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PIRINEOS

Noves experiències 
i una caça excel·lent

Caça d'isard al Pirineu, en un indret privilegiat on
hi ha la densitat suficient per poder obtenir uns bons 
resultats en la caça. Es tracta, sens dubte, d'una 
de les millors zones de Catalunya.

I tot el que puguis imaginar! Només ens ho has de demanar 
i els teus somnis cinegètics es faran realitat amb caza en los pirineos.

T'oferim un tracte professional amb un equip humà que té 
més de 15 anys d'experiència en l'activitat cinegètica. 

Aguaits i acostaments de cabirol en zones 
de Catalunya i a Sòria. 

Caça de cérvol en zones de Catalunya
i vora la serra de Culebra,
a la província de Zamora. 

Aguaits i acostaments de mufló i daina 
en finques totalment obertes.

Grans trofeus de cabra hispànica

Batudes de senglar

“Ojeos” de perdiu. 

Contacte :  David Cas i l las  |  653221306 |  davidcas i l lassunyer@gmai l .com

EN
LOS CAZA
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El Facoquer
Aquesta zona del Senegal és un autèntic paradís pel Facoquer.
Es refugia en unes illetes amb espessa vegetació. L'accés
 a les illes es fa amb unes barques molt característiques.

La caça del facoquer es realitzarà durant dues jornades 
en què us acompanyaran autèntics guies de caça de la zona, 
els anomenats Piesteurs, i un parell de fox terriers. 
Podreu gaudir d'unes autèntiques i inoblidables 
caceres.   

MÉS INFORMACIÓ A: WWW.PESCATOURS.COM | T. 616973601 | VIATGES ONYAR -GIRONA

Preu per a 6 jornades de caça i 7 nits: 2.850 €.

Podràs caçar:
Tòrtora
Tudó
Ganga
Ànec
Facoquer

VIATGE 
DE CAÇA
SENEGAL
del 19 al 
28 de febrer
de 2016
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Iniciem una nova edició que coincideix amb la inauguració 
de la temporada general de la caça del senglar. Ara, tornen a 
aparèixer tres temes força complexos als quals sembla que 
no hi ha manera de trobar solució.
 
El primer de tots és la situació de la comercialització de la 
carn de caça. El fet que el decret que ha de regular aquest 
tema no estigui aprovat impedeix a les societats de caçadors 
poder donar sortida a aquest producte autòcton, saludable 
i de proximitat. Una possible solució seria que cada 
societat pogués vendre els animals caçats a una empresa 
especialitzada i que aquesta, al seu torn, els comercialitzés 
amb tota garantia sanitària als establiments de venda 
al detall. Es tracta que les societats no tinguin amb això 
problemes fiscals. Al meu entendre, s’hauria de demostrar 
que la societat no té cap afany de lucre, és a dir, que els guanys 
obtinguts de la venda de carn equivalen o són inferiors 
als costos anuals de gestió de la societat (assegurances, 
veterinari, pinsos, plaques de vedats, gestoria, etc.) i que 
només serveixen per reduir els costos de manteniment de la 
mateixa societat de caçadors.

El segon tema és la feixuga i absurda normativa que regula 
els nuclis zoològics. Els caçadors estimem els nostres gossos 
i no volem que aquests estiguin en males condicions. La 
normativa per la tinença de gossos de caça s’hauria de 
simplificar. N’hi hauria d’haver prou que un veterinari oficial 
certifiqués que els gossos en qüestió estan en les correctes 
condicions de benestar animal. El Caça News a fons d’aquesta 
edició fa una aproximació a la normativa vigent, amb la qual 
no queda gaire clar qui, com i quan és necessari tenir un 
nucli zoològic.

El tercer i últim tema, i per mi el més important, és el de la 
seguretat. Com es poden evitar els accidents de caça cada 
temporada? De moment, una de les fórmules més utilitzades 
és recordar constantment els consells de seguretat. De totes 
maneres, a banda d’això, també cal fer difusió als mitjans 
perquè la informació pugui arribar a la resta d’usuaris  

del medi natural i així accedeixin als boscos de manera 
prudent i segueixin els consells més bàsics. Cal que, sobretot, 
respectin les caceres i els consells dels caçadors.

Dit d’això, voldria felicitar tots aquells que d’una manera o 
altra  fan reviure la caça catalana. Cal destacar activitats 
com la organització de fires (us recordo que el 27 de 
setembre se celebra la Fira de Caça de Tàrrega), cursos 
(RTB), seminaris i trobades. Pel que fa a aquestes últimes, 
cada vegada són més freqüents les convocatòries de joves 
caçadors a través de les xarxes socials. Cinegeticat intenta 
donar tot el suport necessari per fer-les possible, ja que és 
fent xarxa que la caça seguirà endavant, sobretot entre 
el col·lectiu més jove. També s’ha de valorar la creació de 
nous clubs com el darrer que s’ha creat, el Club Esportiu de 
Becaders de Catalunya; la constitució d’associacions com 
la nova Associació de Rastrejadors de Catalunya, que té 
l’objectiu de cercar animals ferits amb gossos especialitzats 
de manera altruista; l’aparició de noves empreses del sector  
com armeries, botigues especialitzades, centres veterinaris, 
empreses càrniques, vedats intensius, criadors cinegètics, 
companyies asseguradores, empreses de telecomunicacions 
i noves tecnologies, remolcs, vehicles, orgàniques, roba i 
complements, restaurants… i tots els caçadors i caçadores en 
general!

Finalment, vull dir-vos que el setembre és un mes molt 
especial per Cinegeticat! Celebrem el primer aniversari i ho 
fem gràcies a tots vosaltres i molt especialment als nostres 
col·laboradors de redacció, del departament comercial, a les 
empreses que s’hi anuncien i al gran nombre de subscriptors. 
Moltes gràcies! Recordeu que estem al vostre servei.

Desitjo que tingueu una molt bona temporada!

Editorial

Eduard Melero
Director

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



Cinegeticat6

Comencem una nova temporada i això sempre fa molta 
il·lusió. Abans que res, però, cal repassar i parar atenció a 
alguns consells de seguretat per poder, així, minimitzar els 
accidents que cada any afecten el nostre col·lectiu. Es tracta 
d’uns consell bàsics, però que cal  tenir presents en cada jor-
nada de caça. El primer i més bàsic és LA PRUDÈNCIA i no 
disparar si no s’està segur. La resta de suggeriments són els 
següents:

· Apunteu abans de disparar.
· No utilitzeu les mires per observar, feu servir els prismà-  
tics (si s’observa algú amb la mira, s’està sentenciant!).
· Esteu al cas d’on són els altres companys i no us mogueu        
  sense avisar-los.
· Limiteu el la zona de tir allà on se sàpiga que paren les  
   bales. No tireu al ras ni a l’horitzó.
· Desactiveu el botó de seguretat de l’arma només en el  
    moment d’efectuar el tret.
· Feu cas en tot moment de les indicacions del cap de colla.
· Descarregueu l’arma abans d’enfundar-la i sempre abans    
   d’entrar al vehicle.
· No recolzeu l’arma a qualsevol lloc.
· Porteu una armilla reflectant (de color groc o taronja).
·  Marqueu els accesos principals amb una placa on  
   s’indiqui  “batuda”, “caça”, etc.
· Acompanyeu els més novells als passos i ensenyeu-los on  
  poden disparar i a saber on hi ha els passos més propers.
·  Tracteu totes les armes com si estiguessin carregades.
·  Sempre que s’entregui o es rebi una arma, verifiqueu que   
    està descarregada apuntant cap a un lloc segur.
· Comuniqueu als gossers si veieu que algun gos surt    
  de la zona de caça i es dirigeix a una zona de perill  
   com la carretera.
·  Identifiqueu la peça abans d’efectuar el tret
· Repasseu que l’arma i la munició estiguin en condicions. 
· Feu un manteniment de les armes correcte i de manera  
   periòdica.
· Feu escola de caça i penseu que un bon  futur  necessita   
  una bona base.

Seria bo, també, recordar als usuaris del medi natural que 
utilitzin roba vistosa quan surtin al bosc.

S’ha d’evitar haver de dir frases com si hagués…, no ho havia 
pensat abans…, mira que ja ho deia…, jo no volia…, mai m’hau-
ria imaginat que…, no m’ho pensava pas…

És millor deixar escapar una peça que haver de lamentar-nos 
tota la vida!

Caça news

Benvolguts,
 
Us volem fer partícips del naixement d’una nova associació 
sense ànim de lucre catalana que té l’objectiu de recuperar 
animals ferits i fer divulgació d’aquesta tasca. Es vol fer arri-
bar a tot el col·lectiu caçador i a qualsevol persona vincula-
da al medi natural. L’associació es diu RASTREJADORS i ha 
estat creada per diferents persones de tot el territori català.

RASTREJADORS pretén ser una eina per evitar que es dei-
xin animals ferits al bosc, a les carreteres i en zones de se-
guretat. L’associació disposa d’equips qualificats de persones 
amb gossos especialitzats en el rastre de sang. D’aquesta 
manera es pot donar servei de recerca d’animals ferits a tot 
arreu, per a qualsevol espècie i en qualsevol situació. Es trac-
ta d’un servei altruista i s’activa per petició directa de qual-
sevol persona que ho necessiti i hagi trucat al rastrejador 
més proper.

RASTREJADORS també oferirà jornades de formació i 
sensibilització a tot el territori català amb l’objectiu de po-
tenciar una caça ètica i respectuosa i divulgar la tasca dels 
rastrejadors. Es pretén, també, captar nous rastrejadors per 
aconseguir una xarxa més gran. Una altra de les tasques de 
l’associació serà l’elaboració anual d’una estadística de ras-
treig que servirà per fer un seguiment de l’evolució dels ani-
mals recuperats i/o perduts.

El dia 27 de setembre de 2015 es farà la presentació oficial  
de RASTREJADORS en el marc de la Fira del Caçador  
de Tàrrega.  Convidem tothom a assistir a l’acte i a fer-ne  
difusió.  

Aprofito l’avinentesa per saludar-los ben cordialment,

Jose Ignacio Cenizo
President
RASTREJADORS

Rastrejadors Els nostres consells 
de seguretat
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Andreu Pujol
Xavier Trias de Bes
Il·lustracions de Julià Mumbrú 
15 caceres insòlites 

és una obra de l’Andreu Pujol, 

que aplega divertides anècdotes 

dels seus cinquanta anys 

de caçaire 

PVP: 50euros 

Recordatori 
Orde de Vedes
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Especial Ordre de Vedes

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-

ció i Medi Natural publica anualment una norma en la qual es 

fixen els períodes hàbils de caça a tot el territori de Catalunya 

i les vedes especials que s’estableixen per a cada tempora-

da. Les vedes són els períodes en què està prohibida la caça.

Aquesta norma indica les espècies que poden ser objecte 

de caça i aquelles que, per les seves especials condicions i 

estat de població, són considerades temporalment vedades.

Cal destacar en primer lloc que des de l’any 1970, amb l’apro-

vació de la Llei de caça 1/1970 i el seu Reglament, aprovat 

pel Decret 506/1971, de 25 de març, fins l’any 2001, la norma 

que regulava l’activitat cinegètica anual era una ORDRE, no 

obstant això va canviar a RESOLUCIÓ MAB/2170/2002, de 

16 de juliol, per la qual es fixen les espècies objecte d’apro-

fitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes 

especials per a la temporada 2002-2003 en tot el territori de 

Catalunya. Tot i així, per defecte o costum, la gent li continua 

donant el nom popular “d’ordre”. La diferència entre l’una i 

l’altra és que la primera és una norma jurídica de rang re-

glamentari (jeràrquicament per sota del Decret), mentre que 

la resolució és un acte administratiu, que es considera més 

adient donat que la seva vigència és anual.

Per tal d’aprovar la Resolució de vedes cal tenir en compte 

diversa normativa, alguna força antiga com ara la Llei 1/1970, 

de 4 d’abril, de caça, i seu Reglament, de 25 de març de 

1971, el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals; 

la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i 

de la biodiversitat; el Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, 

pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques 

invasores; la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic; la Llei 3/2015, 

de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administrati-

ves; la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran; 

l’Ordre de 17 de juny de 1999, per la qual s’estableixen les 

Àlex Cuadros
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espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya; la Re-

solució MAB/2308/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aproven 

les directrius i les instruccions tècniques en matèria de caça;

S’ha de destacar que cal l’informe dels consells territorials 

de caça i el Consell de caça de Catalunya sobre el projecte, 

segons allò que estableixen els articles 4.b i 6.a del Decret 

108/1985, de 25 d’abril; també calen informes dels serveis 

tècnics competents, i la proposta es fa des de la Direcció 

General del Medi Natural i Biodiversitat,

El Consell de Caça de Catalunya és un òrgan consultiu ads-

crit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-

tació i Medi Natural (DAAM) en què hi figuren representats els 

sectors, entitats i departaments de la Generalitat implicats 

en la gestió cinegètica a Catalunya. Actualment està format 

per un total de 40 membres presidits pel director o directo-

ra general del Medi Natural i Biodiversitat. Aquest òrgan es 

reuneix periòdicament, com a mínim una vegada l’any, per 

informar sobre aspectes relacionats amb la caça i sobre les 

espècies cinegètiques, entre els quals destaca aquesta nor-

mativa que regula anualment la temporada de caça.

Entre els membres, a part del mateix DAAM, hi ha represen-

tants del Departament d’Interior i del de Presidència, a més 

de representants de la Federació Catalana de Caça, de les 

societats de caçadors, dels caçadors, dels comerciants d’ar-

mes, dels propietaris forestals, dels sindicats agraris, de les 

institucions científiques i dels col·lectius conservacionistes.

Hi ha, a més, en cada àmbit territorial, un consell territorial 

amb una proporció similar de representants i entitats en què 

es discuteixen i debaten els aspectes més locals referits a 

la caça. Els membres són nomenats pel director o directora 

general del Medi Natural i Biodiversitat segons el que es des-

prèn del Decret 

Telf. 696 503 515
cotosmas@hotmail.com
www.cotosmas.com
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Caça news

Un dia de molta sort
Avui han passat molts dies des de  
l’1 de novembre de l’any 2003, però  
encara recordo aquest dia. Molta gent 
em pregunta sorpresa com és que enca-
ra segueixo caçant i jo els responc que 
l’afició no es perd mai. A més, si cada 
vegada que tenim un accident no ens 
aixequéssim, no faríem res.

Aleshores, era el temps que hi va co-
mençar a haver la obligació d’anar amb 
una peça de roba groga o vermella. Es 
va començar per la gorra perquè era el 
més fàcil. Aquell dia vam començar a 
les vuit del matí, érem al bosc a mirar 
rastres i a preparar les parades. Aquell 
dia, però, no hi va haver sort i no vam 
trobar res al matí. A les onze vam can-
viar de lloc. Un company em donar la 
parada nova i, fins aquí, tot bé. Quan 
van passar deu minuts vaig sentir com 
s’acostava algú, portava gorra vermella 
i jo també.

Vaig fer un xiulet i em va respondre. 
Aleshores vaig pensar –Tranquil, ja sap 
on ets. Cap allà a la una vaig xiular de 
nou i em va respondre. Jo, llavors, ha-
via de marxar. Em vaig moure de lloc 
deu metres i vaig sentir un petard 
gros. –Què ha passat?, vaig dir. –El rifle 
nou ha explotat, vaig pensar, –Pot ser 
que sigui defectuós? De seguida, però, 
vaig notar una escalfor a l’espatlla, vaig 
mirar al davant i encara estava apun-
tant el pobre avi que havia disparat. Va 
ser aleshores quan em vaig adonar de 
què estava passant. M’havien disparat 
i duia gorra vermella!!I. –Faig  cara de 
porc?, vaig pensar. Vaig moure el braç, 
però la ma amb que em vaig tocar l’es-
patlla em va quedar vermella de sang. 
–M’han fotut un tret!

Resulta que el meu rifle no havia ex-
plotat, sinó que en realitat havia parat 
el tret!, un tret d‘escopeta, per sort. La 
bala va picar just a sobre el mecanis-
me del meu rifle, si hagués anat un dit 
amunt o avall, hauria entrat neta dins 
meu i portava el rifle just a sobre del 
pit. Els companys de cacera diuen que 
jo tenia bona veu perquè els crits que 
vaig fer van ser d’escàndol.

Parlant de 
seguretat

Em van traslladar a l’hospital, hi va 
haver una declaració amb mossos d’es-
quadra, nits i nits sense dormir, quirò-
fan i un judici ràpid, en vuit dies. No 
vaig acceptar els judici perquè estava 
de baixa i en tenia per temps. Tenia 
més de cent trossos de plom a l’espat-
lla, esquerdills de la bala de l’escopeta, 
m’havia de fer cures diàries, etc.

 
Ara puc dir que és cert que les asse-
gurances tenen cobradors per cobrar i 
advocats per pagar, ja que l’assegurança 
de la federació se’n va desentendre. Es 
va solucionar el tema al cap de  tres 
anys de litigi i amb un advocat privat.

 
No cal dir que, avui, de cacera hi vaig 
de color carbassa llampant, cosa que 
recomano a tothom. La millor cacera 
és aquella en què no hem de lamentar 
cap dany.   

Jaume Coromines

Nota de redacció: Moltes gràcies per ser 
valent i explicar els fets amb aquesta 
claredat. Quina història! És per no obli-
dar-la mai a la vida. Amb aquest escrit 
i les fotos crec que tothom se’n farà a 
la idea. Esperem que aquestes males 
experiències serveixin per evitar-ne 
d’altres. Enhorabona per explicar-ho, 
gràcies per col·laborar i molt bona caça 
COMPANY!
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A fons Per  Àlex Cuadros i Andreu, 
advocat

Nuclis zoològics
Una de les qüestions que més preocupa 
els caçadors actualment és la legalit-
zació de les seves gosseres esportives.  
El que volen saber és, concretament, 
si cal estar donat d’alta com a Nucli 
Zoològic o no.

La resposta a aquesta pregunta no és 
senzilla. Es preveia, ja des dels inicis 
dels 80, que la Llei de protecció dels 
animals, incorporés aquest punt, però, 
ara per ara no existeix encara aquest 
reglament. Existeix, però, una propos-
ta elaborada l’any 2011 pendent d’apro-
vació i validació per la Generalitat de 
Catalunya.
 
La normativa en vigor (que es pot tro-
bar per Internet) que regula amb caràc-
ter genèric la matèria és la següent:

- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de protecció dels animals.
- Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel 
qual es regula la identificació i el Regis-
tre general d’animals de companyia. 
- Ordre de 28 de novembre de 1988, de 
creació del Registre de nuclis zoològics 
de Catalunya.
- A nivell estatal trobem l’ Ordre de 28 
de juliol de 1980, per la qual es donen 
normes sobre nuclis zoològics, establi-
ments per a l’equitació, centres per al 
foment i cura d’animals de companyia i 
similars (BOE núm. 219 - 11/09/1980).

D’acord amb aquesta normativa, es pot 
dir que els nuclis zoològics són aquells 
espais físics en què es fa alguna activi-
tat amb animals, per exemple, llocs des-
tinats a  l’exhibició d’animals, instal·la-
cions per al manteniment d’animals de 

companyia, establiments de venda, centres de cria d’animals, centres de recollida 
d’animals, domicilis de particulars on es fan vendes o altres transaccions amb ani-
mals i altres de característiques similars que es determinin per via reglamentària 
(pendent d’aprovació).

Es considera animal de companyia l’animal domèstic que les persones tenen, ge-
neralment, a casa. De totes maneres, encara que no visquin en llars particulars 
i siguin gossos de treball, és a dir, un gos de rastre, un de mostra, un coniller, un 
llebrer, un cobrador, etc. els gossos de caça també són considerats animals de com-
panyia, com ho són TOTS els gossos, els gats i les fures.

Estan obligats a inscriure’s al Registre de Nuclis Zoològics els centres i/o 
establiments següents:

1. Nuclis zoològics que alberguen col·leccions zoològiques d’animals de la fau-
na salvatge amb finalitats científiques, culturals, recreatives, de reproducció, 
de recuperació i d’adaptació i/o de conservació d’aquests animals. És a dir, 
zoo safaris, parcs o jardins zoològics, reserves zoològiques, circs i col·lec-
cions zoològiques privades.

2. Instal·lacions per al manteniment temporal d’animals domèstics. És a dir,  
centres de cria, residències, refugis, escoles d’ensinistrament, centres de 
recollida d’animals, gosseres esportives i centres d’importació d’animals.

3. Establiments de venda d’animals. És a dir, botigues d’animals i altres esta-
bliments de venda.
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Aquests centres i/o establiments han de presentar 
la sol·licitud d’inscripció al Registre dels Serveis 
Territorials del departament competent del lloc on 
s’ubica el nucli zoològic (per fer aquest tràmit cal 
abonar una taxa de 53.30€) juntament amb la docu-
mentació següent:

1. Còpia DNI/NIF/NIE de la persona  
sol·licitant i/o  del representant.

2. Còpia de la documentació i acreditació de  
la representació, si escau.

3. Còpia de la documentació acreditativa de la titu-
laritat del nucli (centre i/o establiment). 

4. Memòria de l’activitat que inclogui el projecte 
d’instal·lació i la llista d’animals censats (model 
normalitzat).

5. Llicència municipal, substituïda des del 2012 
per una comunicació a l’ajuntament.

6. Programa d’higiene i profilaxi elaborat per 
un veterinari.

A més, els nuclis zoològics han de complir els 
requisits següents:

1. Emplaçament adequat, dotat dels mitjans 
necessaris per a l’aïllament sanitari.

2. Instal·lacions i equips que permetin el ma-
neig higiènic de l’establiment.

3. Dotació d’aigua potable i de desguassos que 
garanteixin l’absència de perjudicis per a l’en-
torn, les persones  i altres animals.

4. Mitjans per a la neteja i la desinfecció del 
recinte dels animals, del material que hi està en 
contacte i dels vehicles utilitzats per al trans-
port, en cas d’utilitzar-ne.

5. Les instal·lacions han de garantir unes con-
dicions de confort durant tot l’any en l’allot-
jament concret dels animals i el compliment 
del que, en aquest aspecte, disposa la Llei de 
protecció dels animals. 

6. Sistema d’eliminació d’excrements i orina 
(normalment es contracta una empresa).

7. Sistema de destrucció o eliminació de cadà-
vers (normalment es contracta una empresa) .

Els titulars dels nuclis hauran de garantir l’absèn-
cia de perjudicis a tercers o a l’entorn i seran res-
ponsables del que els seus animals puguin oca-
sionar. En aquest sentit, cal tenir en compte els 
problemes més habituals que causen conflictes 
amb els veïns com els sorolls pels lladrucs dels 
gossos o la pudor.
El preu per donar d’alta un Nucli Zoològic, tenint 

El preu per donar d’alta un Nucli Zoològic, tenint en compte  
la documentació necessària, els professionals implicats i el material 
necessari, sol anar dels 1.000  € als 3.000 €. Aquesta quantitat pot  
pujar considerablement si s’han de realitzar obres per adequar les 
instal·lacions a la normativa, o bé si són de nova creació.

La normativa no preveu un nombre mínim de gossos a partir del qual 
cal donar-se d’alta al Registre de Nuclis Zoològics. El criteri adminis-
tratiu és, però, que a partir de 5 gossos és possible inscriure’s. De totes 
maneres, el nombre és més petit en casos com quan les condicions 
higièniques i sanitàries no són correctes, quan es fa cria i quan es  
venen gossos. La venda de cadells per qualsevol mitjà (de manera  
verbal, telemàtica o, fins i tot si hi ha papers) sense Nucli Zoològic 
implica una sanció.

Totes aquelles persones que tinguin canilles de gossos i en facin servir 
15 o més han d’obtenir la llicència tipus C, que té un preu de 50.30 € l’any, 
de manera obligatòria. L’obtenció de la llicència per Internet, a través de 
l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), té un descompte del 10%, igual que la 
resta de llicències (A, A3, A5, AT, JA, B, JB).

L’article 10 de l’Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre 
de nuclis zoològics de Catalunya estableix que són causes de baixa al 
Registre les següents: la suspensió de l’activitat durant més de 12 mesos, 
el cessament de l’activitat i l’incompliment de qualsevol dels requisits 
necessaris per poder ser inscrits.

Les modificacions de l’activitat que comportin ampliacions, trasllats o 
canvis de titularitat s’han de comunicar al Registre. En aquest sentit, 
cal recordar que els establiments registrats només podran realitzar les 
activitats per les quals han estat autoritzats i registrats i es considerarà 
clandestina qualsevol altra. És necessari, també, comunicar tant la sus-
pensió com el cessament de l’activitat.

Caça news | a fons



11Cinegeticat

Llibre de registre

Els centres i/o establiments correspo-
nents a la secció de nuclis zoològics, la 
secció d’instal·lacions per al manteni-
ment temporal d’animals domèstics i 
la secció d’establiments de venda d’ani-
mals han de portar un llibre de registre 
en què s’especifiqui, per a cada animal, 
el següent:

1. Data d’entrada i procedència amb 
identificació individual de l’espècie o 
raça.
2. Data de sortida i destinació. Hi han 
de constar les baixes d’animals per 
mort, venda o altres motius.

CONDICIONS DE MANTENIMENT 
DELS  ANIMALS DE COMPANYIA

Una de les qüestions clau a l’hora de sa-
ber si hem de tenir o no Nucli Zoològic 
és, a banda de tenir més de 5 gossos i/o 
fer cria, allò que té relació amb les con-
dicions de manteniment dels animals 
de companyia. Això està regulat al De-
cret 6/1999, de 26 de gener. Si no es com-
pleixen alguns dels requisits del decret, 
que s’expliquen a continuació, és molt 
probable que els agents de l’autoritat 
demanin de tenir un Nucli Zoològic a 
través d’un requeriment formal o un 
advertiment. Si passat un temps pru-
dencial no s’ha fet cap tràmit per donar 
d’alta el Nucli, hi pot haver una sanció. 

Entre els requisits hi ha el que exigeix 
que els posseïdors d’un animal de com-
panyia proporcionin aliment, l’aigua, 
allotjament i les condicions ambientals 
d’espai, ventilació, humitat, temperatu-
ra, llum, aixopluc i cures necessàries a 
l’animal per evitar que aquest pateixi 
cap sofriment i per satisfer les seves 
necessitats vitals.
Altres punts importants del decret són 
els següents:

Allotjament

  Els animals de companyia, especial-
ment els que es mantenen en zones 
exteriors i en caneres, han de disposar 
d’espai suficient i d’aixopluc. Els ani-
mals d’un pes superior als 25 kg no po-
den tenir com a habitacle espais infe-
riors a 6 m2, amb excepció d’aquells que 
romanguin en les caneres municipals.

   Es prohibeix mantenir els animals de 
companyia en un lloc sense ventilació, 
sense llum o en condicions climàtiques 
extremes.

    La retirada dels excrements i dels 
orins s’ha de fer diàriament i s’han de 
mantenir els allotjaments nets, desin-
fectats i desinsectats convenientment.

   Els gossos de guarda i, en general, 
els gossos que es mantenen lligats o 
en un espai reduït no poden restar en 
aquestes condicions de manera per-
manent. Els animals de companyia en 
edat adulta han de disposar d’un grau 
superior de llibertat de moviments. 
Així mateix, han de poder accedir a 
una caseta o aixopluc destinat a pro-
tegir-los de la intempèrie. L’aixopluc 
ha de ser impermeable, d’un material 
que aïlli suficientment i que no pugui 
produir lesions a l’animal. Ha d’estar 
convenientment airejat i s’ha de man-
tenir permanentment en un bon estat 
de conservació i de neteja. En tot mo-
ment s’han de prendre les mesures que 
calgui per evitar l’entrada d’aigua o l’es-
calfament excessiu de l’aixopluc.

  Els animals de companyia mai no po-
den tenir com a allotjament habitual 
els celoberts o balcons.

Alimentació

Els animals de companyia han de dis-
posar d’aigua potable i neta i deguda-
ment protegida del fred a l’hivern per 
evitar que es geli. Se’ls ha de facilitar 
una alimentació equilibrada i en quan-
titat suficient per mantenir uns bons 
nivells de nutrició i salut.

Mitjans de subjecció

  Només es permet quan, per causes 
justificades, s’han de mantenir subjec-
tats en un lloc concret durant un espai 
de temps determinat.

  El mètode de subjecció habitual són 
les cadenes escorredores. Les cadenes 
fixes només s’utilitzaran quan la im-
possibilitat d’instal·lar una cadena es-
corredora sigui justificada.

      El collar i la cadena han de ser pro-
porcionals a la mida i a la força de l’ani-
mal, no poden tenir un pes excessiu ni 
impossibilitar els moviments de l’ani-
mal. En cap cas la longitud de la cadena 
serà inferior als 3 metres.

  Les cadenes escorredores han d’anar 
sobre un cable horitzontal i han de per-
metre que l’animal pugui jeure i pugui 
arribar a l’aixopluc.

  Les cadenes de tipus fix han de portar 
un dispositiu que eviti la torsió o el seu 
enrotllament i la consegüent immobi-
lització de l’animal.

  En cap cas el collar dels animals de 
companyia que es mantenen lligats ha 
de ser la mateixa cadena que el lliga, ni 
un collar de força o que produeixi es-
trangulació.
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Manteniment en vehicles

  Està prohibit mantenir els gossos en vehicles estacionats 
més de 4 hores. En cap cas pot ser el lloc que els albergui de 
manera permanent.

  Durant els mesos d’estiu els vehicles que alberguin en el 
seu interior algun animal de companyia s’han d’estacionar 
en una zona d’ombra i estar ventilats en tot moment.

  Està prohibit tancar els animals de companyia al maleter 
dels cotxes, llevat que s’adeqüi un sistema apropiat que ga-
ranteixi un aireig eficaç i que eviti una possible intoxicació 
dels animals deguda als gasos originats pel mateix vehicle.

Mesures de seguretat
 
Els posseïdors de gossos que per la seva mida o per les carac-
terístiques de l’espècie puguin considerar-se potencialment 
perillosos han de prendre les mesures necessàries per garan-
tir la seguretat ciutadana i la dels altres animals. En aquest 
sentit, cal fer referència a la normativa de gossos potencial-
ment perillosos, és a dir, a la Llei 10/1999, de 30 d juliol i al seu 
reglament, el Decret 170/2002, d’11 de juny, que son fàcilment 
consultables. 

IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS

L’article 15.1 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, es-
tableix que els gossos, els gats i les fures han de ser identi-
ficades mitjançant una identificació electrònica amb la im-
plantació d’un microxip homologat o altres sistemes que es 
puguin establir per via reglamentària. Aquesta previsió s’ha 
desplegat normativament mitjançant el Decret 328/1998, de 
24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Regis-
tre d’animals de companyia.

L’article 4.1 d’aquest decret disposa que el marcatge dels 
animals de companyia ha de ser realitzat en condicions 
d’asèpsia per personal qualificat que pertanyi a una entitat 
reconeguda pel departament competent per a la gestió dels 
sistemes d’identificació, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 6.1 del Decret.  Des de juliol de 2015 les competències en 
animals de companyia, parcs naturals, fauna i flora prote-
gida, nuclis zoològics, experimentació animal, etc., és a dir, 
la Subdirecció de Biodiversitat ha passat del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

En aquest sentit, l’article 6.1 del decret esmentat preveu que 
la gestió dels sistemes d’identificació podrà ser realitzada 
per entitats que hagin estat reconegudes oficialment pel 
departament competent. Aquestes entitats controlaran l’as-
signació del codi, l’aplicació del tatuatge, o microxip, i l’arxiu 
de les dades, de manera que es garanteixi la seva fiabilitat i 
confidencialitat.

Encara que no visquin en 
llars particulars i siguin gos-
sos de treball, és a dir, un gos 
de rastre, un de mostra, un 
coniller, un llebrer, un cobra-
dor, etc. els gossos de caça 
també són considerats ani-
mals de companyia, com ho 
són TOTS els gossos, els gats  
i les fures.

Caça news | a fons
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Salut
Animal

El cabirol (Capreolus capreolus) és un petit cèrvid present 
a tota la Península Ibèrica. Com la resta d’espècies de re-
mugants salvatges, el cabirol està exposat a tota una sèrie 
d’agents patògens que els infecten o infesten, contra els que 
han de generar una resposta immunitària per controlar 
aquestes infeccions o infestacions i superar-les. Aquest tam-
bé és el cas de la infestació per la larva de la mosca Cephe-
nemyia stimulator.

Cephenemyia stimulator (Diptera: Oestridae) és el nom d’una 
mosca causant d’una miasi obligada (les larves necessiten 
parasitar teixits vius) específica del cabirol. Les mosques 
adultes, sexualment madures, s’aparellen entre els mesos de 
juny i agost. Dues setmanes després, les femelles dipositen 
les larves d’estadi 1 (L1, d’1 mm) a l’entrada de la cavitat nasal 
dels cabirols, les quals migraran activament per aquesta fins 
la zona anatòmica nasofaríngia, on es desenvoluparan fins a 
L2 (1.4 cm de longitud aproximadament) i finalment a L3 (2.5 
cm de longitud) (fig. 1). Una vegada han assolit la seva mida 
definitiva, aquestes larves migren i surten a l’exterior per la 
boca o narius i s’enterren fins que muden a l’estat de mosca 
adulta. Aquesta, un cop fet el canvi, s’aparellarà i tornarà a 
començar el cicle. El creixement de les larves és mínim als 
mesos de la tardor i l’hivern però, quan arriba la primavera, 
creixen activament i és quan provoquen més signes clínics 
(fig. 2). La lesió que causen les larves és principalment una 
inflamació local, amb irritació de la mucosa, que provocarà 
un augment de la secreció, esternuts i tos. Si el nombre de 
larves present a la cavitat nasofaríngia és elevat, pot pro-

vocar una dificultat respiratòria a l’animal (per obstrucció), 
anorèxia, debilitat i reduir la seva capacitat física per fugir 
d’un depredador, per competir amb altres animals pel terri-
tori (mascles), etc i, fins i tot, en casos molt extrems pot pro-
vocar la mort de l’animal directament. Els cabirols joves són 
els més susceptibles.

Se sap que C. stimulator està present històricament a les 
poblacions de cabirol del nord i est d’Europa, i que les lar-
ves d’aquesta mosca no acostumen a causar alteracions pa-
tològiques greus que causin la mort dels animals. Diversos  
estudis a Europa descriuen un percentatge d’infestació d’en-
tre un 15% i un 75% en cabirols salvatges, percentatge que 
varia en funció del país i l’any d’estudi. En tots ells, una de les 
conclusions és que existeix un equilibri hoste-paràsit, sense 
que les larves de la mosca causin una davallada significativa  
de la població de cabirols.

Per Óscar Cabezón, Roser 
Velarde, Encarna Casas i 
Santiago Lavín.

La primera descripció del paràsit 
a cabirols de la Península Ibèrica, 
excloent la zona dels Pirineus,  
va ser l’any 2001
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Cephenemyia stimulator: 
l’oèstrid del cabirol

La primera descripció del paràsit a cabirols de la Penín-
sula Ibèrica, excloent la zona dels Pirineus, va ser l’any 
2001 a un cabirol que s’havia traslladat de França a Ciudad 
Real. Posteriorment, es va descriure a Astúries i l’any 2012 
a cabirols d’Extremadura (Calero-Bernal i Habela, 2013). En 
aquests darrers anys, l’expansió d’aquesta mosca s’ha des-
crit a bona part de la meitat nord de la Península Ibèrica, 
principalment a Castella i Lleó, Galícia, Astúries i Cantà-
bria, causant un aparent descens de la població d’aquesta 
espècie en determinades zones. Els estudis que s’han rea-
litzat fins al moment, descriuen un percentatge d’infesta-
ció variable d’entre el 25% i el 57% a cabirols del nord-oest 
de la Península Ibèrica (Arias i cols, 2014). El grau d’infes-
tació dels animals estudiats en aquests estudis va ser molt 
variable, observant una mitjana d’entre 20 i 67 larves per 
animal. Durant uns estudis de camp, el Servei d’Ecopato-
logia de Fauna Salvatge (SEFaS; Facultat de Veterinària; 
Universitat Autònoma de Barcelona) en col·laboració amb 
la Junta de Castilla y León va determinar un percentatge 
d’infestació del 93.3% a 15 cabirols caçats a les Reserves de 
Caça de Mampodre i Riaño (província de Lleó) durant l’any 
2014 (fig. 3). La presència de les larves de C. stimulator a 
cabirols de Catalunya es va observar en el SEFaS per pri-
mera vegada l’any 2009. Es tractava d’un cabirol procedent 
de Meranges (La Cerdanya). Des de l’any 2006, el SEFaS ha 
necropsiat 58 cabirols i aquest paràsit s’ha detectat només 
en quatre animals (tres mascles i una femella), procedents 
del Ripollès i de la Val d’Aran. 

Per tant, la prevalença d’infestació sembla ser molt infe-
rior a la detectada al nord-oest Peninsular els darrers anys 
i també molt inferior a la detectada a altres països europeus.  
La causa de mort d’aquests quatre animals va ser diversa 
i aparentment no relacionada amb el paràsit: meningoen-
cefalitis purulenta per traumatisme cranioencefàlic (lluites 
territorials, veure Cinegeticat, núm. 7, pag. 30, 2015), trauma-
tisme per arma de foc, septicèmia bacteriana i traumatisme 
per col·lisió amb un vehicle. 

La Junta de Castilla y León  
va determinar un percentatge 
d’infestació del 93.3% a 15  
cabirols caçats a les Reserves 
de Caça de Mampodre  
i Riaño (província de Lleó)  
durant l’any 2014

Figura 1. Estadis larvaris de 
Cephenemyia stimulator.  
Es desenvolupen i creixen a la 
cavitat nasal i regió nasofarín-
gia des de larves d’estadi 1 (L1) 
d’aproximadament 1 mm fins 
a L3 amb una longitud d’uns 
2.5 cm. A la imatge, exemplars 
extrets del cabirol de la figura 2. 
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durant els propers anys per tal de predir el seu impacte a 
les poblacions de cabirol i poder prendre decisions per a la  
gestió d’aquesta espècie cinegètica.

Adreça dels/les autors/es: Servei d’Ecopatologia de Fauna 
Salvatge (SEFaS), Facultat de Veterinària, Universitat Autò-
noma de Barcelona. 08193-Bellaterra, Barcelona. 

Imatges: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge
Adreça dels/les autors/es: Servei d’Ecopatologia de Fauna 
Salvatge (SEFaS), Facultat de Veterinària, Universitat Autò-
noma de Barcelona. 08193-Bellaterra, Barcelona. 
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Figura 3. Imatge de la regió nasofaríngia d’un cabirol caçat a la província 
de Lleó amb un nombre elevat de larves de Cephenemyia stimulator.  
Aquestes larves poden provocar l’obstrucció d’aquesta zona anatòmica. 

Figura 2. Imatge de la regió nasofaríngia d’un cabirol trobat mort el 22 
d’abril del 2011, procedent del terme municipal de Toses al Ripollès. S’obser-
ven larves d’estadi 2 i 3 de Cephenemyia stimulator (fletxa).

En cap cas la càrrega d’infestació va ser elevada, essent 17 
larves el nombre màxim trobat i present al cabirol mort per 
un tret (aparentment sa i amb una condició física bona). 
Els altres animals només tenien entre dues i tres larves.  

Actualment, encara no s’ha realitzat cap estudi que avaluï 
en profunditat i modeli el futur impacte de la presència 
d’aquesta miasi sobre la dinàmica de les poblacions de ca-
birol a la Península Ibèrica. Tot i així, hi ha dades sobre la 
davallada del cens de cabirol en algunes zones del nord-oest 
Peninsular. Aquest descens en el nombre d’animals d’algunes 
zones concretes es podria correspondre amb l’entrada del 
paràsit a una zona on la població de cabirol no hauria estat 
prèviament en contacte amb aquest, així com altres factors 
que haguessin predisposat a aquestes poblacions de cabirols 
a reduir el seu nombre, com ara la presència de depredadors, 
que trobarien aquests animals debilitats i representarien 
una presa fàcil. En qualsevol cas, totes aquestes hipòtesis 
necessiten un seguiment per part d’organismes científics per 
tal d’extreure dades objectives.

L’oestrosi del cabirol cal que sigui analitzada amb rigor 

Salut animal | l’oèstrid del cabirol

La Asociación del corzo Español (ACE) està realitzant 
un projecte per mostrejar a nivell municipal  
la presència de Cephenemya stimulator als cabirols.

Per més info: https://www.corzo.info/
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REMOLQUES   MIXTOS   CAZA

REMOLQUES   CAZA

     REMOLQUE  CAZA REHALAS                REMOLQUE  CAZA  ESPECIAL  TÉRMICO

REMOLCS FABRICATS ÍNTEGRAMENT EN ALUMINI COMPLINT 
LA NORMATIVA DE BENESTAR ANIMAL.

AMB SUSPENSIÓ DE CAUTXÚ O RAQUETA (MOLLA I AMORTIGUADOR) !!

            1-2 DEPARTAMENTOS     3 DEPARTAMENTOS           4 DEPARTAMENTOS

       4 DEPARTAMENTOS         6 DEPARTAMENTOS       8 DEPARTAMENTOS         12 DEPARTAMENTOS

                              16 DEPARTAMENTOS                                                          6 DEPARTAMENTOS
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El millor és sortir amb els gossos  
i, si en trobem bé i, si no, demà  
seran més grosses.

Becada
passió

A becada passió parlarem amb els becaders/es de Catalunya 
 i intentarem conèixer diferents punts de vista, caçadors/es de di-
ferents edats i indrets del nostre territori.
A les entrevistes hi haurà caçadors de tot tipus, alguns que es 
belluguen molt, caçadors clàssics, moderns, amants de les tradi-
cions, amants de les noves tecnologies,.. Pretenem fer un estudi 
entre tots i analitzar els diferents punts de vista, les races de gos 
més utilitzades, armes, accessoris,..i les maneres de fer i de viure la 
caça de la becada. L’objectiu és posar en comú una mateixa afició: 
la caça de la becada.

En la caça de la becada, tothom hi té cabuda sempre que 
es respecti l’espècie i les normes establertes en cada vedat  
pel pla tècnic de gestió cinegètica.

Amb això volem dir que tothom és lliure de caçar com vulgui 
o com pugui. En la caça de la becada no s’ha de seguir cap metodo-
logia estrella. Molts  caçadors adapten la seva manera de caçar al 
terreny o als gossos. 

Començarem amb 2 becaders de generacions i zones diferents.
Esperem que gaudiu de les paraules d’aquests companys.
Si voleu participar en aquest estudi podeu enviar un correu  
a cinegeticat@cinegeticat.cat posant a l’assumpte: becada passió.

Enric Genis Oliveras. 
51 anys (Baix Empordà)

Des de quan caces becades? Per què? A plena dedicació, 
des de l’any 1994. Abans però, ja havia començat a fer 
alguna sortida amb companys que ja tenien algun gos de 
becada. Em va fer entrar la febre un gran caçador de beca-
des, en Martí. Sempre estava explicant històries, fins que 
al final em van enganxar. Va ser ell qui em va aconseguir el 
meu primer “gos de ploma”, com es deia abans. I el perquè 
de caçar becades és a causa de la baixada de la població de 
conill.

Amb quina raça de gossos caces becades? Continental o 
britànic? Amb quants gossos caces? Gènere i edat dels 
gossos? Els teus assistents tenen pedigrí i estan censats? 
Des de sempre he caçat amb bretó i sempre amb dos ani-
mals, llevat que hi hagi algun cadell, aleshores sempre va 
bé alguna sortida sols. D’aquesta manera s’espavilen abans 
i també s’acostumen a caçar. Sempre he tingut femelles i 
les que tinc actualment tenen una 6 anys i l’altra 5 mesos. 
Aquesta jove és per mi la il·lusió del futur. La de 6 anys té  
pedigrí i sempre els tinc tots censats.

Per Daniel Camacho Mejias  
Tècnic Superior en Gestió i Organització dels 
Recursos Naturals i Paisatgístics

Analitzem el  
perfil becader
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Quina és la qualitat o virtut indispensable 
que ha de tenir un bon gos becader? Enumera i 
explica les tres més importants. Per mi  la  gran 
virtut que ha de tenir un gos becader és que l’afi-
ció, ha de tenir nervi. La resta ja es va aprenent 
de mica en mica. La més important, però, i com 
ja he dit és l’afició. Es tracta que el gos tingui un 
“clic”, que dic jo, que és allò que passa quan està 
amb tu i de cop i volta aixeques el cap i ja està 
parant a 60 metres. S’ha de vigilar, també, perquè 
és un animal molt esquiu. M’ha passat alguna 
vegada de tirar algun tret d’estocada i pensar que 
no he fet res mentre comento la jugada amb el 
company i, de cop i volta, ve el gos sense esbufe-
gar i surt del  bell mig del bosc  amb la becada a la 
boca. A vegades hi ha petons per a tothom!

Quins aparells o estris fas servir per caçar be-
cades? Esquella, GPS, cercapersones, cap…?  
Només esquella.

Penses que s’hauria de restringir la caça de 
becades amb les noves tecnologies? Per què?  
La caça de la becada i la tecnologia són compati-
bles? No. Tothom, dins els límits de la reglamen-
tació, és lliure de caçar com cregui convenient. 
A més, amb tanta tecnologia és més fàcil, més 
senzill localitzar el gos si està parant i tens més 
oportunitats de poder tirar a la becada. Amb 
l’esquella, si estàs badant tot vola. Si vas amb un 
company a cacera i no xerres és un avorriment  
i és justament per xerrar que se’n salven  
moltíssimes, creieu-me!

En quants acotats caces? Quants dies a la set-
mana surts a caçar, per norma general?
 Entre 2 i 3 i normalment caço 2 dies i alguna 
vegada 3.

Aquets últims anys penses que hi ha hagut 
un declivi o una disminució de becades en els 
acotats on caces? Creus que hi ha més caçadors 
que cacen becades? Creus que és una qüestió 
relacionada amb la meteorologia? 
Crec que hi ha tres factors que són molt im-
portants. El primer és que arreu del món cada 
vegada hi ha més gent que s’hi dedica; el segon, 
que a casa nostra la baixada de població de la 
perdiu ha dut la gent a provar la becada i l’últim, 
i més important, és el clima, que ens està portant 
hiverns molt secs i sense fred. Quan  l’instint de 
migració de la becada les porta a marxar dels 
seus llocs de cria i vénen a hivernar cap al sud, 
arriben a casa nostra, troben el terreny sec i ja hi 
som! Paren a reposar i marxen a altres llocs on 
puguin clavar el bec sense necessitat de llogar un 
martell percussor! (riu)

Caces  generalment sol o sempre amb companys? 
Què n’opines sobre l’evolució els gossos que es 
veuen avui en dia caçant becades per Catalunya? 
T’agrada? Enguany som 2. Hi ha molta afició de 
fer gossos i això per als qui ens agrada aquest 

món és fantàstic. Es veuen molts gossos, moltes races. Cal que no falti 
l’afició, és primordial.

Quina és l’arma que portes per practicar l’exercici de la caça de 
becades amb gos de mostra? Una semiautomàtica.

Quina munició (no marca) fas servir? Pots dir el número de perdigó i 
grams? Perdigó del 10, de 40 grams.

Has caçat becades a l’estranger? On? Si no ho has pogut experimentar 
mai, t’agradaria provar-ho? No, mai. Però estaria bé provar-ho. A altres 
llocs hi ha altres maneres de caçar i sempre se n’aprèn, podria ser divertit.

Has competit en alguna ocasió? T’agrada el format que es fa servir 
actualment? No he anat mai a cap competició i pel que tinc entès no hi 
ha límit màxim de captures. Crec que això no s’entén gaire.

Creus que les reunions que es fan entre els clubs i associacions de 
becaders en l’àmbit europeu serveixen per alguna cosa? Suposo que 
la gent que hi va és conscient de la problemàtica de la becada i, per 
tant, deuen arribar  a conclusions que poden ser bones per la cacera 
de la nostra amiga.

Quin és el nombre anual de captures de becades que penses que és 
l’habitual i normal si es caça durant dues jornades a la setmana? 
Això dels nombres és el que fa mal a la cacera, el millor és sortir amb 
els gossos i, si en trobem bé i, si no, demà seran més grosses.
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Joan Pareja Casals
30 anys,
Tavèrnoles (Osona).

Des de quan caces becades? Per què? 
Des de els 22 anys, perquè per mi és la modalitat de caça 
salvatge (a la meva zona no hi ha gaire més modalitats  
de caça menor salvatge) amb més contacte amb el gos. En 
realitat, vaig començar quan em vaig treure la llicència 
d’armes i no vaig poder anar a caçar el senglar amb gossos. 
Aleshores, vaig conèixer la caça de la becada, que posa a 
prova tant gossos com caçador.  
Avui, és la caça que practico. 

Amb quina raça de gossos caces becades? Continental o 
britànic? Amb quants gossos caces? Gènere i edat dels 
gossos? Els teus assistents tenen pedigrí i estan censats?
Sempre he caçat amb gossos britànics. Vaig tenir un pòin-
ter i actualment tots els que tinc són setter, dos d’anglesos 
i un setter Gordon, que són dos mascles i una femella. En 
principi, no m’importa el gènere, però prefereixo els mas-
cles. Els tres tenen LOE i pedigrí i estan censats a l’Ajunta-
ment.

Becada passió |  Entrevistes

Quina és la qualitat o virtut indispensable que ha de tenir 
un bon gos becader? Enumera i explica les tres més impor-
tants. 
Crec que tot rau en la mentalitat del gos, un gos amb passió 
per la caça és imprescindible. Per dir-ho de manera senzilla, el 
gos de becada ha d’estar boig per caçar.
Tot seguit enumero algunes de les qualitats que han de tenir.

 - Mentalitat: un gos ha de tenir mentalitat de caça. Si bé 
pot córrer molt, ho ha de fer amb cap. Ha de ser una qualitat 
innata.

- Contacte: el gos ha de tenir contacte amb el seu amo o con-
ductor, està bé que s’allarguin, però sempre amb contacte, el 
gos ha de caçar per a tu i no tu per a ell.

- Un bon nas: és imprescindible que se sàpiga definir. Alguns 
exemplars queden clavats quan senten la becada i no se saben 
acabar de definir.
A banda de tot això, he de dir que m’han ensenyat més a caçar 
els gossos a mi que jo a ells.

Quins aparells o estris fas servir per caçar becades? Esque-
lla, GPS, cercapersones, cap…? 
Utilitzo cercapersones i GPS. Les esquelles, únicament en 
cadells quan els estic iniciant.

Penses que s’hauria de restringir la caça de becades amb les 
noves tecnologies? Per què? La caça de la becada i la tecno-
logia són compatibles?
No. Crec que són, senzillament, eines que es poden utilitzar. 
Actualment, tal com s’ha seleccionat les races britàniques, 

exemplars amb un recorregut molt ampli i que cacen en 
zones de bosc molt tancades, podem considerar la tecnolo-
gia com a una peça auxiliar. No crec en les prohibicions ni 
en les restriccions, només cal fer-ne un bon ús.

En quants vedats caces? Quants dies a la setmana surts a 
caçar, per norma general?
Actualment caço en tres vedats i, si puc, hi vaig 3 dies a la 
setmana, depèn de la feina.

Aquets últims anys penses que hi ha hagut un declivi o 
una disminució de becades en els acotats on caces? Creus 
que hi ha més caçadors que cacen becades? Creus que és 
una qüestió relacionada amb la meteorologia?
Fa uns vuit anys que caço becades i no he viscut la situació 
dels anys anteriors. Vaig voler pujar jo els gossos des de pe-
tits i ara fa cinc anys que hi puc dedicar més hores. Fa tres 
anys vaig adquirir un cadell que ha sortit molt bé. La tem-
porada 2012-2013 va ser bona per mi, però les dues següents, 
bastant mediocres. Crec que és degut a la climatologia, ja 
que tot i que es capturen moltes becades, cal tenir present 
que és una espècie migratòria.

Caces  generalment sol o sempre amb companys?
Normalment sol, però a vegades amb algun company. Pre-
fereixo caçar sol, ja que així es donen més oportunitat a la 
becada per escapar.

Què n’opines sobre l’evolució els gossos que es veuen avui 
en dia caçant becades per Catalunya? T’agrada?
M’agrada el tipus de gos, sobretot el setter, que es veu avui dia 
caçant a Catalunya. Hi han grans gossos i crec que és correcta 
la selecció que se’n fa.

Un gos ha de tenir un bon nas,
contacte i bona mentalitat!
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Quina és l’arma que portes per prac-
ticar l’exercici de la caça de becades 
amb gos de mostra?
Principalment caço amb una escopeta 
superposada especial becada, amb el 
canó inferior estriat i el superior amb 
polixocs.

Quina munició (no marca) fas ser-
vir? Pots dir el número de perdigó 
i grams? Utilitzo cartutx amb tac 
contenidor per l’estriat, 38-40 grams 
del número 9-10 al primer tret. Per al 
segon tret, polixoc amb 34 grams del 9 
dispersant.

Has caçat becades a l’estranger? On? 
Si no ho has pogut experimentar mai, 
t’agradaria provar-ho?
No ho he fet. Suposo que sí que m’agra-
daria provar-ho, però més per iniciar 
cadells que per aconseguir un gran 
nombre de captures.

Has competit en alguna ocasió? 
T’agrada el format que es fa servir 
actualment?
Una vegada, però no en proves de fede-
racions, sinó en una prova de gossos. 
Personalment crec que la competició 
hauria de ser sense mort, sobretot en 
parcs naturals i reserves. Segons el 
meu parer, la competició és per avaluar 
 

el treball en equip de gos i caçador i ha 
de servir per seleccionar els exemplars 
que s’utilitzaran com a reproductors.

Creus que les reunions que es fan 
entre els clubs i associacions de be-
caders en l’àmbit europeu serveixen 
per alguna cosa?
Sí, la gestió de la becada s’ha de fer 
a nivell europeu. Es tracta d’una 
migratòria que es podria considerar 
sedentària per la seva fidelitat als 
llocs de cria i hivernada. La gestió i la 
defensa de la caça sostenible s’ha de 
fer des de clubs o associacions i tant 

des de l’àmbit de la caça com des del 
científic. Aprofito per comentar que la 
recollida de dades és molt important a 
la hora de la gestió, però també ho és 
a l’hora de defensar la caça davant les 
administracions.

Quin és el nombre anual de captures 
de becades que penses que és l’habi-
tual i normal si es caça durant dues 
jornades a la setmana?
No t’ho sé dir, sóc bastant mal tirador, 
però entre 25 i 30 becades per tem-
porada ho trobo bé, tot i que jo no hi 
arribo pas.
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La reserva Per Daniel Olivera (text i fotos) 
Guarda de Reserva de caça

En el moment de redactar aquestes línies, primers de juliol, 
falten pocs dies per a l’inici del zel dels cabirols. Malgrat que 
el període hàbil de caça dels mascles ja fa setmanes que va 
començar, és just ara que les hormones es disparen, quan 
l’acostament als mascles és més interessant. 

Tot seguit, coincidint amb l’inici de la tardor, tindrà lloc el 
zel i la brama dels cérvols, tot un espectacle que ens ofereix 
l’oportunitat de realitzar caceres memorables.  Més tard 
s’obrirà el període hàbil per abatre femelles de cabirol i cér-
vol i per continuar amb les selectives i trofeus d’isard i daina, 
etc. Si encara no sabem què fer, sempre tenim l’opció de par-
ticipar en una batuda de porc senglar. Avui dia gairebé tot 
l’any podem gaudir de la nostra afició. 

És evident que els entusiastes de la caça major d’aquest  
país estem vivint un moment especialment dolç. De to-
nes maneres i malgrat els informes optimistes sobre les  
poblacions de les diferents espècies cinegètiques d’ungulats, 
cal tenir present que la pervivència i la continuïtat d’aquesta 
situació depèn de nosaltres mateixos i de la nostra capacitat 
per fer bé la feina. Aquí no només hi entra en joc la caça, sinó 
que s’hi han de comptar algunes tasques, moltes vegades 
feixugues i complicades, que tenen relació amb la gestió de 
les poblacions.

El nombre de permisos que es poden concedir no s’estableix 
d’una manera capriciosa, sinó que és el resultat d’un càlcul 

que té en compte la quantitat d’animals que poden ser elimi-
nats d’una determinada zona sense que la població resulti 
afectada negativament. Es tracta, doncs, d’establir uns parà-
metres de gestió que fomentin una recuperació ràpida i sa-
tisfactòria dels exemplars extrets. En definitiva, cal que la 
nostra activitat sigui prou eficaç per estimular la renovació 
constant de la població. Aquesta política té dues finalitats 
ben clares. D’una banda, perpetuar l’exercici assenyat de la 
caça i, de l’altra banda, evitar propagacions de malalties, con-
sanguinitats, danys als béns humans i altres efectes negatius 
que es donen tant en poblacions massa estables com en si-
tuacions de superabundància.

Ara bé, l’eficàcia d’aquests càlculs i les conclusions que se’n 
desprenen, és a dir, el nombre de permisos, depèn en gran 
mesura de la fiabilitat de les dades aportades per les APC i de 
la correspondència o no del nombre d’animals que es comu-
niquen amb els que hi ha en realitat. Si volem que la gestió 
de les espècies cinegètiques de les nostres APC sigui la més 
correcta, és del tot necessari que cada APC aporti les dades 
referents a la quantitat d’individus que es poden trobar dins 
el territori de la manera més acurada possible. En aquest 
sentit, se sap que resulta pràcticament impossible aportar 
dades del tot exactes de la quantitat d’individus d’una zona. 
Realitzar censos o recomptes de cabirols, cérvols i altres 
ungulats no és una tasca fàcil. Establir una metodologia efi-
caç i unificada és encara una assignatura pendent. 
Existeixen massa paràmetres que poden tergiversar 

Ètica dels caçadors en  
la gestió de les espècies  
cinegètiques a les APC
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Realitzar censos o recomptes  
de cabirols, cérvols i altres  
ungulats no és una tasca fàcil

aquestes dades. Per exemple, els moviments dels animals, la 
mortalitat i la natalitat, la dificultat de localització, el nivell 
de preparació i d’experiència de les persones que fan el cens, 
etc.

No s’hi val a calcular un nombre a l’atzar simplement de-
duint-lo a partir d’observacions esporàdiques o basar-se en 
dades poc fiables aportades per persones amb un coneixe-
ment dubtós sobre el tema. Cal ser prou honestos i no so-
brevalorar les quantitats obtingudes de l’estimació i oferir, a 
partir d’aquí, unes informacions que poden donar pas a una 
gestió negativa. 

Ara bé, tot aquest esforç per al manteniment dels ungulats 
cinegètics podria resultar inútil si no som prou conscients, 
de manera individual, a l’hora de realitzar les caceres. La pro-
liferació arreu del país d’ungulats com el cabirol i el cérvol 
ha provocat que l’administració hagi donat molta confiança 
als caçadors. 

Qualsevol de nosaltres, si disposa de temps i possibili-
tats, pot gaudir de moltes jornades de recerca i observació 
d’aquests animals sense que res ni ningú controli o limiti els 
nostres moviments.  El model que ha establert l’administra-
ció catalana, semblant al que s’utilitza en molts altres països 
europeus, està basat en anelles identificatives i comunica-
cions via telefònica. És un sistema que dóna al caçador molta 
llibertat i aquest fet cal valorar-lo.

Aquesta llibertat, si bé ens complau perquè permet que les 
nostres jornades de caça siguin més satisfactòries, també 
implica un cert perill. Moltes vegades la llibertat d’acció, 
quan es tracta de caça en solitari, ens duu a saltar-nos la llei 
i a menystenir la normativa establerta.

La caça en solitari és un exercici d’ honestedat i de modès-
tia. Cal tenir molt present que la nostra afició depèn en 
bona mesura de la consciència dels mateixos caçadors. Si la 
nostra activitat és respectuosa amb la legalitat vigent i la 
practiquem de manera honrada i assenyada no hi haurà cap 
col·lectiu, per integrista i radical que sigui, que pugui actuar 
en contra de la caça. Ara bé, tots sabem que això no és del 
tot així i que hi ha persones mancades de tota ètica que no 
actuen de la manera correcta i, així, posen en dubte la nostra 
credibilitat davant de l’opinió pública.
 
Personalment, considero que allò que qualifica un caçador 
no és la seva habilitat, ni el seu coneixement en les ciències 
cinegètiques, ni tampoc  la quantitat de trofeus que té expo-
sats a la paret de la seva sala. Un bon caçador és aquell que 
respecta la normativa, respecta els altres caçadors i respecta 
els animals. 
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Finalment, el 22 de gener de 1933, es va establir un estàndard definitiu i oficial per 
aquesta varietat de gos suís, el gos de rastre Bru de Jura. Aquest, com s’ha dit ja 
ha desaparegut de Suïssa. El gos francès actual, el Bru de Jura tipus Saint Hubert, 
encara mostra algunes similituds morfològiques amb el vell Bru de Jura, però és 
diferent. Ho és perquè es cria a la mateixa França, on la seva conformació i habili-
tats evolucionen en línia amb els desitjos i necessitats dels caçadors moderns del 
país. És un gos de mida mitjana, musculat, fort d’ossos i amb un cos no gaire llarg. 
Té el cap força gran, però no pesant. Es tracta d’un conjunt harmònic que li dóna 
un aspecte de poder i noblesa. El Bru de Jura tipus Saint Hubert pot presentar un 
ampli ventall de possibilitats pel que fa als colors. Pot ser completament negre 
amb taques de color foc sobre les galtes, ulls i extremitats o pot ser, també, gairebé 
tot de color marró amb només una manta negra a l’esquena. Un altre dels aspectes 
que pot variar en funció del gos és la quantitat d’arrugues de la pell, sobretot les 
que té a la cara. Es tracta d’una raça que transmet el vigor, l’energia, la vitalitat i la 
passió de la caça. La seva manera tradicional de caçar consisteix a extreure l’olor 
del pèl del cap de caça, llançar-la, perseguir-la i alertar mentre l’acosten al caçador. 
Normalment va enganxat a la carretera, ja que té un nas extremament fi que con-
dueix el gran i el petit caps de caça només amb el nas sense necessitat de veure’ls. 
És molt bo per la caça de la llebre i cérvol, però també pot caçar guineus i senglars. 
La seva passió per la caça és incansable.

Rastrejant  
la genètica

Per Albert Pou Vilaró 
Enginyer Tècnic Forestal
“La selecció d’una raça és fruit dels creuaments entre els 
millors exemplars, contemplant la morfologia i el treball”

Bru de Jura | Origen: Suís

El Bru de Jura és una de les quatre va-
rietats de gos de rastre suís, que són el 
Bernois, el Lucernois i el Schwytzois. Té 
el seu origen a la frontera entre Suïssa i 
França, concretament a les muntanyes 
de Jura, als Alps. Es tracta d’una raça ja 
desapareguda que manté una estreta 
relació amb el gos Saint Hubert a cau-
sa dels encreuaments fets entre races. 
És precisament d’un encreuament d’on 
surt la raça que tenim avui, el Bru de 
Jura tipus Saint Hubert. Al segle XV, els 
italians busquen aquesta raça i al segle 
XVIII, ho fan els francesos. Ho fan per 
l’excepcional habilitat del gos en la difí-
cil caça de la llebre. A partir d’aleshores, 
a França, es va buscar un gos d’equip 
ràpid i proper al cap de caça, mentre 
que a Suïssa es va preferir un gos amb 
iniciativa i capaç de caçar sol. El 1882, 
es van establir uns estàndards per des-
criure la raça, que van ser revisats l’any 
1909. Sabies què...? El Bru de Jura actual 

mostra molta similitud amb el Saint  
Hubert a causa dels creuaments  
entre ambdues races

(Text: Club Francès dels 
bruns i dels gossos de 
rastre suïssos i Club Suís 
del gos de rastre).
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L’entrevista
del mes Josep Torrelles Tormo

És caçador des que camina.

Josep Torrelles Tormo 

de 48 anys, fill de Rosselló (Segrià), casat 
i amb tres fills. És caçador des que ca-
mina, ens diu. Té exemplars de la raça 
Bru de Jura des de fa 9 anys i el primer 
exemplar el va adquirir d’un company 
que en cria. Primer va tenir un mascle 
i després va dur una femella de França. 
Seguidament, va anar ampliant la cani-
lla i va fer criar les gosses de casa fins 
que va arribar a tenir 9 exemplars per 
la caça del senglar al Montsec (Lleida)

Per què un gos de raça i no un gos creuat?
Bàsicament perquè ja hi ha hagut gent que ha fet encreua-
ments. Jo he pogut comprovar que funcionen perfectament, 
tot i que sempre he pensat que el més important, pel que 
fa els  gossos és el seu instint per a la caça. He tingut i tinc 
gossos encreuats, m´han anat molt bé alguns i d´altres no 
tant. També he tingut algun gos molt pur, amb un pedigrí 
impressionant i no he conservat descendència pel fet que 
crec que no ha desenvolupat les característiques que creia 
necessàries. El més important no és la puresa de raça, sinó el 
seu instint i afició per la caça. De totes maneres, si pots tenir 
un gos que té molta afició per a la caça i, a més, és de la raça 
que t´agrada, aleshores és perfecte.
Quan ens fixem en una raça ho fem perquè hi veiem unes 
característiques que  ens agraden, però això no és garantia 
d’èxit. Si es poden, però, aconseguir exemplars de la raça que 
t´agrada i que a més vénen de sangs amb bon instint, la des-
cendència acostuma a donar bons resultats. Si a tot això s’hi 
afegeix l´activitat de la caça i la selecció dels que creus que 
més s´ajusten a les teves exigències, cada vegada vas tenint 
millors exemplars. Una vegada s’ha aconseguit això, deixes 
de fer proves i conserves la raça que morfològicament t´a-
grada i que saps que et donarà bon resultat a l’hora de caçar.

Com vas conèixer aquesta raça?
Fa molts anys que caço el porc senglar, la primera colla a què 
vaig pertànyer va ésser a Àger, l´any 1998, després vaig caçar 
14 anys a la colla del  Boloni de Tremp i ara torno a caçar a 
Àger. Al principi anava a la parada i des de fa dotze anys por-
to gossos. Abans, la majoria de gent practicava la caça menor. 

Érem ben pocs els que caçàvem el porc senglar, bàsicament al 
Prepirineu i Pirineu, després de l´expansió del porc senglar 
i de la davallada de la caça menor, gairebé tots els caçadors 
en cacen. Recordo que al Pirineu, hi havia gent que tenia uns 
gossos orelluts que tenien molta veu i que caçar el porc amb 
aquells gossos era, per mi, una cosa especial.

Per què has triat el Bru de Jura? 
Vaig escollir aquest raça perquè els considerava forts pel cli-
ma i pel terreny d’aquí. Tenen una veu potent i una estètica 
molt especial. Ara considero que vaig escollir molt bé.

Descriu la manera que tenen de caçar.
Aguanten bé el clima i el terreny per la seva estructura física 
i això fa que aguantin perfectament les caceres que fem aquí.
El Bru de Jura és un gos molt noble, fins i tot pot semblar 
que és ruc, però a la muntanya, es transforma. Té molt rastre 
i quan caça, gràcies a la seva resistència i tenacitat, no deixa 
mai el rastre fins que arriba a porc mort o cau rebentat. Jo 
he arribat a trobar-me a les 10 de la nit en un rastre i no po-
der-los plegar perquè continuaven caçant sense escoltar-me. 
També diré que tot i que semblen rucs, tenen un caràcter 
bastant fort, entre ells acostuma a haver-hi disputes i no 
afluixen així com així, però essent tan nobles com són, a mi 
m’encanten.

Com milloraries, si s’escau, la genètica dels teus gossos?
Fa molts anys que els tinc i jo no demano res més. Crec que 
els gossos que jo tinc potser són mes corpulents que el Bru 
de Jura estàndard, però personalment m’agraden així.
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A quina edat i com inicies els cadells?
Depèn de l’època de l’any en què han nascut, però, si puc, 
quan els separo de la mare intento ajuntar-los amb un gos 
veterà. Després els trec a caçar a partir dels 7 mesos aproxi-
madament. Els primers dies van amb el gos amb què viuen i 
com que és ja un gos que caça i la sang que porta és bona, li 
costa poc de caçar.

Com ha der ser el teu equip de gossos preferit?
Aquesta es una pregunta molt complicada. Per mi el gos 
ideal seria aquell que sap trobar els rastres aviat, porta el 
rastre amb bona veu, arriba al porc, el lleva i el fa acudir. Si 
això dura mes de 5 o 6 hores, però, que ho deixi i torni. De 
totes maneres, això no passa mai si no és que es mata el porc. 
Si surt de la tancada, el gos de rastre no el deixa mai.
Aconseguir un 
equip perfecte 
és molt difícil, 
però conser-
var-lo encara ho 
és més. Algunes 
vegades, tot i 
buscar un equip 
ideal, les cir-
cumstàncies fan 
que les baixes et 
desequilibrin el 
aquest equip. 
Per a la caça del 
porc senglar, 
considero que el 
gos de rastre és 
imprescindible, 
i si pot ser el Bru 
de Jura, millor. 
És per això que 
en tinc. Avui en 
dia, jo caço amb 
sis Bruns de Jura i dos gossos de rastre creuats de Bru. Ara 
el meu somni és poder veure i sentir un empait des d’un lloc 
elevat, amb una dotzena de Bruns com els que tinc a casa, 
però això suposaria perdre moltes més hores de les que ja 
perdo.

Creus que han d’anar lligades la morfologia i la qualitat de 
caça del gos?
Des del meu punt de vista crec que és més important la qua-
litat del gos que la morfologia, tinc un parell de gossos de 
rastre creuats de Bru de Jura i Griffon Vendeen i, pel meu 
gust, són perfectes. Però cal tenir clar, què és el que es busca. 
Si es busca bellesa, cal conservar exemplars que s´ajustin als 

Per a la caça del porc senglar, 
considero que el gos de rastre 
és imprescindible, i si pot ser  
el Bru de Jura, millor. 

Rastrejant la genètica | L’entrevista del mes

estàndards de bellesa de la raça, si es busca efectivitat, cal 
conservar exemplars que vinguin de bona sang i si es poden 
tenir les dues característiques, per mi és ideal. És molt difícil, 
o més aviat és qüestió de temps. Generació rere generació es 
pot anar vas millorant.

Diga’m defectes i virtuts de la raça?
És molt important la distancia de casa meva al vedat de caça. 
Si es caça lluny, aquests gossos són un problema, però sentir 
una cacera amb aquests gossos per mi és molt més bonic que 
amb altres. I això sense desmerèixer altres races. De totes 
maneres, entenc els gossers que els agrada poder recollir els 
gossos relativament d’hora i també els que els agrada agafar 
porcs i matar-los a ganivet, és qüestió de gustos.

Ets d’alguna 
Associació, 
Club, Federa-
ció... En què et 
beneficia?
No. He estat 
federat durant 
molts anys i ara 
he decidit no es-
tar-ho més per-
què durant tots 
els anys només 
he fet que pa-
gar a canvi de 
res. He vist 
molta gent que 
s´aprofita de 
les federacions 
i dels diners que 
es recapten per 
al seu benefici 
particular.

Si haguessis de triar una altra raça, quina tindries  
i per què?
També tinc Teckels, Podencs Eivissencs i una parella de Dra-
hthaars, aquestes tres races també m’agraden molt. Vaig te-
nir una gossa Teckel de pel fi que es deia Cuca. La coneixia 
tothom! Ara tinc la seva filla, que es diu Cuqueta. Qui ha co-
negut la mare o la filla no creure’s el que fan. Tenen una va-
lentia i una tenacitat que semblen impossibles en gossos de 
la seva mida. Estic convençut que creuen que son enormes 
perquè no els fa por res.
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Tot pel senglar, la caça i 
la pesca en general
HORARI

de dilluns a dissabte
de 10:00h. a 13:00h.

i de 17:00h. i de 20:30h.

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

Quants anys fa que tens aquesta raça i per què l’has triat?
Ara fa 6 anys que tinc Bru de Jura, els vàrem veure a treballar 
en unes probes de treball sobre rastre de senglar i van fer 
una feina espectacular amb un rastre molt dur, era un rastre 
molt llarg i amb molta calor. Des  d’aquell dia em van enamo-
rar i aviat en vam aconseguir el primer exemplar.

Què es el que més t’agrada del Bru de jura? (quina qualitat 
destacaries)
Tenim Bru de Jura tipus Saint Hubert perquè crec que es una 
raça que ens dona tot el que volem d’un gos de rastre, és a 
dir, empait, rastre i valentia, i a més, tenen un caràcter molt 
noble. Son gossos molt nobles, amb condicions normals no 
creen cap conflicte de convivència, son molt manyacs i molt 
obedients. Al terreny que nosaltres cacem, ens fa molt bon 
servei, es una raça que de seguida fa equip  i cadascú d’ells te 
la seva funció però tots junts fan molt be el que se’ls exigeix.

Com milloraries la genètica?
Hi ha poc marge de millora perquè no es una raça molt es-
tesa, jo li donaria una mica mes de lleugeresa. Tot i que el 
tema de progenitors es molt complicat perquè no hi ha gai-
res portes on trucar, a França esta costant aconseguir sang 
nova, són molt recelosos i els criadors fan masses criades i 
no es garantia de sang neta de parents, però ara hem aconse-
guit sang de línies molt bones de llebre, a veure si poc a poc 
podem donar una mica mes de gas.

Una altra opinió

Lluís Vispe Calbet  i Jaume Mateu Martí
Sant Climent de Llobregat
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En Ricard Còrdoba i Vives, director del centre, va obrir la 
clínica veterinària l’any 1992 i, un any més tard, va decidir 
obrir el banc d’esperma caní. En va ser el pioner a tot l’Estat.  
Així ens ho explica.

Tot va començar quan vaig conèixer un criador de mastins 
espanyols que viu a Serinyà. Em va  encomanar que procu-
rés per la descendència dels seus gossos. Ell i el seu nebot, 
de Palència,  feien cria d’aquests gossos i jo anava amunt i 
avall per aconseguir les muntes dels mastins. Jo ja sabia que 
existia la inseminació amb semen refrigerat, així que des-
prés de fer uns quants viatges i investigar una mica sobre 
el tema vaig decidir buscar més informació i vaig fer un pas 
endavant. Vaig anar a la facultat de veterinària de Lió a for-
mar-me en tècniques de congelació i refrigeració de semen 
per enviar-lo a distància.
Quan vaig obrir, la notícia va tenir molt bona acollida a Giro-
na. Vaig ser el pioner en muntar un banc de semen caní a l’es-
tat espanyol. Em van entrevistar al Diari de Girona i, a partir 
d’aquí, fins i tot van venir les cadenes de televisió a la clínica.
Vaig posar-me en contacte amb CLONE (www.clone-espana.
es), franquícia en sistemes de congelació d’abast mundial, 
i em vaig continuar formant als EUA. Avui tenim aquesta 
especialització i som el banc d’esperma caní de referència 
a l’Estat espanyol. Clone España és present als certàmens i 
exposicions canines més importants de l’Estat (Madrid, Bar-
celona, Girona i Perpinyà).

•  La finalitat del banc és conservar la genètica dels millors 
exemplars per poder-la recuperar en el futur i aconseguir, 
així, les millors sangs dels millors gossos, tant morfolò-
gicament com en aptituds. També tractem amb gossos 
campions en les exposicions internacionals, dels quals 
hi ha una gran demanda d’esperma en l’àmbit mundial. 

• Tenim una màquina per a la determinació d’hormo-
nes (testosterona, estrogen, progesterona i tiroides). 
 
•  Oferim servei durant els 365 dies de l’any per sa-
ber quin és el moment òptim d’ovulació o zel per fer 
la inseminació, sigui de manera natural o artificial. 

•  Oferim una dedicació exclusiva en importació i exporta-
ció de semen arreu del món. Garantim comoditat, eficàcia 
i estalviem el patiment a animals i persones. Formem part 
del programa EVSSAR.ORG, que tracta la reproducció de 
gossos, gats i guepards.

EVSSAR
The European Veterinary Society 
for Small Animal Reproduction

Pol. Ind. - C/ Pla de l’Estany, 5
Tel. / Fax 972 46 08 58
17244 CASSÀ DE LA  SELVA  
info@clinican.es
www.clone-espana.es
     Ricard Còrdoba Vives  BANC D'ESPERMA CANÍ

Descomptedel 20%presentantaquest anunci

Pol. Ind. - C/ Pla de l’Estany, 5
Tel. / Fax 972 46 08 58
17244 CASSÀ DE LA  SELVA  
info@clinican.es
www.clone-espana.es
     Ricard Còrdoba Vives  BANC D'ESPERMA CANÍ
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Clinican 
(Clínica 
Veterinària i Banc 
d’esperma caní)

Pol. Ind. - C/ Pla de l’Estany, 5
Tel. / Fax 972 46 08 58
17244 CASSÀ DE LA  SELVA  
info@clinican.es
www.clone-espana.es
     Ricard Còrdoba Vives  BANC D'ESPERMA CANÍ

Descomptedel 20%presentantaquest anunci
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Què heu de fer si voleu inseminar una gossa amb un gos 
que està a l’altra punta de món?
Primer cal fer un examen a la gossa per comprovar que tot 
estigui correcte i no hi hagi problemes de reproducció. Se li 
fa una citologia, una ecografia, una anàlisi de sang i, final-
ment, es verifica que no tingui patologies.
Quan la gossa comença a tenir pèrdues de sang, s’aconsella 
fer-li una citologia el setè dia. Si les cèl·lules estan cornifi-
cades (d’un color vermell àcid), que vol dir que el PH de la 
cèl·lula agafa el colorant aplicat, significa que la gossa està 
a punt. Cal fer raspat de la vagina, agrupació i cornificació. 
Es mira la determinació dels nivells de progesterona i es fa 
una analítica quantitativa de progesterona, és a dir, es mi-
ren els mg/ml de progesterona en sang.

Què és la progesterona?
És un esteroide amb activitat d’hormona sexual femeni-
na. Abans del zel, la progesterona està baixa, a mesura que  
passen els dies hi ha un desencadenant a nivell cerebral que 
fa que l’ovulació comenci i en aquest moment (entre 1 i 3 
dies després de l’inici de l’ovulació), els òvuls estan punt per  
fecundar. És en aquests dos dies que es gestiona l’intercan-
vi d’esperma.

A la clínica també oferim servei i suport a les colles de 
caçadors del senglar (Cassà, Llagostera, Bescanó, Caldes, 
etc.), fem tot tipus d’intervencions de cirurgia i tractem 
totes les patologies.

Ricard Còrdoba i Vives
Clinican
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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 als cadells i fer córrer els gossos 
adults. Disposem de més de 1400 has. i 
estem oberts tot l’any menys 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         
Marcelo Clavero.

- Camp de tir amb arc: amb movioles, nòria, dianes 
volumètriques, tir al plat amb arc,... a un preu de 15 € 

per persona i dia per usar les instal·lacions.
- PAINT-BALL (boles de pintures): disposem de tot l’equip 
necessari i de diferents escenaris per realitzar l’activitat.

Opció A: Partida + esmorzar per 30 €
Opció B: 2 Partides + esmorzar + Dinar per 50€

- Poblat Medieval: Un escenari espectacular enmig del 
bosc, amb serveis de l’època i destinat a grups que 

vulguin passar una bona estona o una estada més llarga i 
viure com es feia abans, recreant-se en la història! El 

lloguer del camp és de 5€ per jugador i dia.
- AIR SOFT: en diferents escenaris, una aventura 

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

- Despedides de solters/es, Festes d’aniversari, Dinars 
Familiars, Allotjament...

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

Fem el servei a la carta perquè quedis satisfet!

{

{
PREU DE LES PECES

Perdiu 9’95€
Conill 10’00€
Faisà 12’00€
Guatlla (depèn de quantitats, de 1’32€ a 2’10€)
Colom 2’50€

SERRACANYA.COM

SOLSONA

BARCELONA

CARDONA

MONTMAJOR

L’ESPUNYOLA

BERGA

C-26

SERRACANYA

Obert a partir de les 7.30 h del matí
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
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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!

DEMANA INFORMACIÓ I ELABORA
LA TEVA PRÒPIA AVENTURA.

6 de setembre de 2015 7 peces + esmorzar 75€
3 d'octubre de 2015 7 peces + esmorzar 75€
4 d'octubre de 2015 7 peces + esmorzar 75€
7 de novembre de 2015 7 peces + esmorzar 75€
8 de novembre de 2015 7 peces + esmorzar 75€
5 de desembre de 2015 7 peces + esmorzar 75€
6 de desembre de 2015 7 peces + esmorzar 75€
16 de gener de 2016 7 peces + esmorzar 75€
17 de gener de 2016 7 peces + esmorzar 75€
13 de febrer de 2016 7 peces + esmorzar 75€
14 de febrer de 2016 7 peces + esmorzar 75€
5 de març de 2016 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa 110€
6 de març de 2016 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa 110€
19 de març de 2016 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa 110€
20 de març de 2016 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa 110€

CALENDARI ENGEGADES GENERALS - TEMPORADA 2015-2016

SERRACANYA 
PARADÍS DEL CAÇADOR

Estem al servei dels caçadors des de 1989, 
a Serracanya sempre es caça i és ideal per 
entrenar als cadells i fer córrer els gossos 
adults. Disposem de més de 1400 has. i 
estem oberts tot l’any menys 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         
Marcelo Clavero.

- Camp de tir amb arc: amb movioles, nòria, dianes 
volumètriques, tir al plat amb arc,... a un preu de 15 € 

per persona i dia per usar les instal·lacions.
- PAINT-BALL (boles de pintures): disposem de tot l’equip 
necessari i de diferents escenaris per realitzar l’activitat.

Opció A: Partida + esmorzar per 30 €
Opció B: 2 Partides + esmorzar + Dinar per 50€

- Poblat Medieval: Un escenari espectacular enmig del 
bosc, amb serveis de l’època i destinat a grups que 

vulguin passar una bona estona o una estada més llarga i 
viure com es feia abans, recreant-se en la història! El 

lloguer del camp és de 5€ per jugador i dia.
- AIR SOFT: en diferents escenaris, una aventura 

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

- Despedides de solters/es, Festes d’aniversari, Dinars 
Familiars, Allotjament...

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

Fem el servei a la carta perquè quedis satisfet!

{

{
PREU DE LES PECES

Perdiu 9’95€
Conill 10’00€
Faisà 12’00€
Guatlla (depèn de quantitats, de 1’32€ a 2’10€)
Colom 2’50€

SERRACANYA.COM

SOLSONA

BARCELONA

CARDONA

MONTMAJOR

L’ESPUNYOLA

BERGA

C-26

SERRACANYA

Obert a partir de les 7.30 h del matí
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
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L’objectiu
Galeria de fotos dels subscriptors !

Pots enviar les teves fotos a foto@cinegeticat.cat, d’aquesta 
manera tindràs l’oportunitat de deixar constància dels teus 
èxits cinegètics o ensenyar a la resta de caçadors aquelles 
aventures o jornades que més t’han agradat.

La colla de la Llebre de l’Eduard a Molló

El José Ramón ens envia aquesta fot d’un bonic 
acostament fent sortir de dins el bosc el cabirol 
amb reclam amb l’Oscar Moreno un gran  
company i el seu  fill Josep

L’Anselm content desprès 
d’haver abatut un cabirol 
que li ha robat moltes hores

Una bona representació de 
la societat de Coaner
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El Jordi ens envia aquesta 
imatge de recordatori de 
l’últim dijous de cacera de la 
temporada passada a Santa 
Maria d’Oló

El José Ramón ens envia aquesta fot d’un bonic 
acostament fent sortir de dins el bosc el cabirol 
amb reclam amb l’Oscar Moreno un gran  
company i el seu  fill Josep

Un cabirol molt merescut 
pel Xavier Bernaus a 
Artesa de Segre

El Toti i la seva 
insistència

Records de cacera 
enviada per l’Adrià

Senglar abatut per en Sergi 
en batuda per danys a Ullastret aquest estiu

Una bona representació de 
la societat de Coaner

El Marc amb un bon boc selectiu de 
sa serra de tramuntana de Mallorca
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Estudis

Més senglars, menys 
caçadors: el repte  
de controlar el senglar  
a Europa

Per Carme Rosell – Doctora en Biologia. MINUARTIA  
i Grup de Recerca de Biologia de Vertebrats  
de la Universitat de Barcelona. 

Ara a Catalunya es cacen uns 35.000 senglars cada any, però 
havien arribat a ser tan pocs com els llops o els ossos i en 
quedaven només en llocs feréstecs com les boscúries de les 
Guilleries i l’Albera. Així ens ho explicava l’any 1887 en Carles 
Bosch de la Trinxeria (1), fill de Prats de Molló, excursionista 
i caçador. Ell mateix sentenciava que una de les passions que 
més domina l’home i que li sol durar tota la vida, fins que la 
vellesa hi posa fi, és la caça. Però aquesta fal·lera deu afectar 
poc el jovent o això sembla si tenim en compte com dismi-
nueixen el nombre de llicències de caça. Tot i això, el nombre 
de senglars caçats va en augment (vegeu figura 1).

Us heu preguntat, però, si aquest fet només passa a Cata-
lunya? L’article Poblacions de senglar cap amunt, nombre 
de caçadors cap avall? Una revisió sobre les tendències i les 
implicacions per a Europa (2), publicat tot just fa uns me-
sos, mostra que compartim aquest problema amb la resta 
del continent. Investigadors i experts en gestió del senglar 
ens hem dedicat a aplegar xifres de 18 països europeus i hem 
analitzat les tendències que s’observen. La situació és preo-
cupant i això ja es fa palès en el fet que la revista científica 
on s’ha publicat l’article, Pest Management Science, es dedi-
qui específicament al control de plagues.  Malauradament, 
en molts llocs el senglar ja és considerat així, com una plaga. 
Això passa per les destrosses que causa en conreus i pastu-
res, els danys que provoca a espècies de fauna i flora i al medi 
natural i, també, pels problemes que ocasiona a les carrete-
res i zones urbanitzades.

Actualment, el control de les poblacions de senglar es duu a 
terme bàsicament a partir de l’activitat de caça. El llop, fins  
i tot a les zones on aquest predador és abundant, té poca inci-
dència en la demografia del senglar. Hi ha molts senglars per 
a pocs llops. La caça, doncs, és la principal causa de mortali-
tat del senglar i l’activitat que frena el seu augment, tot i que 
en moltes zones, no aconsegueix estabilitzar les poblacions. 

A Europa es cacen pel cap baix uns 3 milions de senglars 
cada any, un 1% dels quals, a Catalunya. Alemanya lide-
ra el rànquing amb 640.000 individus caçats a l’any i la se-
gueixen Polònia, França, Itàlia i Espanya. En aquest últim, 
se’n cacen uns 200.000 cada any. En tots els països estudiats,  
s’observen tendències ascendents durant les tres últimes 
dècades. Aquest increment ha estat particularment intens 
durant els últims anys (vegeu figura 2). 

El creixement  del nombre de captures és el reflex de l’aug-
ment de la densitat de senglar als paisatges d’Europa. Aquest 
fenomen afecta tant els països mediterranis com els del 
centre d’Europa, i fins i tot, el nord del continent. L’aug-
ment del nombre de senglars ha vingut acompanyat de la 
seva expansió geogràfica. El senglar ha recolonitzat Suècia, 
Finlàndia i Estònia i comença a expandir-se per Noruega  
i en latituds cada cop més septentrionals. També Dinamarca 
i Anglaterra es troben en ple procés de recolonització. 
L’anàlisi de les dades globals dels últims 20 anys a Europa 
indica que hi ha una correlació negativa en dues dades. 

Figura 1. Evolució dels senglars caçats i dels caçadors a Catalunya. Font: 
gràfic extret del Programa de seguiment de les poblacions de senglar a 
Catalunya. Temporada 2013-2014 (3).
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Mentre que el nombre de senglars caçats augmenta pro-
gressivament, el nombre de caçadors disminueix. El nom-
bre de llicències cau a tot el sud d’Europa, a Espanya, França, 
Itàlia i Portugal, però també disminueix  a Eslovènia, Lu-
xemburg, Sèrbia i Suècia. Els països on es manté estable són 
Croàcia, Montenegro, Txèquia i Rússia. Les llicències de caça 
només augmenten en cinc països del cor d’Europa, Aleman-
ya, Àustria, Bèlgica, Hongria i Polònia.  A la disminució del 
nombre de caçadors se li suma l’envelliment del col·lectiu. 
El nombre de joves que s’incorporen no aconsegueix igua-
lar el d’avis que pengen l’escopeta, per això, la mitjana d’edat  
dels caçadors és cada cop més alta en molts països,  
com per exemple el nostre. 

Cap a on anem si tot i abatre tres milions de senglars cada 
any no aconseguim frenar-ne l’expansió? Està clar que hem 
de buscar quines són les causes que fan possible que aquesta 
espècie creixi d’una manera espectacular. En primer lloc, cal 
fixar-se en el paisatge. Els mosaics de grans superfícies de 
boscos combinats amb extenses zones de conreus de rega-
diu, com el blat de moro, la colza o el gira-sol, constitueixen 
hàbitats òptims per als senglars en què hi troben una gran 
oferta d’aliments. A més l’escalfament global és favorable per 
al senglar a la major part d’Europa, ja que els hiverns suaus 
amb menys dies amb neu i glaçades fan reduir-ne la mortali-
tat i, també, afavoreixen la colonització de les zones alpines 
i les del nord d’Europa. Només a les regions més àrides, la 
disminució de precipitació serà un factor negatiu i en pot 
frenar el creixement poblacional. 

És una tasca difícil, inabastable, intentar regular els fac-
tors climàtics i paisatgístics que expliquen l’augment del 
senglar, però sí que podem actuar en algunes activitats 
humanes que l’afavoreixen. Entre elles en destaca una que 

s’apunta com a principal causa de l’explosió de poblacions 
al centre i nord d’Europa. Es tracta de l’aportació d’alimen-
tació suplementària en grans quantitats. Donar menjar als 
senglars afavoreix el creixement de les seves poblacions a 
causa del que ja s’ha posat de manifest a molts estudis: com 
més menjar tenen a l’abast, més gran és el percentatge de fe-
melles que queden prenyades i més gran és el nombre mitjà 
de garrins per ventrada. La regulació d’aquesta pràctica és 
un dels temes que apareix als treballs dels experts convocats 
per l’Agència Europea de Seguretat Alimentària arran de la 
necessitat de definir models de gestió de senglar als països 
del Bàltic (Letònia, Lituània, Estònia i Polònia) afectats per 
un important brot de pesta porcina africana (PPA).  

A Catalunya tot i que queda feina a fer, la pràctica ja està 
regulada a  la Resolució de períodes hàbils segons la qual no 
es pot subministrar aliments als exemplars de porc senglar 
amb l’objectiu de caçar-los, llevat que estigui autoritzat 

A Europa es cacen pel cap 
baix uns 3 milions de senglars 
cada any, un 1% dels quals, 
a Catalunya.

Figura 2. Evolució del nombre de senglars caçats en els països europeus on 
s’enregistra el màxim nombre de captures. Font: gràfic extret de Massei et 
al 2015, la publicació en la que es basa el nostre article (2).

excepcionalment i també  es prohibeix que es proporcioni  
aliment als senglars o se’ls faciliti l’accés a aquest en qualse-
vol cas, inclosos els ambients urbans o suburbans.

No podem acabar encara sense parlar de l’encreuament del 
senglar amb el porc domèstic que agreuja més el problema. 
Especialment conflictiu és l’alliberament a la natura de porcs 
de la raça anomenada vietnamita que s’han popularitzat 
com a mascotes i que molta gent abandona al bosc quan es 
fan grans i molesta tenir-los a casa. Els porcs ensalvatgits 
s’aparellen amb senglars i no són rares les ventrades de vuit 
o més garrins en les femelles encreuades.  

Si ens centrem de nou en la caça, està clar que a banda  
de la gestió encaminada a reduir la productivitat del senglar, 
cal capturar senglars per reduir-ne l’excés allà on ja n’hi ha 
sobreabundància. L’estudi preveu que la caça esportiva serà 
incapaç d’aturar el creixement de les poblacions de senglar 
en molts llocs d’Europa si no es canvien substancialment les 
tècniques de caça i l’estratègia global de gestió dels conflic-
tes, que de ben segur seguiran augmentant. La caça profes-
sional destinada al control poblacional podria sumar-se a 
l’esportiva en indrets particularment conflictius en què sigui 
necessari.

Tal com s’expressa a l’article, haurem d’entendre que el con-
trol poblacional de senglar és un servei a la comunitat que 
cal dur a terme amb la cooperació dels agents implicats, és 
a dir, caçadors, propietaris, pagesos, agents forestals i també 
col·lectius als que cal afegir com ara les associacions conser-
vacionistes. Cal una cooperació fonamentada en el diàleg i 
cal que tot això es faci a partir d’una bona base tècnica. 
Cal, també, millorar la comunicació. 
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S’ha d’explicar, havent contrastat les dades d’una manera ri-
gorosa, a tots els sectors que la caça és necessària per al con-
trol d’espècies com el senglar, de les quals en tenim un excés 
en moltes zones d’Europa. La comunicació és especialment 
necessària perquè ara mateix hi ha molts punts de vista con-
traposats. Al món rural, el senglar es veu com una bèstia a la 
qual cal mantenir a ratlla per evitar danys i conflictes,  men-
tre que al món urbà, sovint es percebut com poc més que una 
mascota a la qual fa gràcia donar menjar. A les ciutats, ha 
perdut la condició salvatge.
En tot cas, l’adopció d’estratègies eficaces per reduir els con-
flictes causats pel senglar és, de ben segur, un important i 
urgent repte que compartim amb altres països europeus. Cal 
veure si som capaços de crear i dur a terme actuacions efec-
tives i aconseguim controlar el senglar.  
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Coto intensivo
Sogaña

- Sueltas de codorniz individual o grupos
- Sueltas de perdiz roja

- Sueltas de faisán
- Tiradas de palomas

- Sueltas de conejo de monte
- Ojeos de perdiz por grupos a su medida

Servicio de restaurante
- Almuerzos y menús para cazadores

         Información:
        Tel. bar 973 400 428 - 973 400 002
           Tel. móvil 608 938 077
           cotointensivosoganya@gmail.com

VALL-LLEBRERA
A 1 h de Barcelona
A 30’ de Lleida
A 1,45 h de Zaragoza
A 1,30 h de Tarragona
A 1 h de Andorra
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Animalogia

Poques espècies representen amb tanta excel·lència la 
personalitat pirinenca com el gall fer. D’uns anys ençà, des 
que la conservació s’ha erigit com un dels pilars bàsics de la 
gestió de la natura, alguns residents dels boscos de mun-
tanya han adquirit l’estatus de totèmics pel simbolisme que 
tenen i, per tant, es considera cada vegada més important 
la seva preservació. Dins d’aquest grup amb aquest esta-
tus hi trobem la perdiu blanca, el mussol pirinenc, el picot 
negre i l’ós. Per què aquests i no uns altres? La presència 
de totes aquestes espècies és possible gràcies a una gestió 
forestal ben portada, una gestió compatible amb els valors 
naturals i impregnada de l’essència ancestral d’allò salvatge. 
Es podria parlar de la gestió de l’hàbitat i de com ha afectat 
aquesta a cada una de les espècies que s’han esmentat més 
amunt, però aquí ens fixarem en el gall fer.

Per Francesc Còrdoba Monturiol
Llicenciat en Biologia i postgrau en Gestió i Plani-
ficació Forestal, actualment, professor de l’Escola 
Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners

Distribució i abundància
Al Pallars Sobirà, Andorra i a la Vall d’Aran encara sovinte-
gen les llars  amb exemplars de mascles de gall fer dissecats 
que llueixen amb la bellesa del seu plomatge i encara hi 
ha algunes persones que recorden haver-lo caçat. Avui, les 
coses han canviat. D’una banda, el gall fer ha passat a ser un 
focus d’atenció per als conservacionistes i, de l’altra, hi ha 
hagut una reducció del nombre d’exemplars a gran part de 
la seva àrea de distribució boreoalpina.

Pel que fa al Principat de Catalunya i, de fet, a tota l’àrea 
peninsular, l’últim punt meridional en què es pot trobar el 
gall fer és la serralada pirinenca i algun enclavament molt 
concret dels contraforts prepirinencs. 

El gall fer, un supervivent 
dels boscos pirinencs!

Fotografia: Toni Batet
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El gall fer ha passat a ser  
un focus d’atenció per  
als conservacionistes

L’any 2005 es va poder constatar una davallada important 
de la població de gall fer tant en els estocs navarresos, 
aragonesos i cantàbrics com en els francesos i els del cen-
tre i nord d’Europa (hi podem incloure Suïssa, Noruega i 
Finlàndia). A tot això se li ha de sumar l’extinció de l’espè-
cie ocorreguda als segles XVII i XVIII a Irlanda, Escòcia i 

Anglaterra i una de més recent a Galícia i Palència. El gall 
fer, Tetrao urogallus aquitanicus, doncs, ha esdevingut 
una espècie endèmica dels Pirineus i ha quedat relegat als 
boscos altimontans subalpins de les zones muntanyoses 
afectades per l’última glaciació. Malgrat aquest fet, com a 
espècie, la seva àrea de distribució abasta des de Rússia fins 
a la serralada Cantàbrica. 

Com ha passat en altres àrees, en el territori català, després 
dels esforços esmerçats a desenvolupar censos globals, 
es pot constatar una disminució preocupant als Pirineus 
orientals i una certa estabilitat en les àrees andorranes, 
pallareses i araneses. 

A la zona amb influència atlàntica, el podem trobar en bos-
cos de faig, avet i mixtes generalment a cotes baixes. A la 
resta de la serralada pirinenca ocupa els dominis, sobretot, 
del pi negre, i els de pi roig. Puntualment es troba en zones 

de pinassa. A part de les comarques esmentades, el gall fer 
s’estén per la Cerdanya, el Ripollès, l’Alt Urgell, el Solsonès i 
el Berguedà. L’any 1999, el conjunt d’aquestes demarcacions 
aplegava un centenar de mascles censats.

Si fem un pronòstic especulatiu, podríem dir que aquelles 
espècies més sensibles que es troben al límit de la seva 
distribució meridional seran les primeres que, a causa de 
l’escalfament global, es desplaçaran cap al nord pels canvis 
en el seu hàbitat. S’ha d’apuntar, però, que el control dels 
boscos que s’ha dut a terme de manera coherent i compro-
mesa amb la conservació d’aquesta espècie ha permès mi-
tigar parcialment aquests efectes i corregir les mancances 
de gestió forestal que caracteritzaven els Plans d’Ordenació 
basats només en criteris de producció.

Els censos més o menys afinats que s’han efectuat ens 
revelen un escenari poc prometedor, tant per l’espècie prò-
piament dita com per la subespècie pirinenca. A l’Aragó, de 
100 mascles comptabilitzats l’any 2001 van passar a tenir-ne  
de 48 a 50  l’any  2005. A Catalunya, els 600 mascles censats 
l’any 2001 van passar a ser d’uns 512 a 521 l’any 2005. Malgrat 
aquestes dades, s’ha de destacar que el Principat acull enca-
ra el 85,1% de la població sud pirinenca. Aquest fet s’explica 
perquè la superfície d’hàbitat favorable s’ha mantingut més 
ben conservada i ha estat menys fragmentada. A la part 
nord dels Pirineus (a França, on lamentablement continua 
essent una espècie cinegètica) hi ha més exemplars. L’any 
2005 es van comptar uns 1.800 mascles. La reducció dels 
exemplars al país veí, tot i que sembla haver-se frenat, ha 
estat molt important. L’any 1970 hi havia uns 7.000 mascles 
censats, aquest nombre es va reduir a uns 2.170 l’any 1991 i 
va arribar a 1.900 l’any 2001. A Andorra el nombre d’exem-
plars s’ha mantingut en uns 209. Aquestes dades resulten 
en una població de mascles adults al Pirineu que va de 2.571 
a 2.582 exemplars. De tots aquests, el gruix de la població 
sud pirinenca es troba al Pallars Sobirà. 

Comparativament, en tot el seu conjunt, i segons fonts de 
Birdlife international/EBCC 2000, a Europa hi ha una pobla-
ció de gall fer de 760.000 a 1.000.000 de parelles, la qual cosa 
representa d’un 25% a un 49% de la població mundial. 

Totes aquestes dades serveixen per evidenciar que la 
supervivència a llarg termini del gall fer no està garantida 
a menys que reverteixin ben aviat les causes de la seva 
regressió. Pel que fa a l’àmbit jurídic, es tracta d’una espècie 
catalogada com a “vulnerable”. Ara bé, amb les dades que 
s’han apuntat, s’hauria de requalificar com espècie en perill 
d’extinció. De moment, tot i que hi ha alguns esborranys 
sobre el tema, cap comunitat autònoma ha aprovat un pla 
de conservació de l’espècie.
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Animalogia |  El Gall Fer

Biologia, gestió i conservació 
de l’espècie 
Els elements que han dut el gall fer a l’estat d’amenaça en 
què es troba són, precisament, la fidelitat que té l’espècie per 
a les zones d’hivernada i d’aparellament, la notable peculia-
ritat del seu cicle biològic i els seus estrictes requeriments 
d’hàbitat. Les zones on passa l’hivern i les de cant, anome-
nats cantaders, són seleccionades minuciosament.  
Es tracta d’espais de bosc heterogenis, més aviat madurs, 
amb força ecotò i una presència abundant d’arbres ramuts  
i fusta morta.

A les zones de cria és imprescindible que hi hagi un reco-
briment important de nabiu, Vaccinium myrtillus, ja que 
constitueix el coixí bàsic de la seva dieta, combinat amb un 
sotabosc arbustiu de neret, Rhododendron ferrugineum, o 
boixerola, Arctostaphylos uva-ursi que cobreixi un 50-60%. 
Aquests dos últims arbusts ofereixen el refugi que necessi-
ten les llocades. També són valuosos altres matolls com el 
ginebró, Junniperus communis, o el boix, Buxus sempervi-
rens. Això implica que la gestió forestal ha de contemplar 
el respecte a aquestes àrees i mirar d’intervenir-hi el menys 
possible, però dur-hi a terme actuacions destinades a la 
millora d’hàbitat. A Catalunya, de 187 cantaders localitzats, 
n’utilitzen 177, això suposa el 91’4 % d’ocupació i posa de ma-
nifest la forta dependència que té l’espècie d’aquests indrets.
Durant l’hivern la seva alimentació es basa en acícules de 
pi i avet. Cal dir que poques espècies de vertebrats poden 
viure amb una aportació nutritiva de tan poc valor calòric. 
Sovint, els complexos turístics i les activitats com l’esquí, el 
senderisme, la collita de bolets i la mateixa cacera, aquesta 

última com a activitat en sí, és a dir, per exemple les batudes 
de senglar o la cacera de becada en zones de gall fer, entre 
d’altres, pertorben significativament els individus de gall 
fer, que es veuen obligats a desplaçar-se amb dispendi 
energètic que això significa. El resultat de tot això és que la 
persistència de molèsties els condueixen cap a medis subòp-
tims. Aquest fet provoca  una dispersió i fragmentació de la 
població que rebaixa l’èxit reproductiu i la taxa de supervi-
vència. 

Tots aquests moviments erràtics i l’alteració de l’hàbitat 
abans comentada són la causa, en part, d’un increment en 
els índexs de depredació. La poca disponibilitat de preses 
hivernals converteixen el gall fer en objectiu d’astors, mar-
tes i guineus. És el senglar, però, l’espècie que més perse-
gueix el gall fer. Arribats a aquest punt, sorgeix el dilema 
sobre caçar o no. D’una banda, en època hivernal, l’activitat 
cinegètica en zones de gall fer compromet la supervivència 
dels individus hivernants però, d’altra banda, la necessitat 
de rebaixar les densitats de senglar és un imperatiu per 
garantir la viabilitat de les pollades. En algunes zones, el 
cérvol també es considera una espècie competidora del 
gall fer que seria recomanable controlar. Convindrà exercir 
una refinada gestió cinegètica en aquests casos i, sobretot, 
delimitar amb precisió quirúrgica les zones d’influència i 
les més sensibles. Caldrà la complicitat de caçadors, gestors 
forestals i altres usuaris.

No s’ha de menystenir el furtivisme ja que es tracta d’una 
espècie que queda molt exposada i es fa molt visible en 
l’època de zel, especialment si se saben els llocs i el moment. 
Serà necessari, a banda de les legislacions disponibles,  
incrementar les reserves i la vigilància per protegir molt 
més el gall fer.

Fotografia: Toni Batet

Fotografia Àngel Bonada
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Bibliografia:
Atles del ocells nidificants de Catalunya 1999-2002”. 
(Institut Català Ornitologia). Linx edicions. 2004
Manual de conservación y manejo del hábitat del 
urogallo pirenaico”. (Editors Jordi Canut, Diego 
García-Ferré Ivan Afonso)   Ministerio de medio 
ambiente, medio rural y marino. 2011

Referències web:
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/index.jsp#pas3
http://www.sioc.cat/fitxa.php?sci=0&sp=TETU-
RO#atles

Quin és l’escenari que el futur li depara al gall fer? Encara hi ha 
moltes incògnites. Però la forta regressió que ha estat patint durant 

aquestes darreres dècades i la imprevisible variació dels patrons 
climàtics, que molt probablement tendiran a ser-li desfavorables, ens 
exigeixen cercar solucions decidides i fermes per garantir-ne la con-

servació. És necessària la col·laboració de tots els agents i institucions 
responsables de la seva salvaguarda i gestió i de tots aquells usuaris 

habituals del medi, entre els quals hi ha els caçadors.

Fotografia: Toni Batet
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Pel corriol
Saber aturar el gallet  
per poder educar

Si algú t’explica que ha deixat de tirar un tret a una peça de 
caça pel simple fet d’educar el seu gos costa d’entendre quan 
has hagut de treballar molt per ensinistrar-lo.

Els gossos de caça no són màquines, no neixen ensenyats ni 
tampoc entenen les ordres que els donem el primer dia.  
Darrera de cada caçador hi ha un gos fet per ell mateix, 
educat en la caça d’una manera determinada, la de cada 
caçador. Si és possible econòmicament, es pot dur el gos a 
una persona especialitzada en la matèria, és a dir, a un ensi-
nistrador de gossos de caça. En la majoria de casos, però, és 
cada caçador el que va ensenyant el seu gos des que és un 
cadell. Abans de començar la feina d’ensinistrament d’un 
cadell, el caçador ha de tenir molt clar què vol de l’animal i 
fins on vol arribar. 
Personalment, en un gos hi busco passió, olfacte, caràcter i 
recerca de la caça. Si falta una d’aquestes quatre qualitats 
no serà mai un bon gos que pugui aconseguir grans resul-
tats. Una vegada s’ha comprovat que l’animal que tenim té 
aquestes qualitats, és moment de posar-nos a treballar. 
Treballar no només és sortir al camp i matar tot el que ens 
passi pel davant. Hi ha una primera fase d’educació bàsica 
en què s’ensenya el gos a creure les ordres de veu. Paraules 
com “vine” o “quiet” són molt útils en moltes ocasions, per 
exemple, en un camp immens on es veuen les perdius al 
final. Si el gos respon correctament a l’ordre “quiet”, és possi-
ble poder-se acostar a les perdius i no veure com marxen 
volant a 500 metres. 

Després d’aquesta educació bàsica comença la feina al 
camp, sobre peça de caça. Es fa tant si es tracta de caça ma-
jor com de caça menor. És en aquest moment quan entra en 
acció la mà del caçador per corregir els errors del gos. 

Seguidament hi ha alguns exemples viscuts per alguns 
caçadors els seus gossos, tant en caça menor com en caça 
major.
   - Un gos de caça menor està corrent sense control pel bosc 
o pels camps i no respon a les ordres del caçador. De sobte 
s’aixeca una peça de caça. Un mal caçador aixecaria l’esco-
peta i dispararia a la peça. Aquest acte suposaria un error 
en l’ensinistrament del gos. Un bon caçador, aquell que vol 

educar el seu gos i corregir-lo, en aquesta situació, abaixaria 
l’arma, deixaria escapar la peça i corregiria, tot seguit, el 
comportament del gos.

     - Un gos de caça major, comença fent un rastre amb 
passió i ganes, arriba a la presa i comença l’empait, però, 
de sobte ens adonem que no es tracta de la peça de caça que 
volem que faci. Un exemple seria el d’un gos que volem que 
faci senglar, però està fent el rastre o empaitant una guilla o 
un cabirol. Si el caçador pot veure la presa, no dispararà, ja 
que si el gos, finalment, pot mossegar aquesta peça abatuda 
entendrà que ho ha fet correctament i no és així. Pel gos, el 
tret i la peça de caça abatuda és un premi, una recompensa 
a la feina ben feta. No s’han de premiar mai erros com no 
obeir les ordres del caçador, córrer amb descontrol per la 
zona de caça o empaitar una peça de caça que no interessa 
que faci.
 Tot i que no em dedico professionalment a l’ensinistrament 
de gossos de caça em vaig treure el títol d’ensinistradora per 
saber ensenyar, educar i corregir els meus propis gossos. 
Em serveix tant pels gossos de cacera com pels gossos que 
utilitzo per competir, en aquest darrer cas, el gos ha d’estar 
ensinistrat a la perfecció. Per la meva experiència en dies 
de cacera, puc afirmar que sempre és més important deixar 
escapar caça i poder ensenyar un bon gos que matar molta 
caça i tenir un gos mediocre. 

Per aconseguir bons resultats, cal, però, tenir una menta-
litat diferent a la que, avui, tenen molts caçadors. Per ells 
el més important és poder penjar una foto en què es vegin 
totes les peces abatudes en aquella jornada al facebook o al 
grup del whatsapp de caçadors. Per als bons caçadors, però, 
és més important poder penjar una foto del gos sense cap 
peça, però havent fet una bona feina al camp de treball. 

Animo a tothom a comprovar les millores que es poden 
aconseguir amb el simple fet de saber aturar el gallet per 
ensenyar els gossos.  Per acabar, vull deixar escrita una 
frase que em van dir un dia i que des d’aleshores he aplicat. 
He comprovat, a més, que és molt certa:

No tirar a una peça de caça en una ocasió et dóna noves i 
més bones oportunitats en d’altres. 

Mariola Rafart Roca
Caçadora al natural
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Des de les 8:00h del matí fins a les 14:00h:

- Exposició canina de races caçadores
- Concurs d'Agility
- Concurs ocellaire
- 13è Master Sant Hubert
- Exhibició de Ponys Game
- VIII Concurs nacional caní Ciutat de Tàrrega
- Recorregut de caça

- Exhibició d'airsoft
- Tir amb arc
- Tir amb arc al vol
- Exhibició de falcons
- Acte inaugural a les 11 del matí 
  i després presentació de la nova 
  associació Rastrejadors
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e-mail: info@hostaldelcarme.com
www.hostaldelcarme.com

Ctra Nacional II, Km 504 - 25330 VILAGRSSA (Lleida)
AUTOVIA LLEIDA - BARCELONA (Sortida Vilagrassa)

Tel. 973 311 000 - Fax 973 310 777

Hotel Rural - Cuina de la Terra

HOSTAL DEL
CARME
HOTEL - RESTAURANT

V
IL

AG
R

A
SS

ABAR / RESTAURANT

ONDARA
Av. Ondara, 18
25300 Tàrrega (Lleida)

EL BAR DELS CAÇADORS

Plaça del Carme, 10

Tàrrega (Lleida)

Tel. 973 314 689

larosaliatarrega@gmail.com

Vine i visita’ns durant la fira 
de Tàrrega, i sempre!
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Caça social

Com es diu la societat? 
SOCIETAT DE CAÇADORS DE TÀRRE-
GA I COMARCA
Quin any es va fundar? L’any 1952
Quins termes municipals abarça la so-
cietat? Tàrrega, claravalls, vilagrassa , 
barbens, llorens de rocafort i vallbona 
de les monges
Quantes hectàrees teniu, aproxima-
dament? Unes 8.100
Quants socis sou actualment? 190.

Entrevista a la societat
de caçadors de Tàrrega

Durant quin any heu estat més nom-
bre de socis i de quin nombre estem 
parlant? Durant l’any 2006 érem 220 
socis.
Quina és la mitjana d’edat dels socis? 
Aproximadament 52 anys
Quines espècies cinegètiques teniu? 
La perdiu, la llebre,  
el conill, el tudó, la guatlla, el tord, el 
colom, el becadell, el porc senglar  
i el cabirol

Espècies                     Nom científic                                                                

Perdiu roja Alectoris rufa     700  1100 - 2006
Guatlla  Coturnix coturnix    300  750 - 2005
Tudó  Columba palumbus     400   850 - 2003
Colom roquer  Columba livia     500   1100 - 2006
Garsa   Pica pica     800   1300 - 2009
Becada   Scolopax rusticola    5  15 - 2010
Tord comú  Turdus philomelos    900  1600 - 2008
Tord ala-roig  Turdus iliacus     500  900 - 2008
Conill  Oryctolagus cuniculus    1100  1800 - 2007
Llebre   Lepus europaeus i Lepus granatensis 15  35 - 2010
Porc senglar  Sus scrofa    8  35 - 2010

Rècord històric de 
captures / any

Mitjana 
captures

Quines espècies són les que caceu 
més habitualment?  
Totes

Per espècies,  
quin nombre de captures 
teniu per temporada:
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Són molt complexes les tasques que has de fer com 
a gestor de l’àrea privada de caça? Per quin motiu?  
Sí, bàsicament per l’aplicacio de l´agricultura intensiva i la 
utilizació de productes tòxics per al medi ambient.
Hi ha algun aspecte que creguis que es pot millorar?  
Sí. El control per part de l’administració del respecte al medi 
rural, la crema de rostolls, la desaparició de marges, la limi-
tació d’hores de recollida de palla, etc. 
Com porteu la relació amb la resta de usuaris del medi 
natural? De moment, és molt bona.  

Teniu molts problemes de danys d’espècies cinegètiques a 
l’agricultura / accidents trànsit, etc.? Com ho solucioneu? 
Sí. Se soluciona amb la contratació d’assegurances d’acci-
dent, que normalment són molt cares. 
Com veus la vostra societat en un futur?  
El futur de la caça passa per la implicació de l’administració 
en el foment de l’activitat. Caldria que no hi posés tants en-
trebancs com actualment hi posa. Les societats de caçadors 
tendeixen a desaparèixer. La gent jove hi troba masses im-
pediments, és difícil tenir el permís d’armes, pagar les llicèn-
cies, etc. pel que fa a la societat de Tàrrega, va cap al futur 
amb la intenció de diversificar de les àrees de caça, tant la 
major com la menor. 

    
      

    EL PEDREGUER

PERDIU PER SOLTA I REPOBLACIÓ

TEL. 650 39 15 07 NALEC (LLEIDA)

PERDIU | CONILL | TUDÓ | GUATLLA

 1800ha. per caçar.
  Contacte | Joan  650 391 507 |   Antonio  606 938 048

VEDAT DE 
CABANABONA

LA NOGUERA – LLEIDA
PERDIU ROJA

PLA TÈCNIC DE 

GESTIÓ CINEGÈTICA
FES AQUÍ EL TEU

TELF.: 699 852 560

El m
illo

r 

preu !!

El futur de la caça passa per  
la implicació de l’administració  
en el foment de l’activitat.

Les societats de caçadors  
tendeixen a desaparèixer i la gent 
jove i troba masses impediments.
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Història
Ramírez va néixer fa més de 20 anys com a granja 
cinegètica especialitzada en la selecció i cria de 
perdiu roja, faisà comú i conill de bosc.

La prioritat d’aquesta empresa familiar és seleccionar 
els millors exemplars i donar importància a aspectes 
com la robustesa i la rapidesa d’adaptació de l’animal 
als diferents tipus d’engegades. D’aquesta manera, es 
dóna una empenta a les diferents repoblacions. 
Tenim en compte la qualitat abans que la quantitat.

Instal·lacions
A les nostres instal·lacions de més de 5 hectàrees 
disposem d’amplis espais amb vegetació perquè les 
perdius i faisans s’hi puguin desenvolupar robustos i 
puguin, també, desenvolupar tot el seu potencial 
volador. D’aquesta manera es poden adaptar de 
manera més ràpida al medi en el moment del seu 
alliberament.  

Clients
Els nostres clients destaquen, sobretot, la força de 
les nostres perdius roges, combatives en qualsevol 
tipus de terreny i climatologia; la gran bellesa del 
plomatge dels faisans, que els fa tenir un bonic i 
majestuós vol, i la rapidesa i adaptació al camp 
dels nostres conills. 

Criador 
cinegètic
Ramírez

www.perdicesramirez.es | info@perdicesramirez.es |         Perdices Ramirez 

Can Mota de Subirats
Sant Sadurní d’Anoia (BCN)
Apt. 179 CP: 08770
T. 608894609

NOVA EXPOSICIÓ AMB MÉS 

DE 80 REMOLCS EN STOCK 

PER ENTREGA INMEDIATA !! 

NOVA GAMMA DE REMOLCS DE CAÇA !!! 
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NOVA EXPOSICIÓ AMB MÉS 

DE 80 REMOLCS EN STOCK 

PER ENTREGA INMEDIATA !! 

NOVA GAMMA DE REMOLCS DE CAÇA !!! 
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Treballant per defensar 
els becaders 

i el reconeixement 
social dels caçadors.

Club Esportiu Becaders  Catalunya
Plaça Josep Umbert Rosas, nº1
08182 Sant Feliu de Codines

info@becaders.com

www.becaders.com

MAÑERO
Ronda Zamenhof, 24 | 08208 Sabadell

maneroconstructors.com | info@maneroconstructors.com
T.937 45 15 80

Patrocinat per:

Moisés Picanyol Badia

Passeig de Gràcia,2-1ª Planta
08007- Barcelona
Mòvil: 648.015.187
Fax: +934840863

Agent Exclusiu d’Assegurances
Nº CO46839391167X
e-mail: m.picanyol@agentes.catalanaoccidente.com
web: www.catalanaoccidente.com

TOT TIPUS D’ASSEGURANCES:

COTOS
CAÇADORS
GOSSOS
TOT TIPUS D’ANIMALS
EMPRESES
GRANGES
COTXES

MOTOS
TRACTORS
LLARS
OFICINES
RESPONSABILITAT CIVIL
COMUNITAT DE VEÏNS
ETC...

30% DE DESCOMPTE EN L’ASSEGURANÇA 
PER ESPARRECADES DE GOSSOS DEL SENGLAR

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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BAR RESTAURANT

EL RACÓ
C/sant agustí, 33. 25280 solsona
T 973 48 05 09 · M 616 50 21 23
racosolsona@hotmail.com

www.elracodesolsona.com

Subscriu-te a la revista 
mitjançant el formular web, 
ara per només:

40€
l’any!

veterinària

Xavier Sabaté Sant

Urgències t. 629 391 246 

Consultori 
C/Nou, 7 
T. 93 869 11 99
08261 Cardona

Clínica 
C/Pere Màrtir Colomés, 4
T. 973 48 05 61 
25280 Solsona

Butxaca per 
a emissora

Cremalleres 
que no s’oxiden

Butxaques amb 
doble tancament de 
seguretat, amb velcro 
i fermalls

www.empait.com
info@empait.com
Tel - 620.99.58.51

Collars
Per a gossos de caça 
amb gravat imborrable

Armilles
D’alta visibilitat 
dissenyades per a la caça

Demani’ns pressupost, 
tenim grans ofertes.
Varietat de collarets, 
talles i colors.
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Des de dins

Entrevista a 
les caçadores

Quin és el teu nom? 
Em dic Marta Giménez Mas.
De quina localitat ets?
Sóc de Les Borges Blanques, a la província de Lleida.
Quants anys tens, si es pot saber?
I tant que es pot saber, en tinc 24.
Quants anys fa que caces?
Fa aproximadament uns sis anys, va ser quan em vaig treu-
re el permís d’armes.
Qui et va introduir en el món de la caça? Quants anys  
tenies?
Si no recordo malament, tenia uns 6 anys quan acompanya-
va el meu pare a caçar i va ser aleshores quan vaig decidir 
que de gran volia fer el mateix que ell feia. He de dir, però, 
que qui també m’ha empès cap al món de la caça ha estat la 
meva parella, ja que també és caçador. És un plaer compartir 
moments i experiències tots junts, la caça forma part de la 
nostra vida.
Quina modalitat de caça practiques? I quines són les  
que més t’agraden?
La modalitat de caça que practico és la caça menor. Em fas-
cina veure com treballa el gos i la compenetració que hi pot 
arribar a haver entre el caçador i l’animal. També practico la 
caça major, que és molt diferent que la menor però, m’agrada, 
també el fet de sentir molta emoció i nervis quan veus, de 
cop i volta, un porc senglar. És una sensació impressionant, 
un sentiment que no es pot explicar amb paraules. Entre 
aquestes dues modalitats, no tinc cap preferència, el dia que 
els estudis em permeten sortir a caçar, m’és indiferent quina 
escollir.
On practiques la caça? Poblacions? Àrees privades? 
Colles?
La caça menor la practico en diferents llocs, a Les Borges 
Blanques, a Riudecols i també a l’Aragó. Quan vaig a entre-
nar ho faig a la Panadella (Barcelona) i hi vaig acompanyada 
d’amics i familiars. La caça major, a la província d’Aragó i a 
Vilanova de Prades, amb la Rehala de los Chacales.
Competeixes?
Sí, una de les modalitats que més m’agrada és la de San Hu-
bert, sobretot quan al teu costat tens bona companyia.
Una altra modalitat en què competeixo és el tir el plat de re-
corregut, o Compack Sporting.
En quin campionat, Trobada de colles o caceres has  
participat que cal destacar? Has assolit algun èxit?
Cada any acostumo a participar als campionats de Sant Hu-
bert, en Compak-Sporting, en recorreguts de tir al plat i al 
campionat de caça menor amb gos.
De tots aquests, em centro més en els campionats de Sant 

Marta Giménez Mas, de les 
Borges Blanques, té 24 anys i és 
l’actual campiona de  
Catalunya de Sant Hubert.
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Hubert. Els meus èxits van començar l’any 2011, als provin-
cials a Lleida. L’any 2012 vaig ser campiona de Catalunya i 
tercera classificada al campionat d’Espanya. Més tard, el 
2013 vaig ser segona classificada de Catalunya i vaig obtenir 
el quart lloc al campionat d’Espanya. El 2014 no hi va haver 
sort, però estic igualment contenta amb els resultats i inten-
to corregir els meus errors i sembla que m’ha anat bé, aquest 
any 2015 he guanyat el Campionat de Sant Hubert!
Tens gossos? En cas afirmatiu digues quantitat, nom,  
raça i edat.
Actualment tinc dos gossos joves. El kiwi del Amarolo és un 
setter anglès que té un any i quatre mesos aproximadament. 
Ell serà el meu company als campionats de Sant Hubert. L’al-
tre és una gossa i es diu Poma, és un brac hongarès, o Vizla, i 
té cinc mesos aproximadament. Serà la meva companya per 
la caça menor. 
Amb quina arma caces? Tipus? Calibre? 
Per a la caça menor i per als campionats de Sant Hubert uti-
litzo una escopeta Laura Superposta, del calibre del 12. Per 
a la caça major, normalment utilitzo una escopeta Benelli 
automàtica, del calibre 12.
Aprofites la carn de caça?
Sí l’aprofito. La que més aprofito és la carn de senglar, la de 
cabirol i la de cérvol.
Què va al davant, la quantitat o la qualitat?
Per mi va al davant la qualitat. Prefereixo mil vegades més 
abatre una peça havent fet un bon treball. M’agrada obtenir 
bons resultats gràcies a la feina tant del gos com del caçador.
Surts de Catalunya per caçar o competir?  On?  Quines es-
pècies? Quines modalitats?
Sí, com he dit abans surto a caçar a la província d’Aragó, on 
em dedico, sobretot, a la caça de la perdiu i a fer batudes de 
senglar. He sortit, també, a Torrente (Fraga) i a Guadalajara, 
llocs on em dedico a la caça del cérvol.
Per als campionats de Sant Hubert he pogut viatjar a la Al-
faro (La Rioja), a Riba Roja (València) i a Sabiñanigo (Sara-
gossa). 
Quina és la mitjana anual de costos en relació a la caça?
Uns 2.500 euros aproximadament. 
Trobes que la caça està ben vista per la societat?
No. Hi ha gent que ens veu com si fóssim els estranys de la 
societat, es pensen que els caçadors només van a caçar per 
matar peces i ja esta.
Creus que la gent no està ben informada del que fan els 
caçadors?
La gent no està gens informada sobre el món de la caça i tot 
el que l’envolta. Tampoc podem donar les culpes a les perso-
nes que ens critiquen pel simple fet de ser caçadors, ja que 
en tot cas, la culpa, seria de la manca de mitjans per donar a 
conèixer què és realment la caça. 
Com vius la caça, què et fa sentir? Per què la practiques?
Per a mi la caça no és solsment una afició, sinó que és una 
passió, aporta un sentiment únic que només el caçador per-
cep. És una activitat que practico perquè m’agrada i gau-
deixo moltíssim quan veig la compenetració que hi ha entre 
el caçador i el gos.
Et costa o resulta difícil dir que ets caçadora en segons 
quins cercles?
La veritat és que no tinc cap dificultat a dir que soc caça-
dora. En aquest món m’he trobat moltes persones que no 
estan d’acord amb la caça i és complicat parlar-ne amb 
elles. Hi ha hagut molta gent, també, a qui els ha impactat 
molt saber que una noia tant jove sigui caçadora. 

Explica una anècdota o fet rellevant en la teva vida de 
caçadora.  
En tinc moltes en la meva trajectòria, una d’aquestes és el 
moment en què vaig matar el meu primer senglar. Se sent 
molta emoció quant sents el soroll del trepig de branques, 
quan cada vegada és més a prop i  et va el cor a mil. Alesho-
res, era la primera vegada que portava un fusell a les mans. 
El senglar va sortir i jo em vaig posar molt nerviosa de veu-
re’l, el vaig apuntar i la primera bala va anar al seu morro. 
Ell encara continuava corrent  i a la segona bala ja va morir. 
El sentiment que es té en abatre un senglar és inexplicable. 
A la meva colla tenim una tradició molt divertida. A qui 
mata el seu primer senglar, els companys li escampen la 
sang de l’animal per tota la cara. Aquell va ser un dia el que 
tornaria a repetir.
Quan s’acaba l’època  hàbil de caça fas coses complemen-
tàries a la caça com entrenar gossos, tirar al plat, etc.? 
Explica què fas? Amb qui? I com?
Sí, quan s’acaba la caça jo ja començo a entrenar els gossos 
per a les competicions de Sant Hubert. 
Amb uns quants amics ens ajuntem i anem a entrenar-los a 
Barcelona. L’entrenador, l’Amadeu Rodríguez, és la persona 
que més m’ha ajudat i qui m’ha ensenyat com es practica el 
Sant Hubert i m’ha donat tots els molts consells. A banda 
d’entrenar els gossos, també vaig a fer tir al plat acompan-
yada de la meva parella, ja que és m’agrada molt i és grati-
ficant poder-la fer acompanyada. Amb la meva parella i els 
amics anem, també, algun cap de setmana al vedat intensiu  
de Calafat, on passem molt bons matins.
Acabi la frase: El/la millor caçador/a és aquell/a que… 
tingui la suficient paciència i no sigui gaire ambiciós. També 
cal que respecti els seus companys i eviti les crítiques i, evi-
dentment, que respecti la igualtat de caçadors i caçadores i, 
sobretot i més important, cal que gaudeixi de la seva passió.

Us vull donar les gràcies per fer-me aquesta entrevista. 
És un plaer compartir amb vosaltres les meves experièn-
cies en el món de la caça.
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Vedat Can Genover 

Abans d’entrar en detalls, volem destacar que el principal ob-
jectiu del vedat Can Genover és posar a l’abast dels propieta-
ris de gossos de caça un espai on puguin ensinistrar els seus 
auxiliars de la manera més natural possible i amb tota segure-
tat. De moment, el vedat només està habilitat per a l’ensinis-
trament de gossos de mostra, però s’està treballant en l’ade-
quació de l’espai per a l’ensinistrament de gossos de rastre. 

La finca de Can Genover es gestiona a partir de l’apro-
fitament dels recursos naturals existents i de mane-
ra ordenada i sostenible. Creiem que cal integrar i fer 
compatibles activitats com la caça, l’aprofitament fo-
restal, l’agricultura, la ramaderia i el turisme rural. 

En qualsevol àrea de caça, el factor que determina la quali-
tat i la diversitat de les espècies cinegètiques que s’hi troben 
és la qualitat de l’hàbitat, o medi. El vedat Can Genover dis-
posa d’unes 260 hectàrees de superfície, de les quals 80 són 
de conreu, amb una bona presència d’oliveres, i pastures. 
Tot el conjunt de la finca Can Genover funciona de mane-
ra ecològica, és a dir, tant l’agricultura com la ramaderia que 
s’ hi desenvolupen basen la seva producció en el respecte a 
l’entorn i busquen, sobretot, la qualitat dels seus productes. 

Aquest fet no passa desapercebut a les poblacions d’ocells, 
que es veuen afavorides per la no aplicació de productes fi-
tosanitaris convencionals. Un exemple il·lustratiu d’aquest 
benefici és l’inici de la cria de perdiu roja a la zona. Un al-
tre dels aspectes que ha fet més favorable l’hàbitat per a la 
caça menor és l’incendi de l’any 2012. Un incendi s’associa, 
normalment, a  una catàstrofe, però, les cremes controla-
des de bosc i de matoll, afavoreixen les poblacions afiliades 
als espais oberts, com és el cas de la perdiu roja, el conill i 

la llebre. Aquestes zones obertes, actualment es mantenen, 
principalment, gràcies a la pastura extensiva de vaques. 

Tot i que es tracta d’una àrea de caça intensiva, la seva ges-
tió vol diferenciar-se de la de les àrees de caça intensiva tra-
dicionals per satisfer, així, el caçador més exigent. Tant és 
així que s’estan destinant importants esforços, econòmics i 
tècnics, en la repoblació de perdiu roja i conill de bosc amb 
l’objectiu d’aconseguir unes poblacions salvatges viables.  

Pel que fa als aprofitaments s’ha apostat per la qualitat en 
comptes de la quantitat. En aquest sentit, es combinarà l’apro-
fitament de la fauna salvatge (tords, tudó, tórtora, guatlla, co-
nill, perdiu i senglar) amb l’alliberament de perdiu roja i faisà. 
En tots els casos, s’organitzarà el nombre de caceres just per 
garantir-ne l’èxit, però també per deixar els suficients exem-
plars per futures temporades i satisfer el caçadors més exigent. 

Perquè el caçador, i aquells qui l’acompanyin, puguin gaudir 
completament de l’estada, s’ofereixen altres serveis com allo-
tjament de turisme rural, una zona per esmorzar i dinars de 
camp, rutes a peu i a cavall, etc. També s’hi poden adquirir 
productes ecològics elaborats a la finca com mel, ous, etc.

 
Modalitats de caça que es poden practicar  
durant la temporada 2015/2016:  

•Caça de perdiu roja, caça de guatlla (salvatge, durant la 
mitja veda) i caça faisà al salt amb gos de mostra.
 •Caça del tord des de lloc fix.
•Caça de tudó i tórtora des de lloc fix, durant la mitja 
veda 2015.
 •Caça del senglar en batuda i en aguait.
 •Ensinistrament de gossos de caça sense mort. Dispo-
nibilitat de gàbies llançadora i coloms. Targetes per a  
tota temporada o per a dies puntuals.

Per a més informació visiteu:  
cotocangenover.com
Contacte:  
info@cotocangenover.com

Un espai pels amants dels gossos de caça

Us hi esperem!
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Taxidèrmia

El Boc
Reg. TT-B-28

t. 675 573 128 (Pep)

08269 Valls de Torroella, Barcelona.

La millor assegurança 
pel caçador federat

En cas d’accident 
de caça teniu 
un nou servei: 

el telèfon d’urgències 
24 hores 
917 371 348

PRESENTA LES ASSEGURANÇES 

PREMIUM CAT i PREMIUM CAT G 
que cobreixen més d’ 1.000.000€

* Si voleu més informació contacteu amb la seva 
repressentació territorial de la Fedeació Catalana de Caça.
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Talleu el cérvol a trossos més o menys iguals i salpebreu-lo. Enfari-
neu-lo i fregiu-lo per tal de segellar la carn i reserveu-lo.

En una cassola, feu-hi enrossir la ceba juntament amb el pebrot, 
les pastanagues i els alls. Un  cop estiguin ben suades afegiu-hi 
el tomàquet i deixeu-ho sofregir. 

Poseu el cérvol amb el sofregit i mulleu-ho amb el Fino, deixeu 
evaporar l’alcohol i afegiu-hi el caldo. 

Deixeu-ho coure de 2 a 3  hores (en funció del tipus de carn de 
l’animal ho haurem de deixar més o menys).  Ha d’arribar a 
tenir la textura de la vedella estofada.

Racó
Gourmet

Bon profit.

Retireu els tossos de carn i passeu la salsa un triturador. 

Seguidament, coleu-la i així  aconseguireu una textura  
cremosa i brillant. Si us quedés massa líquida, la podeu  
fer bullir fins aconseguir la textura correcta. 

Feu bullir l’arròs amb una cullerada de curri i sal.  
Mentre bull, talleu la pera a daus petits. Salteu la pera junta-
ment amb les panses i afegiu-hi l’arròs escorregut.

Ara ja podeu muntar el plat posant una recció de cérvol acom-
panyada d’arròs. El podeu guarnir amb un brot de menta.

1

Civet de cérvol amb fino
 i arròs al curri

Per Jordi Álvarez Garriga ”toti” 
cuiner , caçador  i recol·lector

En aquesta recepta cuinem el rei del 
bosc, el cérvol, que ara brama als 
quatre vents el seu llegat. Nosaltres 
fem el mateix i pregonem als quatre 
vents com n’és de bona, saludable 
i ecològica la carn de caça.Ingredients

2 quilos de carn de cérvol
2 cebes
1 pebrot verd
3 grans d’all
6 pastanagues
2 cullerades de salsa tomàquet
250 centilitres de Fino
2 litres de caldo d’au
Farina 
Oli
Sal 
Pebre
200 grams d’arròs 
Curri
1 pera 
Panses
Menta

Secció patrocinada per:

Recepta

2 3
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Anna Pla Fornós 
Advocada i mediadora  
“ Assessorament i defensa en assumptes civils i penals”  
Tel. 690 952 753  anna.pla@icam.net

Consultes
legals 

Dubtes sobre la caça amb arc
Puc caçar amb arc en zones lliures de Catalunya?
Els espais naturals, o terrenys, on es pot practicar l’activitat 
de la caça estan classificats en dos grups. El primer són els 
terrenys cinegètics d’aprofitament comú i el segon; els parcs 
nacionals, refugis de caça, reserves nacionals de caça, zones 
de seguretat, vedats de caça, tancats i terrenys adscrits al 
règim de caça controlada (article 8 de la Llei de caça).
Als terrenys cinegètics d’aprofitament comú (lliures), i 
d’acord amb la Llei de caça que regula l’activitat, s’hi pot 
practicar la caça sense més limitacions que les fixades per la 
llei i el reglament de caça.
Per tant, SÍ que és possible caçar amb arc a les zones lliures. 
Els arcs estan contemplats i reconeguts com a arma  
a l’article 3 del Reglament d’armes i corresponen a la 7a 
categoria d’armes. 
Si disposem de la corresponent llicència de caça i de l’as-
segurança obligatòria podrem utilitzar els arcs per caçar a 
qualsevol terreny cinegètic lliure del territori de Catalunya. 
Cal tenir en compte, però, que en algunes comunitats autò-
nomes que tenen transferides les competències en matèria 
de caça i que, per tant, han legislat sobre la matèria, han 
establert la prohibició expressa de caçar amb qualsevol 
tipus d’arma en les zones lliures de caça. Un exemple n’és la 
comunitat autònoma de Madrid.
Per què al Parc de Collserola es pot caçar amb escopeta 
i no amb arc?
Abans de res cal explicar quin tipus de terreny és i per qui-
na normativa es regeix el Parc de la Serra de Collserola.
Qualsevol parc natural del territori català es considera com 
a un terreny especial (no lliure) i que, per tant, es regirà 
per la seva pròpia normativa de funcionament i regulació. 
Evidentment, també queden afectats per les disposicions 
imperatives de la llei i el reglament de Caça i, també, per la 
normativa que regula les armes.
El Parc Natural de la Serra de Collserola va ser declarat com 
a tal pel Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del 
Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves na-
turals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc. 
Les activitats que es desenvolupin al Parc estan regulades 
pel decret indicat i per les normes del Text Articulat de les 
Ordenances del Parc de la Serra de Collserola. D’acord amb 
l’article 6 del Decret, hi ha zones especialment protegides, 
com les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la 
Rierada Can Balasc, en les quals està expressament prohibi-
da qualsevol activitat cinegètica. A la resta d’espais naturals 

del Parc de la Serra de Collserola s’hi pot practicar la caça 
amb submissió i compliment d’allò disposat a l’article 7.3 
del Text Articulat de les Ordenances. El que diu el text és el 
següent: En general, queda prohibit en l’àmbit del Parc de 
Collserola l’ús d’armes de foc o mitjans apropiats per buscar, 
atraure, perseguir o encalçar els animals amb la finalitat 
de capturar-los, agredir-los o matar-los. Només es podrà 
exercir la caça a les zones expressament reservades i degu-
dament autoritzades. Només es pot caçar aquelles espècies 
cinegètiques , en les èpoques de l’any i amb les tècniques 
establertes i autoritzades d’acord amb la legislació de caça.
Per tant, l’activitat de caça amb qualsevol arma reglamen-
tària, fins i tot els arcs, hi serà possible sempre que es dis-
posi de la corresponent llicència de caça i de l’assegurança 
i es practiqui a les zones especialment reservades i autorit-
zades pel mateix Parc.Un fet molt diferent són les mesures 
que l’administració competent volia prendre per resoldre o 
pal·liar el problema de la superpoblació de porcs senglars 
al Parc Natural i el ressò que això va tenir als mitjans de co-
municació. Es van proposar mesures de batuda mitjançant 
la caça dels senglars amb arc, però la pressió del sector 
social que és contrari a l’activitat de la caça va provocar un 
canvi de criteri de l’administració i es van utilitzar altres 
mitjans per atrapar els animals.  Per tant, no hi ha cap nor-
mativa ni regulació específica que prohibeixi l’ús d’aquestes 
armes, els arcs, com a mitjà de caça a les zones especialment 
autoritzades.

L’espera nocturna està autoritzada? Amb quines armes?
D’acord amb l’article 31.2 de la Llei de caça, queda prohibit 
caçar fora del període comprès entre una hora abans de la 
sortida del sol i una hora després de la posta. Per tant, la 
caça en horari nocturn, per motius de seguretat,  
està prohibida. 
No obstant això, és possible obtenir uns permisos especials 
per a aguaits nocturns que atorga el Departament d’Agricul-
tura. Són permisos excepcionals que permetran realitzar els 
aguaits i quedaran sotmesos al contingut específic del per-
mís. Els aguaits autoritzats podran practicar-se, en general, 
amb qualsevol de les armes reglamentàries.
Els permisos per a aguaits nocturns tenen com a princi-
pal finalitat, en la majoria de casos, realitzar batudes per 
reduir i controlar la població d’alguns animals com els porcs 
senglars, que durant la nit causen danys i perjudicis a les 
zones de conreu.

@José Vaz
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CAMPANYA 
· D’HIVERN ·

Piscines Cosal us recorda que ara que ja ha 
passat l'estiu és un bon moment per preparar 
la campanya d'hivern de la vostra piscina. 
Ho podeu fer amb cobertes elèctriques o 
manuals, cobertes de plàstic o de vidre, mantes 
tèrmiques, cobertes telescòpiques, etc. 
Truqueu sense compromís i buscarem la millor 
opció per a vosaltres. 

Piscines
Hidromassatge spa
Reg per aspersió
Reg gota a gota
Construcció de dipòsits

Polígon industrial Els Dolors | C/ Castllet, s/n MANRESA tel: 938772530 | info@piscinescosal.com | www.piscinescosal.com

Impermeabilitzacions
Canonades i accessoris
Llauneria
Tractament de l’aigua: 
Descalcificadors, equips d’osmosi...

Si no teniu piscina i en 
voleu una, ara és l'hora! 

Ara és el millor moment 
per fer el disseny, 
la construcció 
i la preparació d'aquesta 
desitjada piscina. 

Serveis:
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Telemetria per a Experts en Caça

No perdeu els vostres gossos
amb simples collars GPS

No malgasteu els vostres diners
en la compra de mapes

Us tinc campions,
som-hi cap a casa

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

ÚNIC 

AL MÓN

GPS+Ràdio Tracking

Localitza
ció i navegació


