
LA CAÇA, UN DELS TRES EIXOS 
DE LA CAMPANYA “RESPECTA 
L’EQUILIBRI DEL MÓN RURAL”

VISCA LA CAÇA! 
UN CLAM REPETIT A 
BARCELONA PER 
MILERS DE CAÇADORS 
I CAÇADORES

Nº 23 · 2n trimestre 2018 | federcat.com

LA TRIQUINOSI EN EL SENGLAR, 
UN PROBLEMA REAL A CATALUNYA 
QUE CAL GESTIONAR AMB EFICÀCIA 
I URGÈNCIA



LA GENETA2

El món de la caça a 
Catalunya diu prou a la 
manipulació mediàtica 
del projecte de vacuna 
contraceptiva per als 
senglars

SumariStaff
2 Staff
3 Editorial
4 Assemblea General FCC
6 Manifestació a Barcelona en defensa de la caça
8 Proliferació triquinosi
11 Campanya Fundació Món Rural
12 Sarna sarcòptica a la cabra salvatge
18 Informació ocellaire
20 Entrevista amb Albert Guash sobre la caça del senglar
22 Competicions
24 Ordre de vedes
26 Vacuna contraceptiva per senglars
31 Actualitat informativa Territorial Barcelona
36 Actualitat informativa Territorial Girona
40 Actualitat informativa Territorial Lleida
44 Actualitat informativa Territorial Tarragona
49 Actualitat informativa Territorial Terres de l’Ebre

President 
Sergio Sánchez Mateu

Responsables de les Territorials

Consell de Redacció
Joaquim Zarzoso
Josep Blanquera
Jaume Teixidó
Joaquim Vidal
Manuel Royo

Coordinació i redacció
Federació Catalana de Caça
Representacions Territorials a 
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona 
i Terres de l’Ebre
Z! Comunicación&Eventos

Edició
CINEGETICAT, Gestió, caça i equilibri, SL
www.cinegeticat.cat
cinegeticat@cinegeticat.cat
654 16 36 65

La GENETA és una revista propietat de 
la Federació Catalana de Caça.

La Federació Catalana de Caça no es fa 
responsable o comparteix necessària-
ment els articles i opinions expressades 
en aquesta revista pels seus col·labora-
dors i entrevistats.

No està permesa la reproducció total ni 
parcial dels continguts i imatges publi-
cats en aquesta revista sense l’autoritza-
ció expressa de la FCC. 28

35 12

Federacio Catalana de Caça
Rbla. Guipúscoa nº 23-25, 3ª Planta Porta C
08018 Barcelona
Telf. 93-319-10-66 Fax: 93-268-37-95
info@federcat.com · federcat.com

R.T. Barcelona
C/ Via Laietana nº 9, 4º3ª
08003 Barcelona
Telf. 93-268-23-07 Fax: 93-268-29-27
info@fedecazabarcelona.com
fedecazabarcelona.es

R.T. Girona
C/ Emili Grahit nº 62 Entl.2ª
17001 Girona
Telf. 972-20-34-13 Fax: 972-20-05-71
info@fedcagir.cat · fedcagir.cat

R.T. Lleida
C/ Ramón Soldevila, 7 Altell
25004 Lleida
Telf. 973-27-93-44 Fax: 973-27-91-17
info@fclleida.cat · fclleida.cat

R.T. Tarragona
C/ Compte de Rius nº21, 1er.
43003 TARRAGONA
Telf. 977-21-27-66 Fax: 977-21-45-13
fcct@fcctarragona.cat · fcctarragona.org

R.T. Terres de l’Ebre
Avgda. Alcalde Palau, 56, 2º2ª
43870 AMPOSTA
Telf. 977-07-11-85 Fax: 977-07-11-85
info@fccterresebre.cat · fccterresebre.cat

Estat actual del 
brot de sarna 
sarcòptica a la cabra 
salvatge a les Terres 
de l’Ebre 

Nova jornada 
formativa en 
seguretat amb 
les armes i classes 
de tir per a joves 
i dones



3LA GENETA

Editorial

“El col·lectiu de caçadors catalans 
ha respòs. I tant que ho ha fet!” 

Els tràgics assassinats d’Aspa en què un furtiu, en cap cas 
un caçador, va llevar la vida a dos Agents Rurals han tin-
gut conseqüències per al col·lectiu de caçadors catalans. 
De seguida, els representants de la Federació Catalana 
de Caça vam ser cridats per la Consellera d’Agricultura a 
una reunió d’urgència en la qual, entre d’altres coses, es 
va abordar la qüestió de la formació dels caçadors cata-
lans. Un any i mig després, us podem dir que aquesta ve-
gada ha sigut la FCC la que ha demanat una reunió amb 
la Conselleria d’Agricultura per traslladar-li, com us deia 
al títol, que sí, que el col·lectiu de caçadors catalans, una 
vegada més ha estat a l’alçada. Més de 1.700 caçadors 
federats catalans han passat enguany per cursos de for-
mació voluntaris impartits per totes les Representacions 
de la Federació Catalana de Caça. La FCC, a través de 
les seves representacions territorials i amb la col·labora-
ció d’Agents Rurals i la Subdirecció d’Activitats Cinegèti-
ques del DARP ha dissenyat i impartit aquesta formació 
de manera totalment gratuïta per tot el territori català. 
Tot i que no podem caure en la complaença, queda mol-
ta feina a fer, és necessari traslladar a la nova consellera 
les dificultats amb què ens trobem:

- Falta de suport institucional a l’activitat tot i que tots 
els plans de reducció de danys ens impliquen caçar més, 
com si fóssim un cos de funcionaris al servei de la socie-
tat, però assumint nosaltres el cost econòmic i la inver-
sió de temps que en altres col·lectius, com els pagesos, 
els els subvencionen. Els atacs de col·lectius animalistes 
van a més i estem completament desprotegits; hem de 
callar i retirar-nos perquè, a més, tenim la responsabili-
tat de portar un arma a les mans.

- Divulgació dels beneficis de la caça a les escoles. Tot 

i que vam iniciar la campanya divulgativa conjunta amb 
la FCC, el DARP i la Fundació Món Rural, els dirigents 
del futur avui estan a les escoles. Si volem preservar la 
caça, cal que coneguin què és i els beneficis que aporta 
per tal que es creïn la seva pròpia opinió de l’activitat.

- Riscos sanitaris imminents, la fauna cinegètica pateix 
i fa de reservori de malalties heretades dels ramats do-
mèstics. Un cop esteses les malalties als animals salvat-
ges són de molt difícil control. Tenim una amenaça molt 
gran davant la pesta porcina africana que està afectant 
a països de l’est d’Europa. Continuaran sent els caça-
dors els únics actors preocupats per la salut de la fauna 
salvatge?

Amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat també hem 
demanat una reunió d’urgència i és que, malgrat que els 
resultats dels dos informes que van encarregar a l’Insti-
tut Català d’Ornitologia han donat uns resultats més que 
pobres respecte a la viabilitat de la cria en captivitat, el 
departament ha defensat davant del MAPAMA que la 
cria en captivitat és actualment una alternativa viable a la 
captura d’ocells del medi. Tenim la sensació que, indepen-
dentment dels resultats dels estudis, la resposta ja estava 
predefinida en base a unes consideracions personals que 
res tenen a veure amb posicionaments tècnics mínima-
ment fonamentats. Per això, cal invertir els diners de tots 
en estudis?
  
És moment d’exigir als nostres responsables polítics im-
plicació en la defensa de la caça i el silvestrisme. Ens ho 
mereixem pel paper social, d’equilibri d’ecosistemes, eco-
nòmic i cultural que representem. La Junta Directiva de la 
FCC i jo com a President no renunciarem.  
 

Sergio Sánchez
President de la Federació Catalana de Caça

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA
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En el fantàstic marc de Món Sant Benet, situat a la 
localitat de Sant Fruitós de Bages, va tenir lloc una de les 
trobades més importants per al conjunt d’associats a la 
Federació Catalana de Caça amb motiu de la celebració 
de l’Assemblea Anual; en aquest sentit, cal destacar 
la nombrosa participació d’assembleistes provinents 
d’arreu de Catalunya.

Aquesta assemblea va destacar per la seva posada en 
escena, tant pel marc escollit com per l’ús de les noves 
tecnologies a l’hora de presentar els diferents punts 
de l’ordre del dia amb la inclusió de vídeos, gràfiques, 
missatges via telemàtica... que van ajudar a presentar 
amb transparència i claredat tots els punts a debatre. 
La sessió va començar amb un vídeo resum de la 
manifestació duta a terme el passat 15 d’abril a Barcelona 
en defensa de la caça. 

El vídeo d’aquesta manifestació, que va servir per 
defensar el dret a caçar i demanar respecte per la nostra 
activitat, va donar pas a la intervenció dels diversos 
invitats a l’acte, com l’alcalde de la localitat de Sant Fruitós 
del Bages, que ens va enviar, davant de la impossibilitat 
de ser-hi present, un vídeo de salutació en el qual va 
agrair la labor dels caçadors en el control cinegètic i va 
posar en valor la importància socioeconòmica que té 
per al municipi l’activitat cinegètica. Per la seva banda, 
Marc Costa, màxim responsable del cos d’Agents Rurals 
a Catalunya va aprofitar la seva intervenció per felicitar 
els caçadors i caçadores per la seva tasca, la qual va 
qualificar de fonamental i absolutament necessària per al 
control cinegètic, alhora que va fer especial èmfasi sobre 
la necessitat de donar una major visibilitat davant la 
societat, especialment sobre els habitants de les ciutats, 
molt allunyats de la realitat del món rural, del paper 
bàsic que desenvolupa la caça en benefici d’una bona 
gestió del medi natural. En aquest sentit, va incidir en 
la necessitat de treballar en aquest àmbit d’una manera 
conjunta entre totes les parts implicades: Administració, 
Agents Rurals, pagesia i col·lectiu de caçadors. 

Gerard Esteve, president de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, un altre dels invitats a participar 

Els assistents a l’Assemblea General 
de la FCC aproven per unanimitat els 
diferents punts de l’ordre del dia
El dissabte 5 de maig les instal·lacions de Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, 
van acollir la celebració de l’Assemblea General de la Federació Catalana de Caça. 
L’acte va comptar amb la participació de més de 200 persones, que van aprovar 
per unanimitat i sense cap esmena, entre altres punts de l’ordre del dia, tant el 
balanç de gestió del 2017 ‒que va presentar uns resultats força positius‒ com els 
pressupostos i propostes d’actuació per enguany.

En acabar aquesta trobada, es va dur a terme un senzill i emotiu 
homenatge a la figura de Mariano Mate alliberant uns ocells

La jornada va acabar amb un exquisit dinar de germanor, en el qual 
la carn de caça va ser la protagonista

Les fantàstiques instal·lacions de Món 
Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, 
van esdevenir el marc de la celebració 
d’aquesta assemblea on també es van 
presentar les carpes informatives de la 
FCC i el simulador de tir. 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA
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en aquesta assemblea, va presentar als assistents la 
Fundació UFEC i la seva proposta de reforma de l’actual 
Llei de l’Esport vigent a Catalunya. Els participants van 
aprovar per unanimitat l’entrada de la FCC com a patró 
de la Fundació UFEC.

En relació als diferents punts de l’ordre del dia, Sergio 
Sánchez, president de la Federació Catalana de Caça, va 
presentar un informe exhaustiu sobre les activitats dutes 
a terme en el decurs del 2017 tot animant el conjunt de 
caçadors i caçadores a donar una major visibilitat als 
beneficis tan significatius aportats per al conjunt de la 
societat i el medi natural per part de l’activitat cinegètica. 
Així mateix, va destacar l’aposta decidida de la FCC 
i les diferents territorials per incorporar, mitjançant 
l’organització d’activitats diverses (com ara caceres 
específiques, regal de permisos, etc.) per al jovent al 
món de la caça, quelcom bàsic per al futur de l’activitat 
cinegètica, a més de reforçar el paper i la presència de 
la dona caçadora. En aquest mateix sentit, va explicar 
la necessitat de continuar amb les accions formatives, 
especialment les vinculades amb la seguretat de la caça i 
el coneixement del medi i les normatives.   

Cal destacar que tots els punts de l’ordre del dia 
sotmesos a votació, com els comptes anuals de l’exercici 
econòmic vençut 2017 –auditats i que van presentar 
un resultat força positiu‒, els pressupostos per a 2018, 
etc. es van aprovar per unanimitat i sense cap esmena ni 
comentari específic. En el decurs de l’assemblea també 
es va sotmetre a votació la incorporació de la modalitat 
esportiva de Field Target, a més del calendari esportiu 
oficial de competicions i del programa anual d’activitats 
que com la resta es van aprovar amb el consens de tots 
els assistents. També va comptar amb el vot afirmatiu de 
tots els presents la ratificació del conveni signat amb la 
Real Federación Española de Caza.

Durant la celebració d’aquesta assemblea es van viure 
moments força emotius amb motiu del record als tres 
caçadors morts recentment a Catalunya, així com per 
la trista pèrdua de Josep Capdevila, Pepet, l’ocellaire 
més veterà de Catalunya, que va morir amb 95 anys, i 
pel traspàs del gran Mariano Mate, tota una institució a 
la FCC i la Territorial de Barcelona, incansable lluitador 
pels drets del col·lectiu ocellaire, que malauradament 
ens va deixar el passat mes d’abril. L’Assemblea els va 
dedicar un sentit, emotiu i respectuós minut de silenci 
simbòlicament “trencat” pel cant dels ocells portats per 
alguns ocellaires. En acabar, tots els assistents es van 
aplegar als jardins de Món Sant Benet per alliberar uns 
ocells en record dels difunts. 

En relació amb la pràctica de l’activitat ocellaire a 
Catalunya, Sergio Sánchez va explicar que tot i que 
en l’àmbit estatal s’han aconseguit alguns avanços, a 
Catalunya, de moment, la situació pel que fa a la captura 
d’ocells fringíl·lids malauradament continua estancada i 
sense que s’albiri cap canvi en un futur pròxim.

Aquesta assemblea també va servir per presentar als 
assistents les noves carpes i el material informatiu 
i pedagògic creat per la Federació donar a conèixer la 
nostra activitat a diferents fires. Així mateix, els assistents 
van tenir la possibilitat de provar el simulador de tir de la 
FCC, que els va sorprendre molt agradablement. L’acte 
va acabar amb un fantàstic dinar de germanor preparat 
pel cap de cuina de Món Sant Benet, caçador, arquer i 
ferm defensor de l’activitat cinegètica i el consum de 
la carn de caça, que va tenir en aquest producte el seu 
màxim protagonista. 

Multitudinària assemblea amb la participació de més de 200 persones Marc Costa, màxim responsable dels AA.RR i Gerard Esteve, 
president de l’UFEC, van ser alguns dels convidats a l’assemblea

Marc Costa va felicitar els caçadors i ca-
çadores per la seva tasca i va qualificar 
l’activitat cinegètica com a absoluta-
ment necessària per al control cinegètic

Entre altres punts de l’ordre del dia, es 
va aprovar la incorporació de la modali-
tat esportiva de Field Target al calendari 
competitiu.

Resum fotogràfic jornada

Vídeo Activitats FCC

https://www.facebook.com/federcatca/photos/a.990166894482814.1073741838.633639093468931/990169411149229/?type=3&theater
https://youtu.be/34rTo8cDfiY
https://www.facebook.com/federcatca/photos/a.990166894482814.1073741838.633639093468931/990169411149229/?type=3&theater
https://youtu.be/34rTo8cDfiY
https://www.facebook.com/federcatca/photos/a.990166894482814.1073741838.633639093468931/990169411149229/?type=3&theater
https://youtu.be/34rTo8cDfiY
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Visca la caça! Un clam repetit a 
Barcelona per milers de caçadors i 
caçadores
Els carrers de Barcelona van acollir el diumenge 15 d’abril una multitudinària 
manifestació en defensa del dret a caçar i demanant respecte per aquesta activitat. 
La concentració, convocada a Catalunya per la Federació Catalana de Caça i les 
diferents Territorials va esdevenir un gran èxit organitzatiu i participatiu amb vora 
de 3.000 persones reivindicant amb civisme el seu dret a caçar. Amb el mateix 
objectiu es van dur a terme a 40 ciutats espanyoles manifestacions similars que van 
sumar més de 100.000 participants en total. 

El Parc de la Ciutadella de Barcelona, davant del Parlament 
de Catalunya, va ser el punt de trobada de milers de 
caçadors, caçadores, ocellaires i falconers vinguts d’arreu 
Catalunya. Fet i fet, vora de 3.000 persones reclamant 
a l’uníson Si a la caça! i respecte per les persones que la 
practiquen.

Poc després de les 10.30 h, va començar el recorregut 
de la manifestació, que va discórrer amb un to clarament 
festiu i reivindicatiu i sense cap tipus d’incident, per 
diferents carrers de Barcelona (Marquès de l’Argentera, 
Passeig d’Isabel II, Via Laietana, Jaume I) per acabar a la 
plaça de Sant Jaume on Sergio Sánchez, president de la 
FCC, va llegir el manifest institucional acompanyat pels 
presidents de les Representacions Territorials.

Entre altres aspectes destacats de la seva intervenció, 
Sergio Sánchez va posar en valor el paper de la caça 
com una de les millors formes de mantenir un equi-

libri correcte del medi natural, defensant el gran 
coneixement i arrelament dels caçadors i caçadores al 
territori i la tasca del conjunt del col·lectiu que vetlla 
pel seu equilibri. Per altra banda, va demanar a la classe 
política un major suport en el desenvolupament de 
l’activitat cinegètica i no solament quan a l’Administració 
l’interessa la col·laboració dels caçadors per tal de 
controlar la sobrepoblació d’algunes espècies, com 
el senglar i el conill, que tants i greus problemes està 
causant a l’agricultura i a la seguretat vial. El president 
de la Federació Catalana va acabar la seva intervenció 
advertint que per part de la FCC no es tolerarà cap altra 
agressió en contra dels caçadors i caçadores i va destacar 
que es denunciarà davant els tribunals qualsevol acció 
d’aquest tipus; alhora va posar al servei dels caçadors els 
recursos jurídics de la FCC per ajudar a qui pugui patir 
agressions per part de col·lectius i persones contràries a 
l’activitat cinegètica.

Demostració de força i de civisme dels caçadors de Catalunya a Barcelona demanant respecte per la nostra activitat

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA
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Tant Sánchez com els presidents de 
les territorials participants en aquesta 
multitudinària manifestació van 
demanar respecte envers l’activitat 
cinegètica i valentia als polítics i les 
administracions a l’hora de donar 
un suport real i continuat a aquesta 
pràctica que, per altra banda, esdevé 
cabdal per al món rural i no solament 
per la seva funció com a gestor 
del medi, sinó com a dinamitzador 
econòmic per aquestes zones. En 
aquest sentit, Sergi Sánchez va 
destacar el greu problema que suposa 
el fet que cada vegada més el món 
urbà està més allunyat de la realitat 
del món rural, una tendència que cal 
revertir i solucionar amb urgència. Així 
mateix, en declaracions realitzades 
als mitjans de comunicació es va fer 
especial èmfasi sobre el fet que la 
caça és, de totes les activitats dutes a 
terme al medi natural, la més regulada 
i és practicada, majoritàriament, en 
terrenys de titularitat pròpia o en 
espais cinegètics no propis, però 
prèvia l’obtenció de les corresponents 
autoritzacions.

La manifestació va estar encapçalada 
per diferents pancartes amb un lema 
comú: “Respecte i Sí a la Caça”. 
En aquestes pancartes, i en altres 
portades per altres assistents i 
societats a títol particular, es van 
poder llegir reivindicacions com 
“Respecta’m”, “Caça i natura units 
sempre”, “Caçadors i agricultors 
els millors aliats per al medi”, “Una 
caça responsable=més qualitat dels 
nostres ecosistemes”, “Soc dona i 
soc Caçadora”; “Demanem respecte 
a la nostra activitat, prou insults, 
amenaces, agressions als caçadors”, 
“La Caça és un dret”, etc.

Durant el recorregut d’aquesta 
manifestació caracteritzada per 
un civisme absolut de tots i totes 
les participants les consignes i 
reivindicacions més escoltades van 
ser “Visca la caça”, “Jo soc caçador”, 
“Respecte, Sóc dona i sóc caçadora”, 
“Avui es caça a Barcelona”, etc.

Aquesta manifestació fou la primera 
d’una jornada amb 40 concentracions 
similars a diferents ciutats d’Espanya, 

que van congregar més de 100.000 
caçadors i caçadores amb el mateix 
lema i objectiu: la defensa activa de 
l’activitat cinegètica i a tot l’ampli 
col·lectiu que en depèn com una 
forma de vida.

La Federació Catalana de Caça, amb la 
convocatòria a Catalunya juntament 
amb la resta de representacions 
territorials, va comptar amb el suport 
de diferents entitats i organitzacions 
vinculades amb el món agrari i la 
caça, com ASAJA, Agrupcat, Safari 
Club...

La convocatòria va comptar amb la participació de 
més de 3.000 caçadores i caçadores vinguts de tota 
Catalunya

Vídeo resum manifestacióResum fotogràfic jornada

Les dones caçadores van tenir un protagonisme espe-
cial durant tot el recorregut en obrir la manifestació 
amb una pancarta pròpia reivindicant el seu paper de 
dona caçadora i demanant respecte 

https://youtu.be/rizrj7mmDdE
https://www.facebook.com/pg/federcatca/photos/?tab=album&album_id=978291582337012
https://youtu.be/rizrj7mmDdE
https://www.facebook.com/pg/federcatca/photos/?tab=album&album_id=978291582337012
https://youtu.be/rizrj7mmDdE
https://www.facebook.com/pg/federcatca/photos/?tab=album&album_id=978291582337012
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Arnau Padrosa, responsable de Senglar Girona, SL, em-
presa especialitzada en el tractament i comercialització 
d’aquest tipus de carns, posa de manifest la necessitat 
d’actuar amb determinació per tal d’evitar la proliferació 
de la triquinosi al nostre territori al mateix temps que 
defensa les bondats de la carn de senglar, i de la resta 
de carns de caça, per al consum humà, tant privat com 
en la restauració. “La carn de caça és un producte fan-
tàstic, de fet és la carn que millors condicions presenta 
per al seu consum ja que els animals estan exempts de 
tots els tractaments farmacològics habituals en els ani-
mals provinents d’explotacions, a més de comptar amb 
els avantatges de créixer lliures en el medi i ser un re-
curs natural. No obstant això, hem de ser conscients del 
problema que es deriva de la triquinosi i actuar en con-
seqüència per, d’una banda, evitar la seva propagació i, 
de l’altra, evitar danys als humans pel consum de carn 
infectada per larves de la triquinosi”.

En aquest sentit, destaca la funció bàsica del caçador 
com a gestor del medi natural i control cinegètic, es-
pecialment en les sobrepoblacions d’algunes espècies 
com el senglar. “Cal que la societat, fonamentalment els 
habitants de les ciutats, siguin veritablement consci-
ents del paper clau que té el caçador, no només a l’hora 
de controlar el medi i reduir la sobrepoblació d’algu-
nes espècies com senglars o conills, si no també per la 
seva funció a l’hora d’ajudar a prevenir la proliferació 
d’algunes malalties en la fauna salvatge com pot ser la 
triquinosi”. Sense la acció correcta dels caçadors la pro-
liferació de la triquinosi, entre altres patologies, seria 
realment alarmant i el risc d’arribar a afectar els humans 
molt més alt.

Si es vol frenar el creixement de la triquinosi a Catalu-
nya, una cosa que no és una opció sinó una obligació, cal 

assegurar la retirada total del medi natural dels animals 
capturats que en poden ser portadors i les seves des-
pulles després de capturar-los. Alhora que és bàsic tenir 
un control sobre el nombre d’exemplars de guineus, un 
dels principals reservoris i vector de transmissió, junta-
ment amb altres petits mamífers i rèptils de molt més 
difícil control.

La magnitud de les xifres parlen per si soles i són prou 
fefaents com per encendre la llum d’alerta i que les dife-
rents parts implicades en el seu control, com el col·lec-
tiu de caçadors i caçadores i, especialment, l’Adminis-
tració posin fil a l’agulla per controlar aquests problema. 
Per posar un exemple, anys enrere, la incidència a Giro-
na era d’un animal infectat per cada 500 animals analit-
zats. Però d’un temps ençà la incidència ha passat a ser 
d’1 per cada 270 i, en la present temporada, la xifra s’ha 
elevat a 1 per cada 150 senglars analitzats. En algunes 
zones concretes s’han donat fins i tot casos d’1 per cada 
15 o 1 per cada 30 a 40 senglars analitzats.

És un fet que la població de senglars s’està multipli-
cant de manera exponencial, cosa que té com a conse-
qüència que abans coincidir amb les restes d’un animal 
contaminat era difícil, però ara, al haver-hi més animals 
competint per l’aliment al medi, el risc és més gran. Per 
tot això, és necessari tenir un control major i exhaus-
tiu sobre els animals que en poden ser portadors. Per 
Arnau Padrosa, la prevalença baixaria d’una manera 
significativa “si es poguessin retirar del medi totes les 
despulles de les espècies portadores. És molt important 
i necessària la implicació de l’Administració. Aquesta 
responsabilitat no pot recaure de manera exclusiva en 
els caçadors i caçadores”.

La proliferació de la triquinosi en 
el porc senglar, un problema real a 
Catalunya que cal gestionar amb 
eficàcia i urgència 
Entre d’altres, una de les conseqüències de la sobrepoblació de senglars a Catalunya s’ha materialitzat en 
un increment exponencial en el nombre d’aquests animals infectats per la triquina, amb xifres realment 
preocupants en algunes zones de Girona, Lleida i Barcelona, i amb afectacions puntuals que poden arribar 
a 1 de cada 15 exemplars analitzats. Un seriós problema i de possibles solucions, però sobre el qual cal 
actuar amb determinació, començant per l’Administració.

En aquesta temporada s’ha detectat 
a Girona una mitjana d’un afectat per 
cada 150 senglars analitzats

Els caçadors haurien de tenir a la seva 
disposició centres de recollida d’animals 
a no més de mitja hora en cotxe de les 
seves zones de caça

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA
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D’altra banda, incideix sobre la ne-
cessitat de l’adaptació de les ba-
tudes a perfil actual de les colles, 
cada vegada amb menys persones 
a causa de l’envelliment progressiu 
del col·lectiu de caçadors, una cir-
cumstància que provoca que tancar 
una zona de caça sigui més compli-
cat. Així mateix, cal que la gestió 
dels subproductes d’origen animal 
(SANDACH) des del moment en què 
es generen fins al seu ús final segons 
categorització es dugui a terme 
d’acord amb la norma (RD 50/2018 
de 2 de febrer) per garantir que du-
rant la mateixa no es generen riscos 
per a la salut humana, la sanitat ani-
mal o el medi ambient i especialment 
per garantir la seguretat de la cade-
na alimentària humana i animal. En 
relació amb aquesta norma, que és 
d’obligat compliment per a batudes 
amb més de 40 persones o més de 
20 peces abatudes per dia, destaca 
que si “les despulles són un risc en 
aquest tipus de batudes, també ho 

són quan el nombre de caçadors o 
les peces abatudes és menor, amb la 
qual cosa si es vol minimitzar el risc 
el protocol a seguir per a tots hau-
ria de ser el mateix, quelcom que en 
l’actualitat i d’acord amb la norma no 
passa. És bàsic eliminar els residus 
dels animals abatuts perquè no que-
din al medi natural”.

Per aquest motiu, Arnau Padrosa tor-
na a insistir en la necessitat que l’Ad-
ministració doni un suport decidit als 
caçadors “és fonamental la creació 
de punts de recollida. El més viable 
per als caçadors seria que pogues-
sin comptar amb punts centralitzats 
de recollida d’animals a una mitja 
hora de camí en cotxe de les zones 
de caça, col·locant un primer control 
de les canals abans de ser a traslla-
dades a punts llunyans per a la seva 
transformació i evitant així el risc de 
propagació de diferents patologies”.

Tal com indica el responsable de Sen-

glar Girona, SL (la major empresa de 
Catalunya en la comercialització de 
carn de porc senglar per al consum 
privat i en la restauració i botigues 
especialitzades ─un fet que els con-
verteix al seu torn en un dels labora-
toris que més anàlisis realitzen sobre 
senglars per detectar l’afectació de 
la triquinosi) l’increment en el nom-
bre de positius en triquina es deu 
a un doble factor: d’una banda, per 
l’augment en el nombre d’exemplars 
al medi, factor multiplicador del risc 
i, de l‘altra, per la millora en la meto-
dologia dels sistemes d’anàlisis regu-
lats d’acord al sistema de referència 
a nivell europeu 1375/2015CE i ma-
jor nombre d’animals analitzats pel 
mateix. (Anteriorment les anàlisis es 
realitzaven a través de la placa com-
pressiva, un sistema que no oferia les 
suficients garanties per a la detecció 
de paràsits, només en infestacions 
molt altes).

El contagi de la triquinosi es produ-
eix per ingesta de la carn contami-
nada per quists de triquina. Quan 
aquests arriben a l’estómac els àcids 
de l’estómac dissolen l’embolcall del 
quist desencapsulant les larves, que 

És preceptiu realitzar una anàlisi de triquinosi per di-
gestió artificial a tots els animals que s’hagin de desti-
nar al consum humà



LA GENETA10

migren per les parets intestinals (reprodueixen de l’or-
dre de 2.000 larves per dia) i són transportades a través 
del corrent sanguini i via limfàtica fins als músculs on 
prenen forma d’espiral i s’envolten d’una càpsula for-
mant un quist.

Per això, a l’hora de prendre mostres d’un animal (de 10 
a 20 gr per a EMC’s i 100 per a autoconsum) per una 

anàlisi posterior cal fer-ho de les zones on flueixi més 
sang, ja que serà la zona on es poden acumular més lar-
ves. D’acord amb el reglament comunitari, els tres punts 
per prendre aquestes mostres són el pilar del diafragma 
(acostuma a albergar càrregues mes altes que en els al-
tres punts ), així com el garró de l’espatlla i la base de la 
llengua (encara que aquesta zona dona pitjors mostres i 
és més difícil d’identificar al laboratori). Segons els últims 
estudis, s’obtenen molt bones mostres del coll.

Donada l’afectació que pot suposar per a les persones el 
consum de carn contaminada per la triquinosi, és bàsic 
controlar tots els animals que s’hagin de dirigir al consum 
humà. En aquest sentit, cal trencar amb algunes falses 
creences com pensar que si són joves no estaran afec-
tats; ans al contrari, el animals en ple creixement neces-
siten una aportació major de proteïnes amb la qual cosa 
la seva recerca d’aliments en el medi és superior.

A l’hora de trencar amb alguns tòpics també cal ser molt 
prudents amb la qüestió de la congelació i la cocció dels 
aliments per tal d’eliminar la triquinosi. Tant un com 
l’altre serveixen per acabar amb el paràsit, però com-
plint amb una sèrie de requisits determinats pel que fa 
a temperatura i temps de congelació (com a referència 
parlem d’uns 22° sota zero i un temps mínim de 20 dies 
per a un gruix de 15cm ─en funció de la grandària i el 
diàmetre de la peça serà superior) el mateix que en la 
cocció, que ha de superar els 72° al centre de la peça. 
En el cas de la congelació, cal tenir en compte que en 
moltes ocasions els congeladors domèstics no arriben 
d’una manera correcta a les temperatures necessàries 
ja que no tenen les característiques de ventilació d’un 
congelador industrial que garanteix un procés de con-
gelació homogeni i ràpid, de manera que no tindrem 
una garantia total de la inactivació de les larves.

Quins símptomes produeix en les persones el consum 
de carn afectada?
Variaran en funció del nombre de larves ingerides, com 
més gran sigui la ingesta de carn afectada major serà 
la gravetat dels símptomes; encara que en general no 
es produeixen casos greus i la majoria de les persones 
no presenten símptomes, però en casos aguts amb alta 
infestació algunes persones necessiten hospitalització i 
pot arribar a ser una malaltia mortal.

Els primers símptomes són gastrointestinals: nàusees, 
diarrees, vòmits, fatiga i dolor abdominal i poden apa-
rèixer un o dos dies després de la infecció.

Després d’un període de dos a vuit setmanes del consum 
de la carn contaminada, es presenten la major part dels 
símptomes: febre, dolors musculars, mal de cap, edema 
de parpelles i, de vegades, fotofòbia. També apareixen 
calfreds, dolors articulars, debilitat i prostració.

Si la infecció és molt greu, poden aparèixer símptomes 
respiratoris i neurològics, problemes de coordinació de 
moviments i insuficiència cardíaca.

La triquinosi, ben coneguda per tots els aficionats 
a l’activitat cinegètica, és una malaltia parasitària 
que afecta els humans i nombroses espècies hos-
tes, principalment mamífers silvestres i domèstics, 
produïda per diverses espècies del gènere Trichine-
lla. A Espanya, les espècies habitualment identifi-
cades són T. spiralis, la més comuna a propagar-se 
a través de diferents vies de contagi i T. britovi, 
menys comuna al conjunt d’Europa amb un cas 
sobre 1.500 (el 2014 es va detectar per primera 
vegada a Espanya T. Pseudoespiralis).
La principal font d’infecció per als humans és la 
carn i els productes carnis crus o insuficientment 
cuinats procedents de senglar o porc infectat. Les 
conseqüències per als humans que hagin consu-
mit carn infectada poden ser greus en funció de 
la quantitat de carn ingerida i el grau d’infestació 
de la mateixa. Hi ha altres animals que poden ac-
tuar com a reservoris i vectors de la malaltia, com 
gossos, gats, rates, cavalls i animals salvatges com 
guineus, llops, etc.
És important no donar a menjar carn crua de senglar 
als gossos, especialment als que emprem per a l’ac-
tivitat de la caça. No tant sols per la triquinosi sinó 
també per altres malalties com pot ser l’Aujeszky.

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA
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Les activitats agrícoles, ramaderes, forestals i tradicionals 
del món rural han modulat, transformat i conservat el pai-
satge i el patrimoni natural del país. Avui en dia, bona part 
de la ciutadania es va allunyant de la cultura i els valors 
rurals, i sovint costa d’entendre algunes de les pràctiques 
de gestió del medi que les persones de l’àmbit rural tenen 
molt interioritzades.

Amb l’objectiu de donar a conèixer ‒com a primer pas per 
comprendre‒ les aportacions i beneficis de les pràctiques 
del món rural per al conjunt de la societat, el Grup de Tre-
ball de Pedagogia de Gestió del Medi Natural format pel 
Centre de la Propietat Forestal, el Cos d’Agents Rurals; 
la Federació de Caça de Catalunya; Unió de Pagesos; Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC); Consor-
ci Forestal de Catalunya i la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya han impulsat aquesta atractiva 
campanya divulgativa per traslladar al gran públic que 
activitats sovint poc valorades, com és l’activitat cinegè-
tica, tenen un paper cabdal en l’equilibri territorial, social 
i ambiental, i que la seva contribució va més enllà de la 
mateixa activitat.

La campanya “Respecta l’equilibri del Món Rural”consis-
teix en tres càpsules audiovisuals i tres infografies estàti-
ques distribuïdes a través de les xarxes socials i els webs 
corporatius de tots els membres que integren el Grup 
de Treball de Pedagogia de gestió del Medi Natural. Les 
peces tracten sobre tres qüestions cabdals per mantenir 
l’equilibri del món rural però que presenten controvèrsia 
des d’un punt de vista urbà, com ara la importància de la 
gestió forestal, l’adobat amb fems i purins i la necessitat 
de desenvolupar una activitat com la caça. Totes tres s’ex-
pliquen a través de píndoles audiovisuals i infografies es-
tàtiques que permeten copsar, gràcies a la utilització d’un 
grafisme àgil i entenedor, les característiques d’aquestes 
pràctiques i la seva contribució al conjunt de la societat. 

Aquest és un projecte liderat per la Fundació del Món 
Rural i tots els integrants del Grup de Pedagogia en la 
gestió del Medi Natural, entre ells la Federació de Caça 
de Catalunya, han treballat intensament per tal de definir 
socialment les aportacions fonamentals de les pràctiques 
del món rural al conjunt de la societat. Es preveu donar 

continuïtat al projecte a partir d’aquests primers mate-
rials elaborats.

Des del Grup de Treball de Pedagogia de gestió del Medi 
Natural es vol remarcar que la posada en marxa d’aquesta 
campanya conjunta ha estat possible gràcies a l’entesa i el 
compromís comú per donar a conèixer i fer saber a tota 
la societat les aportacions imprescindibles que provenen 
del món rural. Sense un medi rural viu, no és possible un 
país equilibrat.

La caça, un dels tres eixos de la 
campanya “Respecta l’equilibri del 
Món Rural”  
El passat 21 de marc, coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Boscos, 
el Grup de Treball de Pedagogia de gestió del Medi Natural va llançar una campanya 
audiovisual per conscienciar sobre la contribució del món rural a l’equilibri territorial, 
social i ambiental basada en tres eixos fonamentals: la gestió forestal, la importància 
de la caça i l’adobat orgànic amb fems i purins.

https://www.youtube.com/watch?v=ZvXrxyIiov0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ZvXrxyIiov0&t=3s
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El brot i les mesures inicials
El 5 de desembre del 2014, es va detectar el primer cas 
confirmat de sarna sarcòptica en una àrea privada de 
caça (APC) del terme municipal d’Horta de Sant Joan 
(la Terra Alta), just a la carretera entre aquest poble i 
Prat de Comte. Ràpidament, es van encendre les alar-
mes. A Catalunya, esperàvem aquesta malaltia des de 
feia pràcticament 25 anys, d’ençà que havia afectat la 
serra de Cazorla a Andalusia. 

El 17 de desembre, es va mantenir la primera reunió en-
tre el DARP, la Reserva Nacional de Caça dels Ports de 

Tortosa i Beseit (RNC) i representants del Servei d’Eco-
patologia de la Fauna Salvatge (SEFAS) de la Facultat 
de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). També es va comunicar el fet als representants 
de les Àrees Privades de Caça (APC) de la zona i als go-
verns d’Aragó i de València. 

Es van valorar moltes possibilitats, però, entre d’altres, 
es va recordar que a Cazorla i altres llocs la sarna havia 
escombrat les poblacions de cabra salvatge de manera 
fulminant. Aquest àmbit andalús té una superfície uns 
5 cops més gran que la reserva dels Ports de Tortosa i 
Beseit i les APC amb cabra contigües juntes. Aquesta 

Estat actual del brot de sarna 
sarcòptica a la cabra salvatge 
a les Terres de l’Ebre 
Des finals de l’any 2014 es present, de manera fefaent, a les Terres de l’Ebre, amb major afectació a les 
comarques del nord que al sud, la presència d’un brot de sarna sarcòptica, que es va detectar per primera 
vegada a Andalusia fa més de 25 anys. Des de aleshores s’està treballant per controlar aquest brot i que 
la seva afectació sigui el més controlada possible.

El 5 de desembre del 2014, es va 
detectar el primer cas confirmat de 
sarna sarcòptica en una àrea privada de 
caça (APC) del terme municipal d’Horta 
de Sant Joan. A Catalunya, esperàvem 
aquesta malaltia des de feia pràctica-
ment 25 anys, d’ençà que havia afectat 
la serra de Cazorla a Andalusia. 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA
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àrea andalusa va quedar devasta-
da en poc més d’un any: la sarna va 
acabar amb el 90-95% de la pobla-
ció. Això va posar tothom en el pit-
jor escenari.

Des d’aleshores, s’havien endegat 
diverses mesures per evitar-ho. 
Mentrestant, la sarna ha anat afec-
tant la cabra salvatge i l’isard, suc-
cessivament, a molts altres territo-
ris, com ara gran part d’Andalusia, 
Múrcia, Castella-la Manxa, Valèn-
cia o Astúries, entre d’altres. Era, 
per tant, qüestió de temps que ens 
arribés (per exemple, a la Reserva 
Nacional de la Mola de Cortes, a 
València, ja fa molts anys de la seva 
aparició). Però sempre s’ha actuat 
amb l’objectiu d’endarrerir la seva 
aparició tant com fos possible.  

Ja a començaments dels anys 90 del 
segle passat, s’havia decidit reduir 
les poblacions de cabres salvatges 
a la Reserva Nacional de Caça dels 
Ports de Tortosa i Beseit per assolir 
una densitat que no afavorís ni l’apa-
rició, ni la progressió d’aquesta ma-
laltia. Entre altres actuacions, des de 
fa molts anys, la Reserva i el DARP 
s’encarreguen de sanejar i tractar 
els ramats de totes les espècies pre-
sents (oví, cabrum, boví, equí) en el 
seu àmbit per evitar-ne la progres-
sió. I encara es fa.

Totes aquestes actuacions i la vi-
gilància sanitària dels ramats, sens 
dubte, van ajudar a endarrerir-ne 
molts anys l’aparició. 

Aquest primer cas podia ser un cas 
aïllat i convenia estar alerta per 
comprovar si n’apareixien més, ja 
que un dels problemes de la sarna 
és que les cabres la poden patir sen-
se simptomatologia. És a dir, poden 
estar infestades per l’àcar en els es-
tadis inicials sense que hi hagi cap 
lesió a la pell. 

Es va activar un protocol de segui-
ment. El 22 de desembre del 2014, 
però, es va confirmar el segon cas 
de sarna sarcòptica en l’àmbit dels 
Ports (APC de Gandesa). El 23 de 
desembre, el DARP va signar un Pla 
d’actuacions per intentar evitar o 
reduir la progressió de la infestació. 
El 6 de març del 2015, el Pla es va 
ampliar amb noves mesures.

D’ençà de l’aparició d’aquests dos 
casos de sarna sarcòptica, es van 
definir dos tipus d’actuacions se-
gons la fase en què es trobava cada 
espai amb objectius diferents:

• 1a fase: es tractava de a) recollir 
informació continuadament amb un 
sistema ràpid i una base de dades 
única per poder prendre les decisi-
ons correctes i b) intentar controlar 
el brot quan estigués més o menys 
localitzat, i capturar cabres salvat-
ges sospitoses de tenir la malaltia. 
També, es va decidir de disminuir la 
densitat de cabres en una zona del 
nord de la Reserva per dificultar la 
progressió vers el sud. 

• 2a fase: si la fase 1 no funcionava, 

es deixaria avançar la sarna de ma-
nera natural i no s’abatria cap animal 
per evitar eliminar animals que en 
fossin resistents. Eliminar per raons 
humanitàries els animals amb més 
del 50% del cos amb lesions. 

Descripció de la malaltia
La sarna sarcòptica és una malaltia 
parasitària, contagiosa, causada per 
un àcar microscòpic (Sarcoptes sca-
bei). Les altes densitats d’animals 
poden provocar l’aparició de la ma-
laltia, no només perquè afavoreixen 
el contagi, sinó també per la pèrdua 
de condició dels animals, derivada 
de la competència per l’alimentació. 
El paràsit produeix un deteriora-
ment de l’estat general de l’animal, 
que s’aprima i perd el pèl progressi-
vament. Causa molta picor i estrès 
a l’animal. Si el procés evoluciona i 
no s’estableix un tractament (difí-
cil en animals salvatges), l’exemplar 
pot acabar morint. La sarna és molt 
molesta i afecta el comportament 
i benestar de les cabres. En situa-
cions severes, els animals pateixen 
molt. El coneixement actual sobre la 
malaltia demostra que, quan la sarna 
afecta més del 50% de la superfície 
dels animals, acaben morint. És per 
això que la instrucció actual és sa-
crificar els animals amb aquest grau 
d’afectació o més alt per evitar-los 
patiments innecessaris. Contrària-

Les actuacions i la vi-
gilància sanitària dels 
ramats dutes a terme, 
des de el coneixement 
de la malaltia a Espa-
nya a començaments 
dels anys 90, va ajudar 
de manera determinant 
a l’endarreriment de la 
seva aparició.
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ment, els animals amb una superfície menor d’afectació 
poden arribar a superar l’episodi. Aleshores, es fan ge-
neralment resistents. Aquests animals sovint poden ser 
resistents perquè tenen una genètica particular. La seva 
supervivència és cabdal per recuperar les poblacions, 
i aquesta és la raó per la qual, quan la malaltia ja està 
implantada, aquests animals no han de ser sacrificats. 
Actualment, és la malaltia més greu detectada en la ca-
bra salvatge (Capra pirenaica hispànica), ungulat endèmic 
de la península Ibèrica.

El paràsit pot afectar diferents espècies de mamífers, 
i també els produeix alteracions a la pell. Tot i això, cal 
recordar que la sarna no és única per a totes les espèci-
es i que hi ha formes específiques de sarna per a grups 
d’animals diferents. La sarna que afecta els ungulats és 
diferent de la que afecta les guineus (raboses a les Ter-
res de l’Ebre) des de fa més de 30 anys. No es poden 
contagiar mútuament. Per tant, l’origen d’aquest brot és 
diferent.

Tot i que no se’n coneix l’origen amb seguretat, tot fa 
pensar que la sarna té el seu origen en un ramat no pro-
fessional. És a dir, en un ramat d’oví o cabrum no sanejat 
i no pertanyent a una explotació ramadera. El fet que 
totes les explotacions professionals segueixin criteris de 
sanejament i el fet que es va detectar algun exemplar 
afectat ens ho fa sospitar. També sospitem que, quan es 
va detectar el primer cas en cabra salvatge, la malaltia ja 
feia un any i mig o dos que era al medi. Recordem que en 
el primer estadi és molt difícil de ser reconeguda, ja que 
hi ha molt pocs animals afectats i no presenten lesions. 
És per això que, quan es va detectar, les possibilitats de 
contenir i eliminar la sarna eren ja pràcticament nul·les. 

Un altre aspecte important és la persistència al medi de 
l’àcar. Quan la cabra mor, l’àcar només sobreviu entre 
2 i 3 dies. Després, no hi ha infestació possible. Això 
té una gran importància, ja que, sortosament, l’àcar no 
persisteix al medi i, com que les cabres no s’apropen als 
animals morts, la infestació només es pot produir ca-
bra-cabra. És per això que normalment es produeix dins 

del grup, però no entre grups. Quan entra en un grup, 
la probabilitat que afecti tots els exemplars és molt alta. 
La transmissió entre grups es produeix, sobretot, durant 
el zel (ja que molts animals interaccionen i es concen-
tren) o quan es concentren en llocs especials (punts d’ai-
gua, punts de sal, etc.).

Actuacions que s’estan duent a terme 
actualment
Des de l’inici, es va crear un Grup de Treball de la Sarna 
Sarcòptica que coordinava el Pla de Contingència de la 
Sarna Sarcòptica de la cabra salvatge a fi de fer més 
efectives i ràpides les actuacions necessàries per lluitar 
contra la malaltia, atès que són molts els agents impli-
cats. 

Posteriorment a la definició de les dues fases esmenta-
des anteriorment, es va definir una nova Zona de Gestió 
Especial (ZGE) en què es pretenia reduir la densitat de 
cabra fins a arribar a valors de 2 o 3 individus per cada 
100 ha. Aquesta zona de baixa densitat tenia l’objec-
tiu de reduir el risc de contagi de la sarna sarcòptica i, 
d’aquesta manera, s’intentava evitar o endarrerir-ne el 
desplaçament cap a l’interior de la RNC i les APC situ-
ades al vessant sud. Actualment, pensem que aquesta 
actuació va tenir un paper important, ja que, com es veu 
més endavant, la sarna va alentir la seva progressió.

Després d’un any i mig o dos anys, van apareixent ani-
mals malalts més enllà de la ZGE. Aquesta zona va dei-
xar de tenir sentit i, per tant, s’hi va deixar de reduir la 
densitat de cabra salvatge. 

Des del moment en què es va deixar d’actuar a la ZGE 
fins ara, s’ha fet un seguiment exhaustiu de la població 
de cabra salvatge a la Reserva esmentada i a les APC 
perifèriques per intentar conèixer bé la situació i poder 
actuar, sobretot a la perifèria de la reserva que és on va 
començar i on s’ubicava el brot principal de sarna. 

L’afectació de la malaltia 
és molt més greu al nord 
que al sud. El cens de ca-
bra salvatge a la RNC del 
gener-febrer del 2018 
només n’ha visualitzat 47 
amb lesions compatibles 
amb sarna sarcòptica, és a 
dir, una afectació d’un 2%.

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

Cinegeticat-Marcos LL.
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Actualment, som conscients que el 
brot avança i que ha estat molt viru-
lent a la zona de Bot, Horta de Sant 
Joan, Pinell de Brai i Gandesa, on la 
població de cabres ha quedat molt 
reduïda. Per això, s’intenta endar-
rerir el progrés de la malaltia cap a 
altres zones; encara no s’ha detectat 
cap animal amb símptomes de sarna 
fora d’aquesta zona.

Les actuacions per frenar el progrés 
de la malaltia van consistir a eliminar 
els animals amb símptomes de sarna 
en un principi; sacrificar per motius 
humanitaris els animals amb un grau 
d’afectació corporal d’un 50% o més, 
i, des del gener del 2016, aplicar pin-
so tractat amb ivermectina. Aquesta 
aplicació de pinso només s’ha dut a 
terme en punts molt concrets de la 
RNC, però estratègicament situats i 
només a l’abast de les cabres, i en 
cap cas de manera genèrica. Des del 
febrer del 2016 fins ara, el personal 
de la RNC fa un seguiment de sar-
na amb una freqüència mínima de 3 
dies a la setmana, i fora de la Reser-
va el CAR segueix també ordinària-
ment la situació. 

També es tracta la problemàtica de 
la sarna amb tots els sectors afec-
tats i en les reunions bianuals de 
la Junta Consultiva i dels Òrgans 
de Govern de la RNC dels Ports de 
Tortosa i Beseit. En formen part 

els governs d’Aragó i de València, 
representants dels propietaris, del 
sector agropecuari, dels caçadors i 
de l’Administració local i autonòmi-
ca de Catalunya, i també es reuneix 
el Comitè de Seguiment Sanitari de 
la Sarna Sarcòptica de la RNC dels 
Ports de Tortosa i Beseit. La Junta 
Consultiva ha aprovat per unanimi-
tat les actuacions realitzades. 

Evolució del brot
Els mapes mostren l’evolució del 
brot des del seu inici. Actualment, 
podem afirmar que:

• La seva evolució ha estat diferent 
de l’esperada i  diferent segons els 
llocs.

• La progressió ha estat molt més 
lenta del que s’esperava, ja que el 
front ha anat més lent de 3-5 km per 
any, especialment vers el sud.

• Cap al nord, la sarna ha actuat molt 
severament i les poblacions han dis-
minuït al 2-20%, segons els llocs.

• En canvi, cap al sud, la major part 
de la Reserva Nacional de Caça con-
tinua actualment sense  sarna, quan 
pensàvem que en pocs mesos esta-
ria tota afectada.

• La sarna continua, però, la seva pro-
gressió inexorablement, com ja van 
vaticinar els experts del SEFAS, tot i 
que molt més lentament del que es-
peràvem.

• A les Terres de l’Ebre, la sarna s’està 
comportant d’una manera diferent de 
com ho fa en altres llocs (clima? no co-
existència amb gaires espècies d’un-
gulats? genètica?).

• Les mesures empreses per l’Ad-
ministració i la  col·laboració de la 
major part de les APC i de la Repre-
sentació Territorial de la Federació 
Catalana de Caça no han evitat la 
progressió de la sarna, però sí que 
sembla que han ajudat a alentir-la, a 
modular-la i a modificar-ne les vies 
d’expansió. 

• Les impressions sobre l’aportació 
del pinso tractat amb ivermectina són 
positives, ja que els animals se’l men-
gen amb rapidesa i es creu que algun 
d’aquests exemplars arriba a recupe-
rar-se, un cop fa efecte l’antiparasi-
tari. 

Les actuacions per fre-
nar el progrés de la ma-
laltia van consistir a eli-
minar els animals amb 
símptomes de sarna.
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Agraïments:

A tot el personal de la Reserva Nacional 
de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit. 
Al cos d’Agents Rurals. A tots els mem-
bres de la Junta Consultiva i, especial-
ment als ajuntaments, a la Federació 
Catalana de Caça, als propietaris par-
ticulars i les seves associacions de re-
presentants, a les persones titulars de 
les APC que han col·laborat en el Pla, a 
les Societats de Caçadors, als represen-
tants dels ramaders i les organitzacions 
agràries i al SEFAS. Per descomptat, als 
companys del Govern d’Aragó i del Go-
vern Valencià.  

Font d’informació: Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP) 

Fotos i mapes RNC dels Ports de Tortosa 
i Beseit, Subdirecció General d’Activitats 
Cinegètiques i de Pesca Continental, Cos 
d’Agents Rurals, Pilar Camps (DARP).

Què es pot esperar en els pròxims anys?
El progrés de la malaltia és molt menor a l’esperat inicial-
ment vers el sud, ja que després de la detecció del primer 
cas de sarna confirmat al desembre del 2014 el principal 
nucli de sarna sarcòptica encara s’ubica a la comarca de la 
Terra Alta.

El cas més aïllat envers on es troba el focus principal de 
sarna es va detectar el passat 2 de gener del 2018, quan es 
va abatre un mascle de 9 anys amb símptomes de sarna a 
Refalguerí (la Sénia).

El cens de cabra salvatge a la RNC del gener-febrer de 
2018 només n’ha visualitzat 47 amb lesions compatibles 
amb sarna sarcòptica, és a dir, una afectació d’un 2%. Cal 
tenir en compte, però, que tots els animals albirats amb 
símptomes de sarna estaven ubicats a la comarca de la Ter-
ra Alta, tret d’una femella ubicada a Penyagalera (Beseit). 
A la comarca de la Terra Alta, la població de cabra salvatge 
actual dins la RNC és de 412 animals, dels quals 46 tenien 
símptomes de sarna sarcòptica (l’afectació en aquesta part 
de la RNC és d’un 11%). 

Actualment, el Departament també supervisa l’estat de les 
poblacions de cabra i els censos corresponents (a la RNC i 
a les 9 àrees privades de caça confrontants i amb risc ac-
tual). Es continuen enviant les mostres de pell i de sang als 
veterinaris corresponents perquè les analitzin i n’avaluïn 
els resultats obtinguts.

Tot fa pensar que, més tard o més aviat, totes les cabres 
hauran patit la malaltia. Però a un ritme més lent que, se-
gurament, farà molt menys sever l’episodi que esperàvem. 
Algunes zones tenen i tindran cabra, mentre que d’altres 
no. No es tractarà d’una escombrada rapidíssima i això pot 
fer les coses més fàcils. 

El que tenim més clar és que la cabra no està en perill al 
massís dels Ports i d’altres serralades del sud de Catalunya. 
El nombre minvarà, però, com ha passat en altres llocs, les 
seves poblacions s’aniran refent i a poc a poc s’aniran fent 
més resistents a la sarna. Durant aquest temps, és ver-
semblant que torni a millorar la seva condició i la qualitat 
dels trofeus. Mentrestant, cal gestionar amb intel·ligència 
aquesta situació i ajudar la cabra a recuperar-se. 

El Pla de contingència està donant, en general, resultats 
satisfactoris (malgrat la dificultat de treballar amb fauna 
salvatge), ja que es coneix bé la dinàmica de la malaltia i es 
continuen aplicant els protocols per a la sarna. La presèn-
cia de la sarna, aparentment, s’ha normalitzat.

Actualment, el DARP també col·labora en el projecte de 
recerca que està desenvolupant el SEFAS. Aquesta entitat 
científica té com a objectiu conèixer com ha evolucionat 
territorialment el brot, si hi ha una base genètica en cabres 
i àcars per a la resistència, com es comporten els animals 
malalts enfront dels no malalts (tot marcant animals) i d’al-
tres aspectes prou importants.

Malgrat la presència de la sarna 
sarcòptica, la cabra no està en 
perill al massís dels Ports i 
d’altres serralades del Sud de 
Catalunya.

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

Mascle abatut a la RNC 
amb simptomes evidents 

de sarna.

Mascles de cabra salvatge 
amb un grau elevat 
d’afecteció de sarna 
sarcòptica.
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Des de fa uns 10 anys, de 
manera regular –sis cops 
a l’any‒ diversos alumnes 
del segon curs de veteri-
nària de la UAB es des-
placen fins a la Granja de 
Torreferrussa per tal de 
conèixer, in situ, les ca-
racterístiques de funcio-
nament d’una granja cine-
gètica de cicle tancat (no 
entren exemplars de fora), 
les necessitats de repobla-
ció, la situació de la perdiu 
al camp, els problemes 
amb la PAC, el seguiment 
sanitari –CESAC‒, etc. 

Guillem Díaz Pont, veteri-
nari a càrrec d’aquest cen-
tre de reproducció i del 
situat a Esterri d’Àneu, és 
el responsable d’impartir 
aquestes sessions forma-
tives pràctiques en les 
quals, entre altres matèri-
es, s’explica als assistents 
la col·laboració establer-
ta entre el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca i la Federació Cata-
lana de Caça per al funci-
onament d’aquestes gran-
ges, ambdues dedicades a 
la reproducció de la perdiu 

roja i xerra ‒en el cas de la 
granja d’Esterri‒ per a la 
reintroducció posterior en 
diferents espais cinegètics 
del nostre territori.

En el decurs d’aquestes 
pràctiques se’ls ofereix una 
explicació completa sobre 
que és i com funciona una 
granja d’aquestes caracte-
rístiques tot comentant els 
diferents aspectes de tot el 
cicle de reproducció, incu-
bació i criança.

Així mateix, els alumnes 
reben informació sobre 
qüestions vinculades amb 
la genètica d’aquestes aus, 
problemes amb la hibrida-
ció en la perdiu roja i xerra, 
malalties més comunes i la 
manera de tractar-les; en el 
cas que ens ocupa mitjan-
çant un funcionament sen-
se antibiòtics sistemàtics i 
tractaments només basats 
en diagnòstic veterinari. 

Sens dubte, és una bona 
manera d’explicar el dia a 
dia i la importància d’aques-
tes granges que juguen un 
paper bàsic per a la conser-
vació d’aquestes espècies, 
en greu perill d’extinció, 
conjuntament amb els ca-
çadors, que són els encar-
regats de reintroduir-les al 
medi natural, millorar el seu 
hàbitat i vetllar per la seva 
adaptació i incorporació 
efectiva a la natura.

En cada pràctica, acostu-
men a participar-hi grups 
d’entre 12 i 15 estudiants 
de la UAB, tot i que aquest 
no és l’únic centre docent 
que visita la Granja de Tor-
referrussa, ja que de ma-
nera recurrent rep la visita 
de les escoles de capaci-
tació agrària del Solsonès, 
Rubió i Tudurí de Sta. Co-
loma de Farners.

Classes pràctiques dels estudiants de la UAB 
a la granja cinegètica de Torreferrussa
El passat dia 6 de maig un nou grup d’estudiants de 2n curs de veterinària de la Universitat Autònoma 
de Barcelona va visitar la granja Torreferrussa per assistir a una classe cinegètica pràctica impartida per 
Guillem Díaz Pont, veterinari de la FCC i responsable d’aquesta granja i la d’Esterri d’Àneu, ambdues ges-
tionades conjuntament pel DARP i la Federació Catalana de Caça.

Naixement perdius

II Jornades Gastronòmiques de Caça del 
restaurant Casa del Bosc
Al bell mig del Parc Natural 
del Montseny (accedint per 
Canoves) trobareu el Res-
taurant  Casa del Bosc, amb 
Xavier Pericas al capdavant, 
un experimentat cuiner, ex-
pert caçador i amant de la 
cuina elaborada amb pro-
ductes de caça. Un espai 
únic i especial per a gaudir 
de la bona gastronomia en 
un entorn envejable. 

Si hi aneu del 2 de juny a 
l’1 de juliol podreu gaudir, 
si us ve de gust, de les II 
Jornades Gastronòmiques 
de  Caça, una fantàstica 
proposta gastronòmica 
amb la carn de caça com 
a protagonista. En aquest 
menú de degustació tin-
dreu l’oportunitat de tas-
tar 28 plats diferents, tot 
ells elaborats amb carn 

de caça, més dos postres. 
Tota una experiència que 
no us podeu deixar perdre. 

Per més informació sobre 
el restaurant: 
www.casadelbosc.com

Xavier Pericas

https://youtu.be/-QtMR5wuptg
https://youtu.be/-QtMR5wuptg
https://youtu.be/-QtMR5wuptg
http://www.casadelbosc.com
https://youtu.be/USrD8e7a9dY
https://www.youtube.com/watch?v=T2dEC09LaqE
https://youtu.be/USrD8e7a9dY
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Mariano Mate, present en el record 
de tots els participants al Campionat 
Ocellaire de Catalunya 2018
El passat diumenge 13 de maig la localitat de Santpedor va acollir la 48a edició del 
Campionat Ocellaire de Catalunya, que va esdevenir tot un èxit d’organització i par-
ticipació amb el concurs de 455 ocells. La prova va estar marcada també pel record 
dels assistents i participants en la figura de Mariano Mate, malauradament traspassat 
el passat mes de d’abril A.C.S.  

Enguany el Campionat de Catalunya Ocellaire ha estat 
marcat per la pèrdua recent del delegat ocellaire de la Fe-
deració Catalana de Caça, el company Mariano Mate, que 
sempre s’ocupava d’organitzar aquest esdeveniment i al 
qual hem trobat molt a faltar. Afortunadament, la delega-
da ocellaire de Manresa-Berga, Reyes Anglès, va agafar 
la responsabilitat de tirar endavant aquest campionat de 
Catalunya i gràcies a la seva feina i l’ajuda de moltes per-
sones la prova va esdevenir un veritable èxit; sens dubte, 
el millor homenatge per al gran Mariano Mate.

El Campionat va començar puntual i va aplegar un to-
tal de 455 ocells participants que va competir amb total 
normalitat en el 48è Campionat Ocellaire de Catalunya. 
Al final de la competició, Pedro Barrera Pascual es va 
fer amb la primera posició en pinsans, mentre que Die-
go López Donate va fer doblet en proclamar-se campió 
en passerells i caderneres; per la seva banda, José Luis 

Rodríguez Rodríguez va obtenir la millor puntuació en 
verdums. 

L’organització va oferir esmorzar i un dinar de pica-pica 
als participants congregats a la Sala Cal Llovet de Sant-
pedor, i es va poder gaudir d’un altíssim nivell de cant 
per part dels meravellosos ocells fringíl·lids. 

Volem donar les gràcies a tots/es els/les assistents, a les 
societats ocellaires (i volem mencionar especialment a la 
Societat Ocellaire de Santpedor que va posar-se al peu 
del canó i van treballar molt en l’organització del cam-
pionat), als responsables d’altres delegacions comarcals 
i a la Representació Territorial de Barcelona pel suport 
i la col·laboració constant i com no podia ser d’una altra 
manera, a Reyes Anglès, per assumir la responsabilitat i 
aconseguir que tothom marxés content del Campionat 
Ocellaire de Catalunya. Enhorabona! 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA
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El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient (MAPAMA) del Govern d’Espanya és el prin-
cipal responsable del dictamen remès el passat 17 de 
maig a la Comissió Europea per incomplir les obligaci-
ons de la Directiva Aus i que suposaria, en la pràctica, 
la condemna de l’activitat silvestre i del seu futur més 
immediat.

Aquesta és la primera conclusió que extreu la Platafor-
ma en Defensa del Silvestrisme després d’analitzar un 
dictamen del qual el Ministeri a hores d’ara encara no 
ha informat oficialment malgrat la seva gravetat i que 
ve provocat per la traïció del MAPAMA al col·lectiu pel 
fet de no donar validesa a els estudis de l’Institut Català 
d’Ornitologia sobre la inviabilitat de la cria en captivi-
tat, i malgrat que l’11 de maig del 2017 es comprome-
tia amb la mateixa Plataforma a centrar la defensa del 
“silvestrisme” i a demostrar a la Comissió Europea que 
la cria en captivitat no és una alternativa viable per a la 
modalitat.

El mateix dictamen destaca que el Ministeri va presen-
tar com a annexos els estudis de la ONC i de la Plata-
forma, tots anteriors al febrer del 2017, però que, en 
cap moment, es va manifestar sobre ells o els va donar 
validesa, cosa que demostra clarament la voluntat del 
MAPAMA de no donar suport als ocellaires i presenta 
una postura oposada que ha estat el principal argument 
de la Comissió Europea per resoldre contra la modalitat.
Malgrat que l’equip jurídic de la Plataforma en Defensa 

del Silvestrisme està analitzant en profunditat el dicta-
men, a la pràctica suposa la condemna de la modalitat, 
tal com es coneix fins ara, en reconèixer que la cria en 
captivitat és viable i plantejar dures sancions contra les 
comunitats autònomes que han autoritzat captures, la 
qual cosa suposaria a més un perjudici greu per al Reg-
ne d’Espanya.

Davant d’aquesta situació crítica per al col·lectiu, la Pla-
taforma proposarà al Govern d’Espanya que s’oposi al 
dictamen de la Comissió Europea. 

Com tots sabeu, malauradament, fa 
uns mesos ens va deixar en Maria-
no Mate, una persona molt estima-
da i compromesa amb el col·lectiu 
ocellaire. Una pèrdua que per la gent 
que hem tingut el plaer de treba-
llar-hi el dia a dia és insubstituïble.

La seva mort ha comportat la ne-
cessitat de redistribuir i nomenar 
nous responsables ocellaires, tant 
a la pròpia comarcal de Barcelona 

com a la FCC i la Territorial de Bar-
celona. Pel que fa a la comarcal, la 
responsabilitat recaurà sobre Pedro 
Escalante, president de la SO de 
Cornellà. Per la seva banda, Rubén 
Mariscal, president de la Societat 
d’Ocellaires del Ripollet, serà el de-
legat dels ocellaires a la Represen-
tació Territorial de Barcelona; men-
tre que Josep Vilalta, president de 
la comarcal d’Osona i una persona 
molt acostumada a representar el 

col·lectiu, serà el nou delegat dels 
ocellaires de la Federació Catalana 
de Caça.

Tots ells tenen molta experiència i 
il·lusió per treballar conjuntament 
amb la resta de comarcals i demar-
cacions pel bé del col·lectiu ocellai-
re. A hores d’ara col·laboren de va-
lent amb un nou grup de treball amb 
noves propostes i idees. Tots ells 
estan a la vostra disposició. 

El Ministeri de Medi Ambient 
condemna l’activitat ocellaire  
Malgrat que es va comprometre a defensar la inviabilitat de la cria en 
captivitat, no va donar validesa als estudis de l’ICO presentats en aquest 
sentit.

Nous responsables ocellaires a la Federació 
Catalana de Caça i la Representació 
Territorial de la FCC a Barcelona
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Albert Guasch ens explica que en l’àmbit de l’antropolo-
gia, que és la ciència que estudia les manifestacions so-
cials i culturals de les comunitats humanes, la caça és un 
tema que es tracta molt i que, tot i les diferències amb el 
tipus de caça que practicaven els nostres avantpassats, 
hi ha característiques que es mantenen amb el pas del 
temps. 

Aquest jove estudiant, que no ha estat mai caçador ni sa-
bia res sobre la caça, va iniciar-se en aquest món, càmera 
en mà, arran d’un treball acadèmic i va descobrir que hi 
havia material per fer un bon documental.

Explica’ns què estàs fent exactament.
Un documental etnogràfic sobre la caça del porc senglar. 

Que vol dir etnogràfic?
És un tipus de documental que barreja l’antropologia i 
el cinema. És un documental observatiu, acadèmic, que 
intenta conèixer realitats concretes i les estudia mitjan-
çant l’audiovisual. El que surti de tot plegat serà una des-
cripció audiovisual de l’activitat de la caça, centrada en 
la modalitat de batuda de senglar i en els caçadors de 
Begues. 

Com vas començar a fer aquest projecte? D’on prové? 

Tot sorgeix d’una assignatura de la universitat en què ens 
van demanar que féssim un treball d’investigació sobre 
un grup social del nostre entorn i la professora va co-

mentar que els caçadors eren un grup poc estudiat. Jo 
sabia que al meu poble hi havia una societat de caça i 
sense saber-ne ni conèixer res del món de la caça vaig 
llençar-m’hi. 

Abans d’antropologia vaig estudiar cinema així que vaig 
agafar la càmera i vaig començar a gravar. Va començar 
així i tot i que ja fa temps que vaig acabar les assignatu-
res, vaig anar veient que hi havia suc i continuo gravant 
perquè crec que es pot fer un documental interessant. 

Va ser la mateixa professora que va comentar l’opció 
de la caça? 

Sí. 

És curiós. 
En antropologia es tracta molt el tema de la caça, no 
tant l’actual que potser és més esportiva però la caça tal 
com es feia en les societats més antigues que eren caça-
dors-recol·lectors es treballa molt. Hi ha moltíssima bi-
bliografia sobre la caça. Diuen que el 90% de la població 
que ha viscut a la terra han estat caçadors en un moment 
o altre. Ara, és clar que és un tipus d’activitat diferent de 
l’antiguitat però manté moltes característiques del tre-
ball en grup, de coneixement del territori, etc. 

No tenies cap contacte amb la Societat de Caçadors de 
Begues?
No, en coneixia algun, perquè són del meu poble però 
no hi tenia molta relació. Vaig trucar al president, que és 
una mica més gran que jo, i li vaig explicar el que volia fer 
i em va dir que hi anés un dia, el primer sense càmera, a 
veure la batuda i el segon dia que hi vaig anar ja vaig dur 
la càmera. 

Com s’ho han pres els caçadors que els gravis?
Ara ja bé, ja fa 14 dissabtes que hi vaig. Al principi esta-
ven una mica recelosos, és normal, no em coneixien i la 
càmera intimida una mica però m’hi vaig anar integrant 
i la veritat és que molt bé. Tots els treballs d’antropolo-
gia tenen això, si vols estudiar un grup social concret, no 
pots anar, preguntar i marxar sinó que has d’anar allà i 
viure-ho tu. Si vols estudiar la caça, has d’anar-hi, dispa-
rar no perquè no tinc els permisos però has de ser allà i 
viure-ho.

“Diuen que el 90% de la població 
que ha viscut a la terra han estat 
caçadors en un moment o altre”
Albert Guasch, un estudiant d’Antropologia de la UB està gravant un documental 
sobre la caça del porc senglar i fa un temps que conviu amb la Societat de Caçadors 
de Begues durant les batudes. 
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T’han ajudat els caçadors?
Sí, la veritat és que ha anat molt bé. Es-
tic molt content de com tots m’han po-
sat facilitats per tal que pogués acom-
panyar-los durant aquests mesos. 

Tenint en compte que no en sabies 
res, com ha estat la teva experiència 
dins una batuda?
Molt interessant. Jo pensava que 
s’ajuntaven o que anaven sols quan 
volien i disparaven quatre trets... i 
no, no. L’organització és molt com-
plexa i curiosa i he descobert que, 
quasi sempre, anar a caçar és sobre-
tot no disparar. No sempre s’abaten 
peces. També he viscut les esperes i 
el contacte amb la natura i he desco-
bert un munt de llocs de Begues on 
no hi havia anat mai. Tu sempre vas 
per camins i els caçadors tiren per un 
corriol o un altre i s’ho coneixen molt 
bé. També he pogut presenciar com 
es disparava en tres ocasions i són 
moments de molta tensió.

No havent-ho viscut mai, t’ha im-
pactat?
No especialment, però puc entendre 
que hi hagi algú a qui li afecti. Però 
no puc fer un documental sobre la 
caça sense que surti com es caça un 
porc senglar. La caça és això. 

Ja que tot va començar com un tre-
ball acadèmic, t’estàs documentant?
Si, ara estic llegint documentació 
sobre el tema, bibliografia sobre les 
societats caçadores-recol·lectores, 
etc. La idea del muntatge encara no 
la tinc clara avui però a mesura que 
vaig llegint vaig descobrint possibles 
temes a tractar.

Quan acabi la temporada de caça 
faré entrevistes als caçadors, però 
abans de fer-les vull saber bé què 
pregunto i que les mateixes entrevis-
tes puguin servir de fil conductor del 
documental. 

Vull mantenir un equilibri entre l’ob-

servació, l’anàlisi acadèmic, les opini-
ons dels mateixos caçadors, etc. 

Encara estàs gravant? 

Si, porto gravades 14 batudes i enca-
ra hem queda alguna cosa per gravar.
Al principi volia fer caça menor algun 
dia però vaig pensar que obria massa 
temes i serà només de porc senglar. 
Perquè a més cacen en grup i té més 
ganxo que anar amb una persona 
sola. 

A més a més la caça inclou moltes co-
ses, no només els trets. La prepara-
ció, l’organització de les batudes, les 
parades, la recollida d’animals, els di-
nars, etc. Ja hi ha material de sobres! 
Hauré de fer un esforç perquè duri 
45 minuts o 1 hora com a molt.  

  Ja saps quan tindràs el documental 
acabat?
Tinc previst tenir-lo acabat al setem-
bre perquè un cop tingui tot el mate-
rial encara cal fer-ne el muntatge. 

Avanç documental

https://www.youtube.com/watch?v=T2dEC09LaqE
https://www.youtube.com/watch?v=T2dEC09LaqE
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Alta participació al Campionat de 
Catalunya de Compak Sporting
El diumenge 8 d’abril es va celebrar el Campionat de Catalunya de Compak Sporting 
a Nora Alcoletge (Lleida) amb victòria final de Javier Ortiz

Els amants del tir al plat van trobar-se el passat diumenge 
8 d’abril a Alcoletge (Lleida) per participar al Campionat 
de Catalunya. 

La competició va comptar amb una altíssima participa-
ció de 73 tiradors. Malauradament, la intensa pluja va 
provocar aturades en alguns moments per tal de poder 
arreglar les màquines quan calia, però es va poder seguir 
endavant amb la tirada fins a acabar la competició. 

La tirada va ser molt competida i ajustada i va caldre 
desempatar entre Javier Ortiz i Alejandro Sánchez amb 
94 punts, entre Àngel Ballesté i Edgar Bosch empatats a 
93 punts i entre Xavier Lozano i Albert Carrillo amb 89 
punts.  

Finalment, els ja habituals i experimentats tiradors, Javier 
Ortiz, Alejandro Sánchez i Angel Ballesté van ocupar el 
primer, segon i tercer lloc respectivament del podi català. 
Seran ells, més el quart classificat com a reserva, Edgar 
Bosch, els que es desplaçaran a Calahorra (La Rioja) per 
participar al Campionat d’Espanya de Compak Sporting 
que està previst els dies 15, 16 i 17 de juny. 

Per categories, Amor Giménez va endur-se el trofeu de 
Dames, Joan Badia va quedar primer de Veterans, Tomàs 
Serrano de Super Veterans i Robert Mangues de Juniors.

Volem donar les gràcies al participants, que ens van 
transmetre la seva satisfacció pel desenvolupament del 
campionat (malgrat els inconvenients de la pluja), a la 
Representació Territorial de Lleida, als responsables del 
camp de tir La Nora d’Alcoletge i a Gamo, que va oferir 
un obsequi als campions. 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA
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Juan Leiva i Noèlia Cartes 
guanyadors del Campionat de 
Catalunya de Sant Hubert 2018
El passat dissabte 14 d’abril es va celebrar el Campionat de Catalunya de Sant Hubert 
al Coto Pons de Calafat (Terres de l’Ebre)

Enguany el Campionat de Catalunya 
Sant Hubert, que habitualment es 
feia al mes de juliol, es va avançar, 
a petició dels mateixos participants, 
fins a mitjans d’abril per tal d’evitar 
la calor excessiva als gossos i acon-
seguir que les perdius estiguessin en 
més bones condicions. 

El Campionat va començar puntual 
i va desenvolupar-se sense incidèn-
cies. El dia va anar alternant els nú-
vols i el sol i això va afavorir el que 
es volia aconseguir des del principi, 
que els gossos no patissin calor i es-
tiguessin en les millors condicions.

 El podi català el va encap-
çalar Juan Leiva amb el seu 
épagneul bretó Flay, seguit 
per Antonio Minguet amb 
l’épagneul bretó Gago, i en 
tercera posició Anselmo 
Martínez amb Tempranillo, 
un altre épagneul bretó. 
En el podi femení, Noèlia 
Cartes va ser primera amb 
Benivin, la seva brac alema-

nya, segona Sílvia Aguilar amb el seu 
pòinter Dalí i, finalment, Marta Gimé-
nez amb Giménez el seu pòinter.

Aquestes seran els i les represen-
tants que participaran al Campionat 
d’Espanya de Sant Hubert previst 
al setembre en un lloc encara a de-
terminar. Si quan arribi la Resolució 
del Campionat Estatal és igual que la 
de l’any passat, també podran parti-
cipar al Campionat d’Espanya, Felix 
Barragán, Ramon Adell i Agustín del 
Río, classificats en 4t, 5è i 6è lloc. 

Volem donar les gràcies als respon-
sables del Coto Pons, que tenen unes 
instal·lacions magnífiques per practi-
car la caça i celebrar esdeveniments 
esportius com el nostre, per la seva 
implicació i ajuda inestimable durant 
Campionat. També volem agrair la 
col·laboració de la Representació 
Territorial de les Terres de l’Ebre i 
el seu responsable de competicions, 
Ramon Forné, per la seva feina, or-
ganització i ajut constant, als jutges 
per la seva professionalitat, a Pinsos 
Canille, que va oferir generosament 
sacs de pinsos als guanyadors, i al 
Faisà d’or per la seva aportació de 
perdius per a la prova. 
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CAÇA MENOR TEMPORADA 2018-2019

Límits de captures per a determinades especies

MITJA VEDA TEMPORADA 2018-2019

FALCONERIA

INICI FI
Caça menor en general 14-10-2018 3-2-2019

PREVISIONS SINGULARS PER A DETERMINADES ESPÈCIES
Perdiu roja 14-10-2018 6-1-2019

Perdiu xerra de muntanya 14-10-2018 23-12-2018

Fredeluga 14-10-2018 20-1-2019

Fotja 14-10-2018 24-2-2019

Guineu 2-9-2018 31-3-2019
En terrenys cinegètics d’aprofitament comú la caça està limitada als diumenges i festius no locals i en el cas de la falconeria també dijous 
i dissabtes. No està permesa la caça de perdiu xerra de muntanya.

En les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça controlada, el període hàbil de caça és el que indiquin els diferents 
plans tècnics de gestió cinegètica anuals.

En terrenys cinegètics de règim especial els dies hàbils són els que estableix el corresponent pla tècnic de gestió cinegètica, excepte per 
a la perdiu xerra de muntanya, que serà exclusivament un dia a la setmana, fixat en el pla, i per a la guineu, que serà tots els dies de la 
setmana.

En terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el seu pla tècnic de gestió cinegètica.

ESPÈCIES: guatlla, tórtora, tudó, colom roquer (incloses les varietats domèstiques i híbrids), garsa, estornell 
vulgar, gavina riallera, gavià de potes grogues i guineu.

COMARQUES INICI FI DIES HÀBILS
Barcelona i Catalunya cen-
tral (excepte Solsonès) 19, 26 i 29 d’agost i 2 de setembre

Girona 19-8-2018 9-9-2018 Dijous, diumenges i festius no locals

Lleida i Solsonès 15-8-2018 11-9-2018 Dijous, dissabtes, diumenges i festius

Tarragona 19 i 26 d’agost i 2 i 9 de setembre

Terres de l’Ebre 19 i 26 d’agost i 2 i 9 de setembre

Espècie Límit
Perdiu xerra de muntanya 2 exemplars per caçador/a i dia

Tórtora 8 exemplars per caçador/a i dia

Guatlla 20 exemplars per caçador/a i dia

Becada 3 exemplars per caçador/a i dia

En terrenys cinegètics d’aprofitament comú
Llebre

Màxim 2 exemplars del conjunt de les tres espècies per caçador/a i diaPerdiu roja
Becada

INICI 14-10-2018 FI 24-2-2019

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA
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CAÇA MAJOR TEMPORADA 2018-2019

PREVISIONS ESPECÍFIQUES DE CARÀCTER TERRITORIAL
INICI FI TERRITORI LIMITACIONS

TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

Tudó
En passos 
tradicionals 
des de llocs 
fixos

1-10-2018 30-11-2018

Budallera APC T-10.123
Coll de Balaguer APC T-10.127 
T-10.352 i T-10.353
Mas Cusidó APC T-10.327
Mas Grimau APC T-10.262
Les Forques T- 10.104
Puig Moltó APC T-10.150 
Coll del Camp, coll de les Canals i 
barranc de les Valls T-10.281

Sense limitació de dies hàbils

TERRES DE L’EBRE

Fotja   Terres de l’Ebre

L’aprofitament serà
determinat pel Dir. dels SSTT del 
DARP, a proposta de la Secció dels 
SSTT amb informe previ del Consell 
Directiu del PN del delta de l’Ebre

Ànec coll-
verd i beca-
dell comú

14-10-2018 3-3-2019 Terres de l’Ebre Ambdós inclosos

LLEIDA

Conill 14-10-2018 21-4-2019 Garrigues, Pla d’Urgell, Segrià i 
l’Urgell

A les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça controlada són els que indiquin els respec-
tius plans tècnics de gestió cinegètica, i a la resta de terrenys:

ESPÈCIE INICI FI SEXE/MÈTODE
Porc senglar, Mufló i Daina 2-9-2018 31-3-2019 Ambdós inclosos,                en qualsevol modalitat

Cabra salvatge 
(Només es permet la caça per 
acostament)

14-10-2018 6-1-2019 Ambdós inclosos, 

1-3-2019 31-5-2019 Ambdós inclosos i exclusivament

Isard 
(Només es permet la caça per 
acostament)

14-10-2018 31-1-2019 Ambdós inclosos,

1-3-2019 15-5-2019 Ambdós inclosos i exclusivament

Cérvol
9-9-2018 14-10-2018 Ambdós inclosos, exclusivament        i en la modali-

tat d’acostament

15-10-2018 24-2-2019 Ambdós inclosos,                en qualsevol modalitat

Cabirol

8 -4-2018 12-8-2018 Exclusivament        en les modalitats d’aguait o acos-
tament

2-9-2018 28-10-2018              qualsevol modalitat

6-1-2019 24-2-2019 Exclusivament       en qualsevol modalitat

En terrenys cinegètics d’aprofitament comú més grans de 200 ha, per a les batudes de porc senglar, mufló i daina els dies hàbils són 
diumenges i festius.

Es prohibeix la caça major en terrenys cinegètics d’aprofitament comú més grans de 25 ha i menors de 200 ha limítrofs amb terrenys ci-
negètics de règim especial, a excepció de les batudes del porc senglar, mufló i daina que duguin a terme els titulars de les APC o persones 
per ells autoritzades limítrofes amb aquests terrenys, que les podran dur a terme tots els dies de la setmana. 

En terrenys cinegètics de règim especial, els dies hàbils són els que indica el pla tècnic de gestió cinegètica corresponent, excepte per al 
porc senglar, el cabirol, el cérvol, la daina i el mufló, que seran tots els dies de la setmana.
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RASTREIG AMB GOS D’ANIMALS FERITS EN L’EXERCICI 
DE CAÇA MAJOR

RECORDATORI DE PARÀMETRES DE LA SEGURETAT EN LA CACERA

MESURES SANITÀRIES EN LES PECES DE SENGLAR, CABIROL O LES 
FEMELLES I JOVES DE DAINA I CÉRVOL DESTINADES AL COMERÇ

Fins a 24 hores després de l’acció de caça autoritzada.

Caldrà disposar del permís del titular de l’àrea privada o local de caça.

Quan el rastreig tingui lloc durant el dia següent al dia autoritzat per caçar i abans d’iniciar el rastreig 
caldrà comunicar-ho al cos d’Agents Rurals indicant l’àrea privada o local de caça, el paratge, el con-
ductor i l’acompanyant, la matrícula del vehicle i l’espècie de l’exemplar ferit.

Es permetrà al conductor i al seu acompanyant dur arma i rematar l’animal.

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

El/la caçador/a haurà de descarregar l’arma d’acord amb el que disposa la legislació vigent, i, en tot cas, 
quan per qualsevol circumstància s’aproximi o se li aproximin altres persones, abandoni la parada, 
finalitzi la cacera o sigui requerit/da per agents de l’autoritat.
NOVETAT: En cas d’inspecció per part dels Agents Rurals el/la caçador/a haurà de deixar l’arma al 
lloc que se li indiqui de tal manera que quedi fora del seu abast fins que els agents l’indiquin que pot 
recuperar-la.
És prohibit dur armes de caça si se circula per terrenys cinegètics en època de veda o en dies no hàbils 
per a la caça o per zones on la caça hi estigui prohibida, sense autorització expressa.

També és prohibit circular o transitar dins els límits de les RNC i les zones de caça controlada amb 
armes de foc, o qualsevol altre artifici susceptible de ser utilitzar per a la caça durant qualsevol època 
de l’any, sense autorització expressa. A aquest efecte, els Agents Rurals estan autoritzats per inspec-
cionar, dins d’aquests espais, tant els vehicles com els seus equipatges.

S’han de transportar senceres fins als punts de recollida* o establiments de manipulació de carn de 
caça, sense fer-hi cap manipulació ni incisió ni cap altra actuació similar.

Aquesta obligació no s’aplicarà als exemplars destinats a l’autoconsum ni als exemplars mascles adults 
considerats trofeus de caça.

*Es considera punt logístic de recollida de peces de caça el lloc on es transportin i recullin els exemplars quan procedei-
xin de diferents terrenys cinegètics per ser traslladats posteriorment a un establiment de manipulació de carn de caça. 
Per tant, no es podran fer aquestes actuacions en els punts de reunió, entenent com a tals els indrets ubicats dins d’un 
terreny cinegètic on es mouen en primera instància els exemplars caçats procedents de caceres col·lectives, a fi de ser 
acumulats i examinats per la persona amb formació en primera instància, i preparats per al seu transport a un punt 
logístic o l’establiment de manipulació. 

ÉS OBLIGATORIA LA RECOLLIDA IMMEDIATA DELS CARTUTXOS UTILITZATS DURANT LA 
JORNADA DE CAÇA EN QUALSEVOL MODALITAT DE CACERA.

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA
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El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació (DARP) i el Consell de Col·legis Veterinaris de 
Catalunya (CCVC) han signat un conveni pel qual acor-
den col·laborar en l’expedició i gestió del passaport per 
al desplaçament de gossos, gats i fures. El passaport és el 
document establert per la normativa per al desplaçament 
de gossos, gats i fures entre els Estats membres de la UE.

Les persones interessades a aconseguir el passaport per 
a la seva mascota ho podran fer adreçant-se al seu ve-
terinari clínic per expedir el passaport. Els requisits es-
tablerts per obtenir aquest document són que l’animal 
estigui identificat i vacunat contra la ràbia.  

Així mateix, l’animal haurà de tenir almenys 12 setmanes, 
haver transcorregut 21 dies des de la primera vacunació 
i les vacunacions següents s’hauran d’haver administrat 
conforme a les especificacions tècniques de la vacuna 
utilitzada.

Si l’Estat membre de destinació ha adoptat mesures sani-
tàries preventives contra malalties diferents de la ràbia, 
ha de complir amb aquestes mesures.
Finlàndia, el Regne Unit, Irlanda i Malta exigeixen me-
sures sanitàries preventives per controlar la infecció de 
gossos per Echinococcus multilocularis.

Agricultura i el Consell de Col·legis de Veterinaris 
signen un acord de col·laboració per l’emissió de 
passaports dels animals de companyia
El passaport és el document establert per la normativa per al desplaçament de gos-
sos, gats i fures entre els Estats membres de la Unió Europea

Guia de seguretat en la caça elaborada 
per Trofeu Caça i Mutuasport
La revista Trofeu ha elaborat, en col·laboració amb Mutuasport, la Guia de seguretat a la Caça on es 
detallen les principals precaucions que hem d’adoptar tots en cadascuna de les principals modalitats de 
caça i així minimitzar el risc d’accident, la major part d’ells evitables.

Tot i que la caça pugui ser conside-
rada una activitat de risc, bé és cert 
que tenint en compte el nombre de 
caçadors, que a Espanya se situa al 
voltant del milió, al qual caldria sumar 
tots els estrangers que venen al nos-
tre país a caçar, en funció del nombre 
d’accidents que succeeixen, podria 
considerar-se més de risc un esport 
com el ciclisme, amb molts més acci-
dents i morts.

A Espanya la mitjana de morts per 
accident de caça se situa al voltant 
de 50 a l’any, el que podria suposar 
un 0,005% del total dels practicants 
de l’activitat. Si, en canvi, estudiem el 
nombre d’accidents sense un final tan 
tràgic, se situen al voltant dels 3.800 
a l’any, el que suposaria un 0,38% del 
total dels caçadors.

Encara que no es tracta de percen-
tatges alts, ni van en augment, és cert 

que la caça es practica de manera ma-
joritària amb arma de foc, cosa que 
requereix una precaució especial en 
el seu maneig per evitar aquest tipus 
de successos. Per pocs que n’hi hagi, 
sempre seran molts, sobretot perquè 
molts són clarament evitables amb 
una mica de sentit comú.

Per aquesta mateixa raó Trofeu Caça 
ha decidit elaborar una Guia de segu-
retat a la Caça, amb la col·laboració 
de Mutuasport, en què repassa les 
principals modalitats de caça que es 
practiquen amb arma de foc i detalla 
les principals precaucions que s’han 
d’adoptar en cadascuna d’elles, així 
com el que mai s’ha de fer perquè la 
seguretat estigui sempre present de 
manera protagonista i minimitzar el 
risc d’accident.

Font: 
Revista Trofeo, caza y conservación

Guia de Seguridad en la caza

https://www.trofeocaza.com
https://www.trofeocaza.com/pdf/Guia-de-seguridad-mutuasport.pdf?utm_source=articulo&utm_medium=callto&utm_campaign=seguridad&utm_content=callto1
https://www.trofeocaza.com/pdf/Guia-de-seguridad-mutuasport.pdf?utm_source=articulo&utm_medium=callto&utm_campaign=seguridad&utm_content=callto1
https://www.trofeocaza.com/pdf/Guia-de-seguridad-mutuasport.pdf?utm_source=articulo&utm_medium=callto&utm_campaign=seguridad&utm_content=callto1
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El món de la caça a Catalunya diu 
prou a la manipulació mediàtica del 
projecte de vacuna contraceptiva 
per als senglars
Lamentem profundament que no s’hagi produït cap comunicat públic per part dels 
responsables de l’estudi ni d’una institució universitària tan prestigiosa com la 
UAB, per desmentir que de les seves primeres aportacions de dades es puguin 
establir les conclusions que s’han publicat aquestes dies i que els mitjans no con-
trastin les informacions que publiquen. 

Darrerament diversos mitjans de comunicació com ara 
La Vanguardia i Canal 324, entre altres, han publicat una 
notícia en què la Comissió de Protecció dels Drets dels 
Animals del Col·legi d’Advocats de Catalunya fa una va-
loració no contrastada segons la qual han deixat de néi-
xer 400 cries de senglar gràcies a una efectivitat del 
100% de la vacuna aplicada a les femelles de senglar. 
L’única nota de premsa publicada pels responsables de 
l’estudi disponible a dia d’avui, en què aporten les pri-
meres dades del que s’ha fet fins ara és la següent.  

Amb l’únic referent d’aquesta nota de premsa, la Co-
missió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) del 
Col·legi d’Advocats de Catalunya, sense cap objectivi-
tat en les dades aportades, s’atribueixen ser els impul-
sors del projecte i manifesten en diferents mitjans de 
comunicació, sense cap anàlisi dels resultats previs de 
la nota informativa del grup d’investigadors, que la va-
cuna funciona al 100% i que gràcies a ella han reduït la 
població de senglars en 400 exemplars.

No és ètic ni seriós fer gratuïtament aquestes afirma-
cions ni tampoc ho és publicar-les sense contrastar 
aquesta informació. Si s’han vacunat 60 porcs senglars 
entre mascles i femelles, (unes 45 femelles i 15 mascles 
segons els mateixos investigadors), amb un percentatge 
de recaptura del 40%, atenent la relació de sexes de la 
població del 50% això suposa la recaptura de 18 feme-
lles i 6 mascles. Dades que no permeten calcular amb 
cap formula epidemiològica ni estadística que hagin 
deixat de néixer 400 cries de porc senglar. Més enllà de 
la valoració puntual de l’efecte de la vacuna sobre l’es-
tatus reproductor dels individus vacunats, els resultats 
obtinguts no permeten fer cap afirmació respecte als 
efectes sobre la població de porcs senglars amb fona-
ment i credibilitat científica. S’ha de tenir present que 
la mostra d’animals vacunats és molt reduïda, i cap dels 
articles ni comunicats pot justificar significança estadís-
tica amb aportacions numèriques tan pobres.

El mètode científic es basa en el rigor de l’experimen-
tació, en l’ús d’evidències i dades objectives quantifi-
cables i en l’anàlisi objectiu d’aquestes. Els científics 
poden fer previsions dels possibles resultats en base a 
hipòtesis o als objectius dels estudis però es no poden 
usar estimacions com a resultats i molt menys extrapo-
lar afirmacions com les que hem llegit.

La Representació Territorial de la Federació Catalana 
de Caça a Barcelona i tot el col·lectiu de caçadors fe-
derats que representa, lamentem profundament que no 
s’hagi produït cap comunicat públic per part dels res-
ponsables de l’estudi ni d’una institució universitària 
tan prestigiosa com la UAB per desmentir públicament 
i categòricament que de les seves primeres aportacions 
de dades es puguin establir les conclusions que en fa la 
CPDA, si no és que aquesta difusió mediàtica afavoreixi 
interessos més enllà del rigor científic.

També trobem a faltar que ni el Departament de la Ge-
neralitat que ha autoritzat l’estudi, ni la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments que el financen s’hagin 
pronunciat al respecte i permetin que des de les xarxes 
socials s’ataqui sistemàticament la caça i els caçadors. 
Malgrat que alhora se’ns demana que cacem més dies i 
siguem més efectius, sense oferir cap ajut econòmic per 
fer front a les moltes despeses que comporta aquesta 
activitat.

Els/les caçadors/es sempre ens hem implicat tant en 
incrementar l’esforç de caça com en l’aportació de da-
des i/o mostres d’animals capturats per als estudis i els 
seguiments sanitaris que es porten a terme a Catalunya 
per part de diferents grups que fan recerca sobre di-
verses espècies. Cal recordar, que la Representació Ter-
ritorial de la FCC a Barcelona té signats dos convenis 
de col·laboració amb el Servei d’Ecopatologia de Fauna 
Salvatge (SEFaS); un estudi pioner sobre la prevalença 
de la triquina en el senglar, i un altre sobre la malaltia 
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hemorràgica vírica en llebres i conills, ambdós estudis 
finançats únicament amb diners dels caçadors federats. 
I aquesta temporada 2018, es farà un conveni molt més 
ampli amb el SEFaS i la pròpia Federació Catalana de 
Caça en el qual també, en principi, una part estarà fi-
nançada per la pròpia administració.

Considerem que és gràcies a la caça i a les actuacions 
dels caçadors que les problemàtiques generades per la 
abundància creixent de porcs senglars no han esdevin-
gut un problema d’una magnitud molt més gran. Hem 
estat els primers, i des de fa molt de temps, a dir que 
només amb la caça no n’hi ha prou, i s’ha reclamat reite-
radament a les administracions públiques que cal consi-
derar al porc senglar com una espècie de problemàtica 
social i que tothom ha d’aportar la col·laboració neces-
sària per fer-hi front. 

Per tot això, la Representació Territorial de la FCC a 
Barcelona va convocar el divendres passat 15 de juny 
les societats de caçadors de l‘àmbit territorial on s’està 
aplicant la vacuna. L’objectiu de la jornada era informar 
de les observacions que han fet públiques els responsa-
bles de l’estudi i el mal ús mediàtic que des de diferents 
grups animalistes s’està fent d’aquest estudi per atacar 
frontalment la pràctica de la caça i els caçadors.
Per aportar dades reals i objectives de la gestió cine-
gètica al Vallès Occidental, es va comptar amb dos po-
nències a càrrec del Cap de la Secció d’Activitats Cine-
gètiques i Pesca Continental dels Serveis Territorials de 
Barcelona de la Generalitat de Catalunya i del Servei 
d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB (SEFaS), 
per aportar coneixement tècnics i científics sobre les 
poblacions de porc senglar i la viabilitat de la vacuna 
immunocontraceptiva injectable per a controlar-ne les 
poblacions en espais oberts.

A la reunió, el col·lectiu es va mostrar d’acord amb la 
reclamació que es desmenteixin aquestes notícies fal-
ses, que els responsables i promotors de l’estudi acla-
reixin el punt real on es troba l’estudi i que des dels 
mitjans de comunicació es contrastin les informacions 
abans de publicar-les. Si no es frenen ja aquestes men-
tides (que promouen els atacs al col·lectiu) les societats 

de caçadors presents a la reunió es plantegen realitzar 
mesures de pressió com no caçar al mes de març i co-
mençar més tard la propera temporada. 

De la mateixa manera, ja són moltes les societats de 
caçadors federades de Barcelona i la Catalunya Central 
que han mostrat el seu compromís solidari a reduir la 
propera temporada de cacera. La mateixa Representa-
ció Territorial de la FCC a Barcelona ha demanat l’opinió 
a la resta de societats de tota la província, ja que és més 
que probable que en cas que s’apliqui aquesta mesura, 
es faci a tot el territori de Barcelona i la Catalunya Cen-
tral. La resta de Representacions Territorials de la Fede-
ració Catalana de Caça han mostrat el seu compromís 
amb aquesta mesura als seus territoris.   

Els resultats obtinguts a l’estudi no 
permeten fer cap afirmació respecte 
als efectes sobre la població de porcs 
senglars amb fonament i credibilitat 
científica.

Descarrega’t el PDF de la Jornada Informativa

Foto d’una femella aparentment vacunada  amb cries a Matadepera.

http://www.federcat.com/upfiles/files/A247080.pdf
http://www.federcat.com/upfiles/files/A247080.pdf
http://www.federcat.com/upfiles/files/A247080.pdf
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La vostra solidaritat i el vostre 
treball en benefici del medi natural 
tenen premi
Si ens expliqueu les vostres accions en benefici del medi natural, de la protecció 
dels animals, de solidaritat, de promoció del consum de la carn de caça... podreu 
guanyar la gravació d’un vídeo professional d’una batuda de caça.

En el decurs de l’any, sou moltes les societat d’arreu de 
Catalunya que realitzeu diferents activitats en benefici 
del medi natural (recollida de brossa, cartutxos, neteja, 
arranjament de camins...), de protecció de diferents es-
pècies cinegètiques i no cinegètics (reintroduint espècies 
en perill d’extinció, posant abeuradors, rampes en canals), 
participant en accions solidàries a les vostres localitats, 
organitzant dinars populars promocionant la carn de caça 
i un llarg etcètera.

Fet i fet, som un col·lectiu força integrat a les nostres 

comunitats, que té una especial preocupació per la con-
servació correcta i l’ús del medi natural. Feu moltes co-
ses, però les expliqueu molt poc. La nostra voluntat com 
a Federació és donar el màxim ressò i notorietat a totes 
aquestes iniciatives i que a tot arreu siguin coneixedors 
del vostre esforç, però per fer-ho necessitem de primer 
que ens comuniqueu les accions que dueu a terme.

Per agrair el vostre esforç i incentivar-vos a explicar-nos el 
que feu, teniu de marge fins al 30 de novembre per envi-
ar-nos una comunicació –millor acompanyada de fotos o 
vídeos─ explicativa de les vostres activitats d’aquest ti-
pus en el decurs de l’any (és igual que s’hagin fet o estiguin 
pendents de fer). Un jurat format per diferents membres 
de la junta directiva i altres col·laboradors determinarà 
d’entre totes les iniciatives proposades per les societats 
l’acció que aporti més valors i imatge en positiu per al col-
lectiu de caçadors de Catalunya, que serà premiada amb 
la gravació professional d’una batuda o jornada de caça. 
REIVAX, empresa especialitzada en la gravació de vídeos 
vinculats amb l’activitat cinegètica, s’encarregarà de la re-
alització d’aquest vídeo. 

El 24 de desembre, com “a regal” de Nadal, es donarà a 
conèixer la proposta guanyadora.

Ramon Figueras Riera és un caça-
dor federat que fa 20 anys que caça 
becades a la Vall del Congost i a les 
muntanyes que l’envolten. No sap 
ben bé perquè va començar a es-
criure però ens explica que potser 
la llavor la va plantar el seu tiet en 
regalar-li Diario de un cazador, de 
Miguel Delibes, quan era un adoles-
cent. Des d’aquell regal, no ha parat 
de buscar i llegir tots els llibres de 
caça que ha trobat. Fa gairebé 10 

anys que va començar a escriure el 
llibre Del Montseny, un dietari de 
caça que s’ha autopublicat i que està 
pensat per a persones a les quals els 
agrada la natura i especialment, és 
clar, per als/les caçadors/es. 

Ens diu humilment que en cap cas 
ha pretès fer-se l’expert i que l’únic 
que ha procurat (i espera haver 
aconseguit) és plasmar les seves vi-
vències de les jornades de caça al 

bosc, empès per la seva afició a lle-
gir i escriure sobre caça des de ben 
petit. 

La Federació Catalana de Caça vol 
agrair l’esforç de tots els caçadors 
que posen per escrit els seus co-
neixements i les seves experiències 
de manera que perviuen al llarg del 
temps com una meravellosa mostra 
de tradició, sabers populars, cultura 
i estima cap a la nostra afició.  

Del Montseny, un llibre de caça 
escrit per un caçador
Us volem presentar a Ramon Figueras, un gran amant de la caça que ha volgut 
plasmar en tot un seguit d’experiències i emocions de les seves jornades de 
caça mitjançant aquest llibre, que el mateix ha editat 
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Un dels principals reptes de la Terri-
torial de la FCC a Barcelona és vetllar 
per una pràctica de l’activitat cinegè-
tica responsable i segura. Amb aquest 
objectiu, s’han impulsat cinc multi-
tudinàries jornades formatives que 
han comptat com a formadors, entre 
altres, amb Ramon Fitó, J. C. Masoller, 
Santi Ferron i diferents representants 
del cos d’Agents Rurals, com Jaume 
Torralba i Jaume Bosch, caps regionals 

a la Catalunya Central i a Barcelona 
respectivament. 

Aquestes jornades han suscitat un 
gran interès per part dels caçadors i 
caçadores, en què ha destacat també 
la presència del jovent i dones caça-
dores i caçadors força veterans. Tot 
plegat, una mostra més del compro-
mís del col·lectiu de caçadors en la 
seva aposta per una pràctica de l’ac-

tivitat cinegètica cada vegada més 
segura i respectuosa amb el medi i els 
seus usuaris. Tal com es va acordar, la 
Territorial de Barcelona informarà el 
DARP de totes les persones que han 
realitzat aquesta formació. 

El temari d’aquests cursos va tractar 
diverses temàtiques vinculades amb 
la seguretat a les caceres en moda-
litat de batuda. Santi Ferron, va ser 

La Territorial de Barcelona forma més 
de 1.000 caçadors i caçadores en 
seguretat a les batudes en 2018
La Representació Territorial de la FCC a Barcelona ha cobert amb escreix un dels seus 
objectius com és vetllar per una pràctica de la caça segura i responsable. La Territorial 
ha organitzat cinc intenses i completes jornades formatives sobre seguretat a les ba-
tudes de caça que han comptat amb la participació de més de 1.000 caçadors.

Curs BrucCurs Castellvi de Rosanes

Curs seguretat Vic
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l’encarregat de parlar sobre la figura del cap de colla i dels 
aspectes vinculats amb les parades i la seguretat dels gos-
sers. Joan Carles Massollerva va explicar en profunditat la 
normativa –amb especial incidència sobre les darreres no-
vetats de l’ordre de vedes. Per la seva banda, Ramon A. Fitó 
es va encarregar de parlar sobre aspectes vinculats amb la 
seguretat amb l’arma a les mans i a l’hora de disparar. Els re-
presentants dels AR van explicar el protocol relacional dels 
caçadors amb els agents del cos,i d’altres aspectes relacio-
nats amb la pràctica de la caça en convivència amb altres 
possibles usuaris de l’espai tot fent menció de la campanya 
impulsada per la Fundació Mon Rural. També van presentar 
un vídeo explicatiu amb el nou protocol d’actuació per part 
dels agents a l’hora de realitzar les inspeccions de caça (val 
a dir, que aquest vídeo i la proposta d’actuació ha suscitat 
certa incomoditat entre els presents i el col·lectiu de caça-
dors. La Federació ha transmès als responsables dels AR 
aquesta inquietud per tal de buscar solucions adients per 
tothom). 

En el decurs d’aquestes jornades també es va explicar als 
assistents els nous barems d’indemnització en cas d’acci-
dent i es va destacar la importància de comptar amb una 
assegurança correcta, com la de Mutuasport, col·laborador 
de la Federació Catalana de Caça i que, avui per avui, ofe-
reix el producte més adient i amb més cobertures del mer-
cat al conjunt de l’Estat.

Joaquim Zarzoso, 
president de la Ter-
ritorial, va destacar 
la importància que 
el col·lectiu de ca-
çadors aposti d’una 
manera decidida per 
formar-se en segure-
tat; molt significant 
va ser la gran parti-
cipació de caçadors 
i caçadores –en al-
guna jornada es va 

quedar gent sense poder assistir per manca d’espai dispo-
nible‒ i la presència de caçadors veterans per sobre dels 80 
anys i de joves caçadores/caçadores, que van rebre un do-
cument Premium CAT per l’interès de continuar en la seva 
formació, a l’igual que tots els joves caçadors i caçadores 
fins a 20 anys, que també van rebre aquest document de 
manera gratuïta per part de la Territorial de Barcelona, que 
amb aquest tipus d’accions vol potenciar la pràctica de la 
caça entre el jovent i les dones.  

Destacar finalment la col·laboració de GAMO i RWS que 
van facilitar obsequis per al seu sorteig entre els partici-
pants a les sessions formatives.

BARCELONA

CURSOS REALITZATS 
21 d’abril, Centre Cívic de Sant Feliu de Codines

12 de maig, Restaurant Malloles de Vic

26 de maig, Restaurant Castell de Sant Jaume a Cas-
tellví de Rosanes

9 de juny, Cafeteria Queralt, benzinera del Bruc

17 de juny, Fira del Caçadors a Sant Fruitós del Bages

Treball solidari i respectuós amb el 
medi natural per part de la Societat 
de Caçadors l’Alzina

Societat L’Alzina treball solidari

Novament, la Societat de Caçadors l’Alzina ha mostrat el 
seu compromís amb el medi ambient i el conjunt d’usu-
aris del medi natural col·laborant amb l’Ajuntament de 
Palau Solità i Plegamans en la neteja de la riera del riu. 
També té programada una acció de neteja dels boscos 
del terme. 

Vídeo

Fotos Seguretat Batudes

https://www.youtube.com/watch?v=lzPvoH-Be3E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lzPvoH-Be3E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T2dEC09LaqE
https://www.youtube.com/watch?v=lzPvoH-Be3E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X_i_HNQy28M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T2dEC09LaqE
https://www.youtube.com/watch?v=X_i_HNQy28M&feature=youtu.be
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Per celebrar aquesta significativa efemèride es progra-
maran diversos actes que començaran amb una com-
petició de recorreguts de caça (de 08.00 a 11.00), a la 
qual seguirà una exhibició de falconeria (11.00 a 11.45). 
En acabar, ponis i tir amb arc (11.45 a 14.00). A par-
tir de mig matí i fins a l’hora de dinar, els interessats 

també podran provar la seva punteria a la carpa de tir 
virtual que muntarà la Federació Catalana de Caça, que 
vol col·laborar d’aquesta manera amb els organitzadors 
d’aquesta festa. El colofó de la jornada el posarà una 
arrossada de germanor i el sorteig de regals entres els 
assistents al dinar.  

El passat 14 d’abril, el Club Esportiu 
Becaders, amb la col·laboració de la 
societat de caçadors de Castellar del 

Vallès i la RT de la FCC a Barcelona, 
va organitzar una magnífica jornada 
tècnica sobre el gos de mostra, que 
va comptar amb un gran nombre de 
participants arribats de tota la de-
marcació, amb una presència espe-
cial de joves caçadors, un fet força 
significatiu i necessari. 

Cal destacar l’esforç dels organitza-
dors en el muntatge d’aquesta jorna-
da, íntegrament subvencionada per 
tots els assistents, que van aprofitar la 
sessió formativa per efectuar un gran 
nombre de consultes i manifestar les 
seves inquietuds. Malauradament, la 

part pràctica de la formació no es va 
poder desenvolupar per culpa d’unes 
condicions climatològiques adverses. 
Al final de l’esdeveniment es van lliu-
rar obsequis als assistents, que també 
van gaudir d’un dinar de germanor.

Des de la Representació Territorial de la 
FCC a Barcelona volem destacar i agrair 
l’esforç que duem a terme algunes en-
titats per magnificar i donar notorietat 
a la nostra tasca com a caçadors. En 
aquesta sentit, volem recordar que 
qualsevol entitat que treballi en aques-
ta línia comptarà amb la col·laboració 
decidida de la nostra Territorial.

75 anys de la Societat de Caçadors 
de Sant Just

Jornada tècnica sobre el gos de mostra 
a càrrec del Club Esportiu de Becaders a 
Castellar del Vallès
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El control de fauna amb rapinyaires és un dels mètodes 
més efectius i selectius que existeix per combatre els pro-
blemes generats per diferents espècies cinegètiques i no 
cinegètiques. L’ús de rapinyaires en la pràctica cinegètica 
ofereix l’avantatge de poder actuar en zones conflictives 
per la proximitat de nuclis urbans, carreteres o habitatges 
aïllats. 

Actualment les associacions de falconeria compten amb fal-
coners especialitzats en el control d’espècies molt concre-
tes; per exemple, un falcó especialitzat en garses anirà exclu-
sivament contra aquestes i deixarà de banda altres possibles 

preses. La falconeria té un gran ventall d’espècies sobre les 
quals es pot actuar amb permisos excepcionals, com el co-
nill, el tudó, l’estornell, les cotorres, les gavines, etc.

Per tant, la falconeria pot esdevenir una eina de gestió 
molt útil que el conjunt d’associacions de falconers posa 
al servei de totes les societats de caçadors federades per 
tal actuar en aquests llocs conflictius (zones de seguretat, 
granges, etc) amb falconers especialitzats i federats. Si es-
teu interessats a comptar amb la seva col·laboració podeu 
contactar amb la R. Territorial de Barcelona perquè tramiti 
la vostra sol·licitud.

Gràcies a la unió d’esforços de totes les associacions ca-
talanes de falconeria i amb el suport de la R. Territorial 
de la FCC a Barcelona, s’ha iniciat el projecte “Falcons a 
l’escoles” liderat per l’Associació Segle XXI, que permetrà 
donar a conèixer la falconeria, la natura i el món rural al 
més joves de casa nostra a través de xerrades en centres 
educatius, en primera lloc, de Barcelona.

En aquestes trobades, es mostra als més petits els dife-
rents tipus d’aus rapinyaires, nocions sobre la seva ana-
tomia, costums, alimentació, etc. Aquestes jornades for-
matives que també donen la possibilitat de xerrar sobre 

altres aspectes i habitants del medi natural així com d’al-
tres tipus d’aus, mamífers i rèptils. 

El primer falconer a gaudir i compartir la seva experièn-
cia va ser Ondrej Vlach, un dels principals referents en la 
falconeria a Catalunya, que va visitar, amb gran èxit i ac-
ceptació, diversos centres escolars. Coincidint amb l’inici 
del curs escolar 2018-2019, Daniel Martínez Lite, que tot 
i la seva joventut ja ha aconseguit ser un expert falconer 
i coneixedor del medi natural, s’afegirà a l’equip de for-
madors. Tant Ondrej com Daniel pertanyen a l’Associació 
Falconers de les Comarques de Barcelona.

“Falcons a les escoles”, introducció de 
la falconeria en el mitjà rural i natural
En marxa un atractiu programa formatiu a les escoles per tal de donar a conèixer a la 
falconeria i diversos aspectes d’interès vinculats amb la fauna i el medi natural.

Els falconers ofereixen la seva col·laboració 
a les societats per al control de la fauna

En aquestes trobades es mostra als 
més petis diferents tipus d’aus 
rapinyaires, nocions sobre la seva 
anatomia, costums, alimentació, etc.
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Mitjançant aquest article volem mani-
festar el nostre agraïment al DARP i als 
seus Serveis Territorials de Barcelona 
per la ràpida gestió i lliurament dels 
precintes de cabirol per aquesta tem-
porada. Enguany hem aconseguit que 
siguin els Serveis Territorials de Bar-
celona els encarregats del lliurament i 

repartiment dels precintes de cabirol a 
les societats federades de Barcelona, 
un fet que ha solucionat els problemes 
d’anys passats.

Les dues darreres temporades el lliura-
ment dels precintes l’havia dut a terme 
la Direcció General d’activitats cine-
gètiques del DARP. El fet d’efectuar la 
gestió per tota Catalunya havia provo-
cat retards força significatius. Aques-
ta situació va generar un profund 
malestar al col·lectiu de caçadors, les 
societats i la pròpia Federació, ja que 
perjudicava molt la pràctica en temps i 
forma de la caça dels cabirols.

Enguany, després de queixar-nos rei-
teradament i reclamar que fossin els 

Serveis Territorials de Barcelona els 
encarregats de gestionar el lliurament 
dels precintes, hem pogut lliurar-los 
a temps a les societats per a gestio-
nar-los. Per aquesta raó, tot el nostre 
agraïment i reconeixement per la bona 
gestió duta a terme pels serveis terri-
torials de Barcelona a l’hora de gestio-
nar aquest precintes.

Aprofitem aquest article per recordar 
la importància de comunicar les captu-
res i l’ús correcte dels precintes; sens 
dubte, l’eina més eficaç per fer una 
gestió correcta de l’espècie. Els pre-
cintes no utilitzats s’han de retornar a 
l’administració. Per qualsevol assesso-
rament al respecte us podeu adreçar a 
la Territorial.

Nova jornada formativa en seguretat 
amb les armes i classes de tir per a 
joves i dones
El diumenge 10 de juny les instal·lacions del camp de tir de Can Pascol, a Caldes de 
Montbui, van acollir una nova i interessant jornada formativa adreçada, de manera 
específica, al jovent i a les dones caçadores amb la seguretat i les normes d’utilització 
de les armes com a tema principal de la jornada.  

Rapidesa i efectivitat en el lliurament dels 
precintes de cabirol

Marcel Clavaro es va encarregar d’impartir la formació so-
bre l’ús correcte i el maneig de les armes, així com d’altres 
aspectes vinculats amb la munició, classes de tir, correc-

ció d’errades, etc. Aquesta jornada formativa va comptar 
amb la col·laboració del CE Catalunya, GAMO, Sant Just 
Telecomunicacions, Club Becaders i J & G Excopesa, a 
més del CAR del Vallès Occidental, que van donar con-
sells sobre les zones de seguretat i sobre com procedir en 
el moment d’una inspecció.

Al final de la jornada formativa va tenir lloc un dinar de 
germanor i un sorteig, entre altres regals, d’una emissora 
cedida per Sant just Telecomunicacions, escopetes d’aire 
comprimit i gorres facilitades per la casa Gamo i roba del 
Club Esportiu Becaders. Excopesa ens va obsequiar amb 
2.000 cartutxos per a les classes pràctiques.

Tant Amor Giménez, delegada de joves i dones com el 
president Joaquin Zarzoso, van destacar la importància 
de la formació dels més joves en seguretat i l’ús correcte 
de les armes. 

https://youtu.be/BxhrI6zcGRc
https://youtu.be/BxhrI6zcGRc
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El tancament dels camps de conreu, 
una opció eficaç per reduir els danys 
produïts a l’agricultura pels senglars
Un dels efectes més perniciosos de la proliferació d’algunes espècies cinegètiques 
com el senglar és la malmesa dels conreus, un fet que provoca greus perjudicis 
econòmics als pagesos. Tot i l’esforç i la col·laboració dels caçadors per reduir el 
nombre d’animals, aquestes accions no són suficients per frenar aquesta plaga. Cal-
dria prendre altres mesures addicionals, com el tancament perimetral dels conreus, 
una opció, que tal com ens explica Francesc Boada, pagès i ramader de Bescanó –
Girona‒, valora com una inversió molt positiva.

Les comarques gironines són un dels “punts calents” pel 
que fa a la sobrepoblació d’algunes espècies cinegètiques 
com ara el senglar. En aquest sentit, les batudes dutes a 
terme de manera recurrent per part dels caçadors i ca-
çadores gironines per evitar els danys que provoquen 
als conreus la invasió d’aquests animals, que produeixen 
greus perjudicis econòmics directes i indirectes, ajuden a 
pal·liar el problema, però no són la solució definitiva.  

Tot i la plena disposició per part del col·lectiu de caçadors 
i caçadores per ajudar els pagesos a minimitzar aquests 
danys, la seva col·laboració, en moltes ocasions, és insu-
ficient degut al gran nombre d’animals a caçar. Davant 
d’aquesta situació, Josep Blanquera, president de la Ter-

ritorial de Girona, ha animat en repetides ocasions els 
propietaris dels conreus a donar un pas endavant en la 
seva autoprotecció dels conreus, especialment els situats 
a tocar de les zones boscoses, mitjançant la instal·lació de 
tancaments perimetrals als seus camps, ja que els caça-
dors no poden donar resposta a totes les peticions d’ac-
tuació per danys a l’agricultura.

Francesc Boada, propietari de la Granja Batllori a Besca-
nó, dedicada a la cria de vaques lleteres, és un dels pa-
gesos que ha optat per invertir recursos en el tancament 
dels seus camps per evitar l’entrada dels animals, especi-
alment els senglars. “Nosaltres ens produïm la major part 
de l’aliments que consumeixen les nostres vaques; per 
aquesta raó, és bàsic poder recollir el 100% del producte 
sembrat de les collites de blat de moro, colza, etc. Davant 
les pèrdues en la quantitat de producte recollit derivat de 
l’entrada d’animals als nostres conreus, que va més enllà 
de la minva en la collita, fa uns dotze anys vam optar per 
començar a tancar tots els nostres camps”.

Amb l’experiència de més d’una dècada tancant els seus 
terrenys de cultiu i veient la situació d’altres pagesos que 
encara no ho han fet, aquest ramader gironí dona per ben 
invertits els vora de 20.000 € que porta dedicats a aques-
ta funció: “la veritat és que fent números, i en fem molts 
ja que estem en un sector on els marges d’explotació són 
molt ajustats, el resultat d’aquesta aposta és favorable als 
nostres interessos, la inversió cobreix amb escreix les pèr-
dues que es derivarien de la invasió dels nostres camps 
pels senglars”.

Als seus camps podem trobar diferents tipus de tanca-
ment: el mallat, el tancament elèctric i la malla cinegè-
tica. Francesc Boada es decanta pel mallat, “és el més 
efectiu, però també és el més car; per això, aquest tipus 
de tancament el posem en camps més petits i vora la 
muntanya amb un risc d’invasió més alt. A l’hora de tancar Francesc Boada destaca la bona relació entres ramaders i caçadors
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els camps grans ens decantem per la 
cinta elèctrica, que també dona bons 
resultats i, en menor mesura, la ma-
lla cinegètica, que té un cost alt i una 
efectivitat de tancament una mica 
més baixa”. Donats resultats, Fran-
cesc Boada anima la resta de page-
sos a decantar-se per aquesta apos-
ta, “especialment a aquells que tenen 
els seus camps en zones de regadiu 
i amb plantacions de blat de moro; 
els animals, a més de menjar-se el 
producte de la sembra fan mal bé les 
terres de conreu, entren toxines, ai-
xequen pedres que provoquen des-
prés danys també a la maquinària a 
l’hora de la sega, etc”.

Francesc Boada, destaca la bona re-
lació existent amb els caçadors, “són 
imprescindibles a l’hora de mantenir 
l’equilibri al medi natural. Sense la 
seva activitat tindrien un problema 

greu. Encara que jo no soc caçador, la 
caça és absolutament necessària en 
el món rural”. En aquest sentit, el pro-
pietari d’aquesta granja que compta 
amb vora 300 caps de bestiar mani-
festa la seva preocupació davant la 
baixa constant ‒degut a la manca de 
relleu generacional‒, en el nombre 
de caçadors: “certament és un pro-
blema, si no hi a caçadors el proble-
ma de la proliferació d’espècies anirà 
creixent de manera exponencial; per 
això, és molt necessari que l’admi-
nistració actuï de manera decidida 
davant d’aquest problema i ajudi els 
caçadors i pagesos a controlar-lo”.

Així mateix, aquest ramader i pagès 
fa un èmfasi especial sobre la neces-
sitat de posar en valor el treball dut 
a terme al món rural i els caçadors i 
caçadores davant d’una societat cada 
vegada més allunyada de la realitat 

d’aquest món. “És necessari un major 
respecte i empatia per la nostra acti-
vitat. L’accés al medi natural per part 
de la societat amb una vessant més 
lúdica és perfectament compatible 
amb les nostres respectives activi-
tats”.

En Francesc Boada, de 46 anys i 
propietari de Granja Batllori dedica-
da a aquesta activitat des de 1979 
on treballa des dels 17 anys, també 
és un ferm defensor del consum de 
la carn de caça. “La carn de caça és 
un producte fantàstic i caldria fer un 
esforç per potenciar-ne consum tant 
en l’àmbit privat com a través de la 
restauració”.

Tancament de mallat cinegètic Tancament de mallat

El tancat elèctric una bona solució per aturar l’entrada dels senglars / Senyalització tancament elèctric

Vídeo Francesc Boada

https://www.youtube.com/watch?v=2yDV7Oauayo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2yDV7Oauayo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2yDV7Oauayo&feature=youtu.be
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Girocaça, un fira que creix amb èxit 
en expositors, propostes formatives 
i pedagògiques i activitats 
La localitat de Santa Cristina d’Aro, a Girona, va acollir el passat 26 de maig una 
nova edició de la Fira de la Caça i la Natura, Girocaça. Una fantàstica trobada per al 
món cinegètic, plena de gent, activitats i propostes formatives i pedagògiques com 
les instal·lades a la carpa d’interpretació de modalitats i disciplines aplicades a la 
caça i els concursos.

La present edició Girocaça ha esdevingut una de les més 
reeixides de les dutes a terme fins a la data per molts 
motius; bàsicament per la gran diversitat de propostes, 
exhibicions, exposicions, concursos i activitats presen-
tades durant tota la jornada, que van fer de la fira un 
punt de referència del món cinegètic i de treball pedagò-
gic per mostrar d’una manera directa i propera la realitat 
del món de la caça. 

En aquests sentit, cal destacar la participació de més de 
40 expositors i la celebració d’un gran nombre de xer-
rades, la gran majoria complementades amb demostra-
cions pràctiques vinculades 
amb els gossos –a la fira, 
van participar-hi més de 250 
gossos‒, falconeria, arcuació, 
normativa, etc. A més, la fira 
va comptar amb la celebració 
de diferents concursos i ex-
hibicions de falconeria, amb di- verses aus rapinyaires, 
com l’àliga daurada, el falcó pelegrí, l’aligot de Harris, el 
xoriguer americà, l’òliba..., i també de gossos de mos-
tra, ensinistrament, de sang..., que van complementar 
aquesta gran jornada firal per on van passar més de 
3.000 persones. 

Un altra novetat d’aquesta nova edició de Girocaça va 
ser la carpa pedagògica de la Federació Catalana de 
Caça i el seu simulador de tir, que va esdevenir un dels 
protagonistes de la fira. Sergio Sánchez, president de la 

FCC, va acompanyar Josep Blanquera, president de la 
Territorial de Girona, durant tota la jornada i també a 
l’acte inaugural, que va comptar també amb la participa-
ció de l’alcalde de la localitat i de la senyora Montserrat 
Barniol, directora general de Forest. 

Tampoc va faltar en aquesta fira la tradicional trobada 
anual de les colles del senglar, que van aprofitar la jor-
nada per passar balanç de la temporada i gaudir d’unes 
hores de germanor. La gastronomia va esdevenir un altra 
de les novetats d’enguany amb la incorporació de tas-
tos, en aquesta ocasió de carpaccio de senglar –l’em-
presa Senglar de Girona de Girona va facilitar la matèria 
primera i el restaurant Ca la Maria es va encarregar de 
l’elaboració‒, i que poden posar l’inici a alguna proposta 
més ambiciosa vinculada amb la gastronomia i la carn 
de caça.

Sens dubte, tal com va manifestar el president de la 
Territorial de Girona, el 
Sr. Josep Blanquera, “Gi-
rocaça és un punt de re-
ferència cada vegada més 
consolidat amb una major 
i atractiva oferta per als 
caçadors i caçadores d’ar-

reu Catalunya. S’ha fet un gran esforç per organitzar una 
fira capaç de combinar amb encert l’activitat purament 
firal amb una gran diversitat d’expositors, als quals agra-
ïm sincerament la seva participació. Comptem amb un 
programa paral·lel de xerrades, exposicions i exhibicions 
que han complementat molt bé la fira i l’han dotat d’un 
major contingut i atractiu, no sols per als caçadors i ca-
çadores, sinó també per a la gent en general. Per altra 
banda, cal destacar que aquesta fira esdevé també un 
important element de dinamització per a la població de 
Santa Cristina d’Aro”.

Participació de més de 40 expositors 
i la celebració  d’un gran nombre de 
xarrades amb demostracions pràcti-
ques vinculades amb els gossos

Fotos Girocaça

https://www.youtube.com/watch?v=x-z5NQT0rsw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x-z5NQT0rsw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x-z5NQT0rsw&feature=youtu.be
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En el decurs de la trobada, Ferran de Noguera, juntament 
amb el cap de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca 
Continental dels Serveis Territorials, Francesc Cases, i 
amb el cap d’àrea regional de Lleida del Cos dels Agents 
Rurals, Llorenç Ricou, van fer un balanç de l’aplicació 
de les mesures del Pla pilot acordades en l’anterior 
reunió –el 26 de febrer‒ i se’n van acordar de noves. 
Així, si bé anualment s’efectuaven censos de conills 
a l’hivern i a l’estiu –època de major proliferació de 
l’espècie‒, enguany, i en el marc del nou Pla, també se 
n’ha dut a terme un al maig per a saber-ne la densitat de 
població actual, i els resultant permeten “una moderada 
satisfacció”, com ha explicitat Ferran de Noguera. I és que 
aquest darrer cens apunta una tendència al descens ja 
que, en concret, s’ha passat de 166 conills per quilòmetre 
quadrat en el primer cens a 147, trencant la línia d’ascens 
que era habitual d’hivern a estiu, de manera que s’espera 
confirmar la tendència a la baixa en el cens d’estiu.

Tanmateix, i atès que l’actual densitat de conills encara es 
considera molt alta, es mantindrà la situació d’emergència 
cinegètica i, per tant, es continuarà amb les accions dutes 
a terme fins ara per part dels Agents Rurals i de les Àrees 

Privades de Caça (APC), que han efectuat 62 batudes 
en les quals s’ha caçat més de 3.600 conills. A més, s’ha 
aprovat implementar noves mesures com ara l’elaboració 
de més censos, continuar caçant tot l’any i seguir també 
amb les vigilàncies nocturnes, programar formació als 
pagesos mitjançant jornades o altres activitats en el 
marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) 
del Departament, incrementar la inversió per a ampliar 
l’equipament necessari, l’assessorament a les APC per 
a la millora dels plans de gestió per a caçar cada dia i 
perquè no es puguin caçar espècies depredadores com 
guineus, autoritzacions d’ofici, així com seguir autoritzant 
totes les arts de caça, entre altres.

L’esmentat Pla pilot s’emmarca en el Pla de prevenció de 
danys impulsat pel DARP. Es tracta d’una sèrie de mesures 
i accions que s’estan duent a terme per a establir un nou 
marc legal, administratiu i operatiu, per tal de fer front 
als nous reptes que generen els alts nivells poblacionals 
assolits per diverses espècies cinegètiques. Així, l’objectiu 
és prevenir i controlar de manera eficient i sostenible els 
riscos i danys que generen. El desenvolupament de plans 
pilot de prevenció i mitigació dels danys en comarques 
amb problemàtiques específiques, com la del conill al 
Segrià, és bàsic per a poder equilibrar determinades 
poblacions de fauna cinegètica.

Finalment, val a dir també que les mesures del Pla pilot 
s’estan exportant a altres zones de la plana de Lleida, on 
també es registra una alta conflictivitat per la mateixa 
problemàtica.

Balanç positiu del Pla pilot de 
prevenció i mitigació dels danys 
produïts pel conill al Segrià
El director dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya a Lleida, Ferran de Noguera, 
va presidir, el passat 5 de juny a Lleida, una nova reunió de la Comissió de seguiment 
del Pla pilot de prevenció i mitigació dels danys produïts pel conill a la comarca del 
Segrià. Malgrat el descens de la població assolit d’aquesta espècie, es mantindrà la 
situació d’emergència cinegètica i s’implementaran noves mesures i s’ampliarà la 
zona de control.

Ferran de Noguera, director dels serveis territorials del DARP a 
Lleida
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En aquesta tradicional trobada, 
que celebrava la seva XV edició, la 
Federació Catalana de Caça va ins-
tal·lar les seves carpes informatives 
i lúdiques així com la carpa amb el 
simulador de tir; ambdues van ser un 
èxit total.

Durant tota la jornada va regnar 
un ambient de companyonia i 
germanor entre tots els participants 
en aquesta trobada, on es va 
celebrar també un esmorzar de 
germanor a base de cabirol guisat, 

que va triomfar d’allò més. El preludi 
d’aquesta fira va tenir lloc el dissabte 
19 amb la celebració d’una prova 
de treball sobre rastre del senglar. 
Ja el diumenge, en el marc de la 
celebració de la Fira, va tenir lloc un 
trobada de resistència organitzada 
per la Societat Ocellaire El Passerell 
i una exposició de gossos de caça de 
totes les races.

La inauguració de la Fira va anar 
a càrrec de l’alcalde de Solsona al 
qual va acompanyar Sergio Sánchez, 

president de la Federació Catalana 
de Caça, així com Jaume Teixidó, 
president de la Territorial de Lleida. 

Cal destacar la bona acollida de l’es-
tand de la FCC que es va omplir de 
nens i nenes jugant i aprenent amb 
les diferents propostes lúdiques 
d’aquest espai. Un altre dels 
protagonistes a la Fira del Caçador 
de Solsona va ser, sens dubte, el 
simulador de tir, fins i tot l’alcalde 
de la capital del Solsonès es va a 
animar a provar-ho.

Gran acollida de les carpes de la FCC 
a la XV Fira del Caçador de Solsona
El diumenge 20 de maig va tenir lloc la celebració de la Fira del Caçador de Solsona, 
que va comptar amb una molt bona participació de públic durant tota la jornada i 
amb la presència d’un gran nombre de paradistes.  

Jornada del programa Piroslife a Isil

Inauguració de la fira a càrrec de l’alcalde de la localitat 
acompanyat per Sergio Sánchez i Jaume Teixidó, entre altres.

Els nens i nenes van gaudir d’allò més amb els jocs preparats per la FCC. 
La Fira de Solsona va comptar amb una exposició de gossos de caça.

El passat 2 de juny la Casa de l’Os Bru a Isil va acollir 
una trobada dins del marc del Projectes PirosLife, on 
van participar, entre altres, els presidents de la RFEC i la 
FCC, els senyors Angel López Maraver i Sergio Sánchez, 
juntament amb representant de l’Administració de 
Catalunya, Ajuntament d’Isil, Fundació Oso Pardo, etc. 

Entre altres qüestions, en el decurs d’aquesta trobada 
es va posar de manifest i defensar compatibilitzar la 
gestió cinegètica amb l’expansió de l’os al nostre país. 
En aquest sentit, el president de la RFEC va explicar 
que “la pràctica de la caça en zones osseres és 
beneficiosa per al propi ós ─va insistir López Maraver 
durant la seva intervenció─, ja que vam aconseguir 
que aquests animals no s’habituïn a la presència 
humana i fugin quan detectin a caçadors o gossos, 
evitant així futurs problemes per acostaments a àrees 
poblades a la recerca de menjar”, i va afegir que, a més, 
compatibilitzar la presència de l’os amb les activitats 
agrícoles, ramaderes i cinegètiques contribueix al 
fet que els vilatans no vegin la presència d’aquesta 
espècie com un focus de conflictes i s’impliquin en la 
seva conservació”.
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El passat 4 de març, organitzat per la Territorial de Lleida 
amb la col·laboració del Club de Tir Lleida, va tenir lloc 
al camp de tir de la Nora, a Alcoletge, una nova edició 
del campionat de Compak Sporting a 50 plats que va 
tenir com a campió absolut l’Àngel Ballesté Roman, en la 
categoria sènior el segon classificat va ser l’Edgar Bosch, 

mentre que Raüll Reig va quedar tercer. 

En categoria veterans el triomf va anar a parar a mans de 
Juan Morales, seguit d’Orlando Pros. Robert Mangues 
i Marta Giménez es van proclamar campions en la 
categoria junior i dames, respectivament.

El tirador i caçador de la societat de caçadors d’Aitona va trencar 48 dels 50 
plats que li van sortir en el decurs dels tres recorreguts de caça i es va imposar 
clarament en la categoria d’homes. En aquesta ocasió, el recorregut fou dissenyat 
pel delegat de competicions no cinegètiques de la federació de caça de Lleida, el 
senyor Eduard Martínez.

En dames, el triomf va anar a parar a mans de Marta Giménez de la societat de 
caçadors de Les Borges Blanques, mentre que en la categoria de veterans la 
victòria va recaure en Orlando Pros del Club de Tir Lleida de RRCC i Compak. 
Tomàs Serrano va obtenir la primera plaça a la categoria de Superveterans, 
Anacleto Ruiz en la categoria Màster i Robert Mangues en Júnior.

Pel que fa a la competició, Antonio Minguet Petit, de la Societat de 
Caçadors  Ivars d’Urgell, amb el seu spaniel bretó Gago es van proclamar 
campions de la prova amb 55 punts. Antonio Giménez Gámez amb el 
gos Eva (setter anglès) va quedar segon amb 50 punts, mentre que 
Antonio Giménez  Mas, amb el seu setter anglès Eto i amb 42 punts va 
quedar tercer.  Marta Giménez Mas, de la Societat de Caçadors de les 
Borges Blanques, amb el pòinter Giménez i un total de 75 punts va ser 
la primera classificada en dones. 

En el decurs d’aquesta jornada competitiva es va retre un sentit 
homenatge a Joan Batista de les Terres de l’Ebre, recentment 
desaparegut; la seva vídua, Xaro Ramírez, va rebre el condol i l’estima 
dels participants en aquesta competició, molts  vinguts d’altres 
províncies  ─que van participar a la prova fora de competició─ amb 
l’objectiu de participar en aquest homenatge. 

El camp de tir d’Alcoletge acull una nova edició del 
Campionat Territorial de Compak Sporting 2018

Antonio Minguet i Marta Giménez, guanyadors del 
Sant Hubert 2018 celebrat a Bell·lloc
El 18 de març, en un dia fred i amb força vent, es va dur a terme a Bell·lloc una nova edició del 
Campionat Territorial de Sant Hubert, organitzat per la Territorial de la FCC a Lleida, que va 
comptar amb l’inestimable col·laboració de la Societat de Caçadors Sant Miquel de Bell·lloc

Ballesté campió Provincial de Recorreguts a Alguaire

La prova es va dur a terme a Bell·lloc

Campió Junior Robert Mangues Campiona Dama Marta Giménez Campió Veterans Juan Morales Campions Sénior
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Molt bona acollida del curs de gestió de les àrees 
de caça i la repoblació de la perdiu roja

L’alcalde de la Seu d’ Urgell, el senyor 
Albert Batalla i el secretari de la 
junta directiva de la federació de 
caça senyor Salvador Espanya van 
ser els encarregats de presentar 
aquesta sessió formativa que va 
comptar amb la participació de 45 
caçadors, entre els qual hi havia 
alguns Agents Rurals i Banders del 
Principat d’ Andorra. Per la seva 
banda, Jaume Teixidó, president de 
la Representació Territorial de la 
FCC a Lleida, organitzadora d’aquest 
curs, va cloure aquesta formació en 
seguretat a les batudes de caça, que 
cada vegada esdevé més necessària. 

El professor de dret administratiu de 
la Universitat de València i assessor 

jurídic de la federació Valenciana, 
el senyor Albert Ituren, va portar el 
pes formatiu d’aquesta interessant 
jornada. En el decurs de les 6 hores 
que va durar la formació el senyor 
Ituren va explicar al presents dife-
rents aspectes sobre com s’hauria 
d’organitzar una batuda, quins 
mit-jans tecnològics i informàtics 
es poden usar i la legislació que 
l’afecta.

Al final del matí, el cap de secció 
d’activitats cinegètiques i pesca 
con-tinental dels Serveis Territorials 
del DARP de la Generalitat de 
Catalunya a Lleida, el senyor 
Francesc Cases, va explicar que 
els permisos de caça i els tràmits 

amb l’administració a partir de l’1 d’ 
octubre s’hauran de tramitar través 
d’internet.

Desprès d’un dinar de treball al 
mateix Hotel La Seu va intervenir la 
senyora Anna Sirvent, cap regional 
del Pirineu del CAR. Va fer un repàs 
de la normativa actual en matèria 
de caça i organització de batudes 
de caça major i també va respondre 
a les preguntes dels assistents.Per 
acabar la jornada, el senyor Ramon 
Mayench, secretari tècnic de la 
Territorial de Lleida, va explicar la 
importància de tenir una bona 
assegurança i va explicar als presents 
els productes i assegurances oferts 
per para de la federació de caça.

El passat 24 es va dur a terme aquesta interessant jornada 
formativa promoguda pel DARP amb la col·laboració de 
la FCC i que va comptar, entre altres, amb un nombrosa 
representació de caçadors associats a la Territorial de 
Lleida. En el decurs de la jornada, en què hi va participar 
el president de la Federació de Lleida, el senyor Jaume 
Teixidó, es van exposar els condicionaments dels plans 
tècnics de gestió de les àrees privades de caça i altres 
aspectes relacionats amb les repoblacions de perdius. La 
jornada va tenir lloc a l’Escola Agrària de Tàrrega.

Nou curs sobre seguretat i normativa aplicable a les 
batudes de caça major
El passat 16 de juny la R. T. de Lleida de la FCC va organitzar un curs de seguretat i normativa en la 
realització de batudes de caça major a la Seu d’ Urgell. Aquesta formació pretén informar i formar 
tots els caçadors en general, caps de colla i personal que intervé en aquesta modalitat de caça, 
cada vegada més practicada en minvar la caça menor.
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La societat de Caçadors de Sant Isidre organitza una trobada 
social per recollir restes de cartutxos

Massiva assistència a la Junta General de la Territorial de Caça de Tarragona

Rècord d’assistència a la Junta 
General de la Representació 
Territorial de la FCC a Tarragona
El Restaurant Casa Félix de Valls va esdevenir el marc de la celebració de la Junta 
General de la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Tarrago-
na duta a terme el passat 23 de març amb vora 300 participants.

A les 18.00 h va començar la celebració d’aquesta trobada a 
què estaven convocades les 129 societats que composen la 
Territorial de Tarragona i en la qual cal destacar, en primera 
instància, que es va aconseguir una participació de rècord 
amb la presència de 91 presidents de societats i vora 300 
persones en total; sens dubte tot un èxit i un veritable 
exercici de responsabilitat.

En el decurs d’aquesta junta general, Joaquim Vidal, 
president de la Territorial va anar desgranant els diferents 
punts de l’ordre del dia, i també es va aprovar l’acta de la 
passada assemblea i els comptes i el balanç de gestió de 
l’entitat. Mitjançant un Power Point el president tarragoní 
va mostrar un resum detallat de totes les activitats dutes 
a terme en el decurs de la temporada 2017-2018, per 
exemple els diferents cursos i seminaris i altres qüestions 

d’interès, com la caça en zones de seguretat, els danys 
provocats a l’agricultura per algunes espècies cinegètiques, 
el decret de tractament de carn de caça, els atacs vandàlics 
per radicals animalistes o el programa de formació per a 
l’any 2018, entre altres punts.

En aquesta trobada anual vam comptar amb la participació 
de Sergio Sánchez, president de la FCC, a més del director 
del Servei Territorial d’Agricultura, el senyor Àngel Xifré. 
També van assistir-hi com a convidats representats dels 
cossos de Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, Agents 
Rurals i tècnics de Medi ambient.

La jornada va acabar amb un emotiu homenatge a diferents 
caçadors veterans i la celebració d’un exquisit sopar de 
germanor amb productes de la zona.

El diumenge 13 de maig, la Societat de Caçadors Sant Isidre de Masdenverge 
va organitzar una jornada adreçada a recollir restes de cartutxos per diverses 
zones de caça del terme municipal. L’experiència, que va comptar amb una 
bona participació, va ser francament positiva i es va fer una bona feina en 
benefici de la conservació del medi natural. Cal recordar a tots els caçadors 
la necessitat i l’obligatorietat de recollir els cartutxos després de cada cacera. 
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Totes les participants en aquesta trobada van valorar molt positivament la iniciativa

Èxit de la 1a trobada de germanor de 
dones caçadores del Camp de Tarragona
El passat dissabte 12 de maig va tenir lloc a la localitat de Poboleda –a la comarca 
del Priorat‒ la primera trobada de dones caçadores del Camp de Tarragona, que va 
esdevenir tot un èxit i el punt de partida de diverses jornades d’aquest tipus. 

A les 09.00 hores es va donar el tret de sortida d’aquesta 
trobada de germanor que va servir, en primera instància, 
perquè el gran nombre de dones participants a la jornada 
es poguessin conèixer i establir una veritable amistat 
compartint experiències i la seva passió per la caça. Joaquim 
Vidal, president de la Territorial de Caça a Tarragona i Maite 
Jiménez, tresorera de la Federació, van ser els amfitrions de 
la trobada. 

La primera part d’aquesta diada de dones caçadores es va 
dedicar a la presentació de cadascuna de les participants, 
moment que van aprofitar per explicar també com van ser 
els seus inicis en l’activitat cinegètica. Una informació que 
va servir al president Joaquim Vidal per fer-se una idea del 
currículum de caça de cada caçadora, i així disposar de les 
dades adients per organitzar una batuda de caça major amb 
elles al proper mes de Novembre.

Per la seva banda, Maite Jiménez, coordinadora de la 
trobada, va prendre nota per crear un grup de Whatsapp 
i mantenir un contacte fluid amb totes les participants a la 
trobada. Goretti, secretària de la Federació i que recentment 
va ser mamà, no es va voler perdre aquesta cita i ens va 
acompanyar amb la seva filleta Elena de dos mesos.

Les preceptives presentacions van deixar pas a un suculent 
desdejuni servit pels membres de la Societat de Caçadors de 
Poboleda consistent en carn a la brasa i mongetes blanques, 
tot això acompanyat d’un bon vi negre de la comarca.

Després d’agafar forces i gaudir d’aquest àpat tots i totes 
les assistents es van concentrar al refugi de caçadors on 
es va projectar el documental editat per la Fundació Món 

Rural, que tracta d’explicar la necessitat actual de la caça, 
des d’un punt de vista molt urbà. La projecció d’aquest vídeo 
va deixar pas al president Vidal, que va fer una exposició 
real del món de la caça més tècnic, tot fent història des de 
la creació del primer club de caça el 1905 pel rei Alfons XIII 
fins als nostres dies. 

A la pregunta sobre què és la caça? Vidal va explicar que la 
caça és la conjunció de ciència, biologia, zoologia, ecologia 
i economia. Així mateix, va parlar sobre els valors de la 
caça, aspectes que no es detallen en el vídeo i dels quals 
participen els caçadors. El president de la Federació de Caça 
de Tarragona també va facilitar dades i xifres vinculades 
amb l’activitat cinegètica molt interessants i desconegudes 
per bona part dels assistents.

Seguidament es va projectar el documental Con faldas y 
al jabalí, protagonitzat per Maite i Míriam, dues gosseres 
molt joves per aquell temps de la Colla Rosa de Reus. 
Aquest vídeo va esdevenir una veritable sorpresa per a 
totes les participants en aquesta primera trobada de dones 
caçadores.

L’acte va ser del grat de tots amb agraïments a la funció 
federativa i a l’organització de la trobada, i es va emplaçar 
les caçadores per a la batuda del proper mes de Novembre. 
Joaquim Vidal va aprofitar aquesta trobada per recordar la 
celebració d’alguns dels actes programats per la Territorial 
per a les properes setmanes, com el programa de l’Escola de 
Caça de la Federació de Tarragona, el II Seminari del 19 de 
maig sobre organització i seguretat en les batudes de caça 
i la Trobada de Joves Caçadors i Caçadores del Camp de 
Tarragona del 7 de juliol.
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Aquesta jornada de caça va començar amb un esmorzar de germa-
nor i la reunió de planifiació de la batuda, on es van recordar les 
normes de seguretat a aplicar.

Jornada de cacera conjunta al Priorat 
amb la colla jove de Porrera i el Serraí 
de Bellmunt  
Feia molt de temps que es portava gestant aquesta 
trobada de caça que semblava no arribaria mai; però, 
finalment, poc abans d’acabar la temporada del senglar va 
tenir lloc aquesta fantàstica jornada de caça i germanor 
entre les colles de les societats de Porrera i Bellmunt del 
Priorat. 

La Colla jove de Porrera va acollir la colla de la societat del 
Serraí de Bellmunt del Priorat, que es caracteritza per tenir 
socis molt veterans, la qual cosa va fer de l’experiència una 
trobada fantàstica i molt emotiva. Sergi, el president de 
Porrera, persona molt coneguda i apreciada a la comarca, 
en va ser l’amfitrió.

El dia va començar una mica gris i la pluja va fer acte de 
presència, una circumstància que va escurçar una mica la 
jornada de caça. No obstant això, el resultat va ser força 
positiu ja que es van abatre quatre porcs. Per acabar, tots 
els participants van gaudir d’un fabulós dinar de germanor, 
dut a terme a Lo Teatret de Porrera.

Neix l’Òrgan de Coordinació de la 
Zona de Seguretat de Mont-roig i 
Cambrils

El passat dia 6 de març es va crear a Tarragona 
l’Òrgan de Coordinació de la Zona de Seguretat 
de Mont-roig i Cambrils dins el marc del Pla de 
prevenció dels danys i els riscos originats per la 
fauna cinegètica 2017-2018 establert per la Direcció 
General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació.

La Federació Territorial de Tarragona hi va ser 
present i va agafar el compromís de col·laborar amb 
el Departament i donar suport i coordinar l’actuació 
de les societats de caçadors de la zona delimitada. 

Les àmplies zones de seguretat del Camp de 
Tarragona, preferentment prop de la costa i que 
ocupen moltes hectàrees d’horta són un refugi de 
fauna, que causa un veritable perjudici econòmic 
en les collites. L’actuació cinegètica s’ha de fer amb 
unes condicions especials molt diferents del que és 
habitual per tal de tenir èxit i ajudar al productor 
agrícola.

Properament es faran les reunions per establir els 
Òrgans de Coordinació de les Zones de Seguretat 
de Cambrils –Mont-roig, Reus,Vila-seca, Salou i la 
Canonja.

Des de la Federació portem anys proposant aquest 
model de caça com a la fórmula efectiva per controlar 
l’excés de fauna cinegètica en zones de seguretat.



47LA GENETA

La localitat de l’Albiol acull una nova 
jornada sobre seguretat a les batudes 
de caça
Enguany ha estat un any força intens pel que fa a l’organització de diferents jor-
nades sobre seguretat a les batudes de caça a tot Catalunya. En aquest sentit, la 
localitat tarragonina de l’Albiol va acollir el passat 19 de maig una sessió formativa 
impulsada per la Federació Territorial de Caça de Tarragona, que va comptar amb la 
participació de prop de 150 persones. 

Cada vegada està més arrelada entre els caçadors i 
caçadores del conjunt de Catalunya la necessitat de 
formar-se en tots els aspectes vinculats amb l’activitat 
cinegètica i, en especial, sobre aspectes relacionats amb 
la seguretat. Una bona mostra d’aquest creixent interès 
i compromís el trobem en la gran afluència de caçadors 
en la Jornada sobre Seguretat a les Batudes de Caça, que 
van omplir de gom a gom la sala audiovisual que l’ADF 
té al poble tarragoní, amb la presència de més de 140 
persones, 31 caps de colla i 21 gossers.

Joaquim Vidal, president de la Territorial de Tarragona, 
es va encarregar de donar la benvinguda als presents i 
inaugurar la trobada, juntament amb l’alcaldessa de la 
localitat, la senyora Lídia Guerrero i el president de la 
societat de caçadors, el Sr. Salvador Rius.

El president tarragoní va iniciar la jornada amb una 
ponència en què va explicar als assistents el desen-
volupament de la caça major des de la dècada dels anys 
50 fins als nostres dies, tot enumerant amb dades i 
xifres els detalls de l’augment del senglar a Catalunya, 
Espanya i Europa i analitzant els danys a l’agricultura, els 
accidents de trànsit i personals, els costos que suporten 
els caçadors en la manutenció de les canilles, l’extracció 
pròpia de la caça major, la disminució de llicències, 
així com l’aprofitament de la carn seguint la normativa 

vigent. Vidal, va finalitzar la seva intervenció mostrant 
unes regles d’or per a la prevenció d’accidents de caça.

A continuació va intervenir la Guàrdia Civil, representada 
per la secció d’intervenció d’armes i SEPRONA, que va 
repassar el reglament d’armes, les normes de seguretat 
i els possibles delictes, mancades i sancions. Després 
d’una breu pausa per agafar forces, va continuar la 
jornada amb una interessantíssima intervenció d’Albert 
Ituren, professor titular de Dret Administratiu de la 
Universitat de València, que per espai de tres hores ens 
va submergir al món de la batuda. Per a delit dels presents 
va mostrar infinitat de qüestions i va abastar tots els 
temes per a molts inimaginables. Totes les ponències van 
ser molt aplaudides i els comentaris no podien ser més 
afalagadors.

A més del col·lectiu de caçadors vam comptar amb 
la presència de membres dels Agents Rurals, Mossos 
d’Esquadra i Tècnics del Departament D’Agricultura 
de la Generalitat. Els objectius de l’escola de caça de 
la Federació Territorial es van veure complerts amb 
l’assistència, la qualitat dels ponents i els coneixements 
adquirits pels assistents. Per acabar la jornada, la foto de 
família de rigor i un bon àpat de germanor per degustar 
un fabulós estofat de senglar amb patates i rovellons i 
brindar amb un bon vi de la zona.
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La caça, protagonista a les XXXI 
Jornades Culturals de Vandellòs
El divendres 27 d’abril l’Auditori de Vandellòs va acollir una interessant xerrada so-
bre diferents aspectes vinculats amb el món de la caça, duta a terme en el marc de 
les XXXI Jornades Culturals de Vandellòs, que se celebren des del 20 d’abril al 27 de 
maig.  La Societat de Caçadors Sant Isidre va ser l’encarregada d’organitzar aquesta 
interessant i profitosa trobada al voltant del món de la caça.

Els caçadors de la Territorial de Tarragona 
a la manifestació en defensa de la caça

La Societat de Caçadors Sant Isidre de Vandellòs, presidida per Octavi 
Moix,  va ser l’encarregada d’organitzar una interessant xerrada inform-
ativa que va servir per donar a conèixer a la societat en general els 
aspectes vinculats amb l’activitat cinegètica i la seva importància a l’hora 
de controlar d’una manera efectiva les diverses espècies cinegètiques i la 
seva contribució per a la bona qualitat dels ecosistemes. 
 
En el decurs de la jornada, duta a terme a l’Auditori de la localitat amb 
una bona participació de públic, inclosa al programa d’activitats elaborat 
amb motiu de la celebració de les XXXI   Jornades Culturals de Vandellòs, 
es va parlar amb detall sobre qüestions d’interès, com la relació entre 
els diferents organismes que intervenen en la gestió del medi natural,  
la seguretat durant el transcurs d’una batuda de caça major i d’altres 
qüestions  amb un atractiu recorregut sobre la cronologia de la caça 
des dels seus inicis fins als temps actuals, i la condició de la caça com a 
patrimoni cultural.
 
En aquesta xerrada van intervenir com a ponents Octavi Moix, president 
de la Societat Sant Isidre, Joaquim Vidal, president de la Representació 
Territorial de la Federació Catalana de Caça a Tarragona, Rubèn Gran, 
Cap dels Agents Rurals del Baix Camp i Àngel Xifré, director dels Serveis 
Territorials del DARP.

Els caçadors i caçadores de Tarragona vam deixar sentir la nostra veu a la manifestació duta a terme el passat 
15 d’abril a Barcelona en defensa de la caça i demanant respecte per la nostra activitat. Junts som més forts. 
Sí a la caça! Visca la caça!

L’Auditori Municipal de Vandellòs va acollir 
aquesta jornada organitzada per la Societat de 
Caçadors Sant Isidre

Enllaç video informatius 

https://youtu.be/zGf95pjvArs
https://youtu.be/zGf95pjvArs
https://youtu.be/zGf95pjvArs
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TERRES DE L’EBRE

Els caçadors i caçadores són la clau 
per a la recuperació i sostenibilitat 
de la fotja
El Delta de l’Ebre, un dels aiguamolls més reconeguts a Europa i la resta del món és un dels eco-
sistemes més rics i variats que podem trobar, però també un dels més febles i més amenaçats 
per agents externs, canvi climàtic, polítiques erràtiques de protecció, etc. En aquest sentit, el 
col·lectiu de caçadors i caçadores de les Terres de l’Ebre esdevé clau en la defensa de la bio-
diversitat d’aquest espai que aglutina una gran quantitat d’aus, principalment coll verds (Anas 
platyrhynchos) però, per als caçadors del territori, les aus preferides són la fotja (Fulica atra) i la 
polla d’aigua (Gallinula chloropus), pel seu valor gastronòmic, ja que totes les aus abatudes són 
consumides, com fa 100 anys.

En els mesos de cria, de juny a agost, tant caçadors i 
caçadores de manera individual o a través de les seves 
societats, la Federació de Caça, Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, com per descomptat, els pagesos, que són els més 
perjudicats pels danys a l’agricultura, duen a terme gestions 
per controlar els nivells de les aigües perquè no superin els 
10 centímetres a la zona de nidificació o dels ous, tenint en 
compte les marees, molt exagerades degut al canvi climàtic, 
la seva regressió, que trenca les barreres de protecció de 
les llacunes, i com a conseqüència, provoca canvis de 
nivells d’aigua bruscos que danyen els nius i trenquen els 
ous. També s’impliquen en el control de les canyes i els 
canyissars que envaeixen la vegetació preferida per les 
fotges per a la nidificació, la bova (Thypha domingensis), que 
per desgracia s’està extingint, a causa de l’increment de la 
salinitat, la falta de regeneració i canvi de flux de l’aigua. 
S’hi afegeix, a més, la vegetació invasora de la mateixa bova, 
que per combatre-la s’haurien de fer cremes controlades 
que al mateix temps ajudarien a desplaçar la polla blava, i 
que aquesta no l’inclogui en la seva dieta.

En els últims temps, s’ha afegit la problemàtica de la polla 
blava o calomón común (Porphyrio porphyrio), que ha inclòs 
en la seva dieta la fotja, i com que és una espècie protegida, i 
per tant, no es pot caçar, fa difícil el seu control poblacional. 
Tots aquests factors provoquen el desplaçament de la fotja 
als arrossars que provoquen quantiosos danys a l’agricultura, 
els quals han d’assumir els agricultors. En totes les gestions 
dutes a terme es veu la preocupació i voluntat dels que ho 

fan possible, i que no estan ni valorats ni reconeguts per 
l’Administració, a més de ser criticats i penalitzats pels 
grups ecologistes i animalistes. Tant caçadors i pescadors, 
com agricultors, col·laboren amb el Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, amb treballs i bona gestió, per a continuar amb 
la recuperació de la fotja, que és importantíssima per als 
caçadors del Delta i el manteniment de l’ecosistema.

El fruit d’aquest treball de bona gestió i relació conjunta 
a dia d’avui és excel·lent. Per tenir una idea clara, fa uns 
25 anys enrere, el cens de fotja al Delta era de 5.000 
exemplars, una xifra alarmantment baixa que va comportar 
la prohibició de caçar-la durant dos anys. A partir d’aquell 
moment es van iniciar diverses gestions per a recuperar-
la, amb un protagonisme especial del col·lectiu de 
caçadors. Actualment, segons els recomptes efectuats 
pel Parc Natural durant l’hivern, la població és de 50.000 
exemplars i, per tant, el nombre d’exemplars s’ha recuperat 
significativament, un fet que també ha tingut com a 
conseqüència l’autorització per caçar-la mitjançant quotes.

Per acabar i a mode de conclusió, cal remarcar dos aspectes: 
per una banda, és recomanable fer primer una bona gestió 
i desprès caçar i, per l’altra, que tant els detractors com 
l’Administració no prohibeixin en excés i col·laborin més 
amb els caçadors, pescadors i agricultors en la bona gestió 
de la fotja al delta de l’Ebre.

Enllaç video problema salinitat llacunes

https://youtu.be/o1hrQXvqI34
https://youtu.be/o1hrQXvqI34
https://youtu.be/o1hrQXvqI34
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Gran participació a l’assemblea general 
celebrada a la Torre de l’Espanyol 
El dissabte 14 d’abril de 2018 es va celebrar a la localitat de la Torre de l’Espanyol l’Assemblea 
General Ordinària i Extraordinària de la Territorial, amb una assistència de més de 100 caçadors 
i caçadores de les Terres de l’Ebre, que va servir, entre altres punts de l’ordre del dia, per aprovar 
el balanç de gestió de l’any passat i el pressupost per aquest any.

Seguint amb l’acordat anys enrere, la celebració de 
l’Assemblea General es du a terme cada any en una 
comarca diferent, enguany a la Ribera d’Ebre, per tal de 
donar a conèixer el territori entre tots els federats. En 
el decurs de l’acte es van abordar els punts habituals de 
l’ordre de dia (balanç de gestió, programa d’activitats, 
pressupostos...) i altes qüestions d’interès que afecten 
l’activitat cinegètica, així com d’altres assumptes que els 
assistents van consultar. 

Aprofitant la gran afluència de caçadores i caçadores per 
segon any consecutiu, es va fer un reconeixement als 
caçadors federats més joves de cada comarca, així com 

als representants de la Territorial en els Campionats de 
Catalunya i d’Espanya, on van aconseguir les primeres 
posicions. També, es va retre un homenatge als caçadors 
veterans de les Terres de l’Ebre. Per acabar, es va obsequiar 
als ajuntaments de La Torre de l’Espanyol i de Vinebre 
amb una placa en agraïment per la seva col·laboració en 
l’organització de l’Assemblea General de la Territorial.  

Finalment, els assistents van gaudir d’un dinar de germanor 
al Restaurant Can Secundino de Mora la Nova, on es va 
obsequiar a tots els assistents amb productes elaborats 
a les poblacions de La Torre de l’Espanyol i Vinebre, per 
gentilesa dels ajuntaments d’aquestes poblacions.

Els participants van ser avaluats pel jutge Pablo Ferreres, 
i la classificació va ser la següent:

CLASSIFICACIÓ

1r Ramon Adell, 
    amb la gossa Heika de Benivin amb 71 punts

2n Anselmo Martínez, 
    amb el gos Tempranillo del Somontano, amb 67 punts

3r Ignasi Vallés, 
    amb el gos Ator de las Tablas amb 62 punts

EN DONES
1a Noelia Cartes, 
    amb la gossa Xenna de Benivín, amb 58 punts

Els membres de Junta directiva de la Territorial, van fer 
entrega dels trofeus i obsequis als participants.

Els tres primers classificats masculins i la participant 
femenina van rebre un sac de pinso de Canille, amb la 
col·laboració de l’armeria Naturesport.

Els tres primers classificats i la participant femenina van 
representar la Territorial en el Campionat de Catalunya 
de Sant Hubert, dut a terme el 14 d’abril al Coto Pons de 
Calafat, on Anselmo Martínez va aconseguir la tercera 
posició, i Noelia Cartes, la primera classificada del pòdium 
femení.  

Ramon Adell i Nolia Cartes, campions del 
Sant Hubert
El XII Campionat Territorial de Sant Hubert es va celebrar el dissabte 17 de març al Coto Pons de 
Calafat, amb la participació de 5 caçadors federats de les Terres de l’Ebre.
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El diumenge 18 de març del 2018 es va celebrar el XII 
Campionat Territorial de Compak Sporting, al Camp de Tir 
Pla de l’Ovella d’Ascó, que va comptar amb la participació 
de 23 caçadors federats, de les Terres de l’Ebre i d’altres 
Territorials. Durant les inscripcions, els participants van 
poder gaudir d’un fantàstic esmorzar de germanor

CLASSIFICACIÓ

1r Xavier Casado amb 47 plats
2n Xavier Ortiz amb 47 plats
3r Francisco Ramon Casanova amb 46 plats

El Camp de Tir va entregar als tres primers classificats de 
la general un pernil; i als tres següents, un lot d’embotits. 
Els membres de la Junta Directiva de la Territorial, van 
fer entrega dels trofeus als tres primers classificats de les 
Terres de l’Ebre i un obsequi a tots els participants.
Els dos primers classificats van representar la Territorial 
en el Campionat de Catalunya de Compak Sporting, dut 

a terme el 8 d’abril a Nora Alcoletge (Lleida), on Xavier 
Ortiz, va ser el primer classificat.

Suspès el Provincial de Recorreguts de Caça
Per motius aliens a la Territorial, el Campionat Territorial 
de Recorregut de Caça, previst per al 29 d’abril, es va 
suspendre. 

En el decurs d’aquesta jornada duta a terme a la localitat 
de Masdenverge i que va comptar amb la participació de 
més d’un centenar de persones, es van donar a conèixer 
els estudis realitzats per l’Institut Tecnològic Forestal de 
Catalunya la passada tardor en quatre barraques, dos al 
terme municipal d’Alcanar i dos més al d’Ulldecona, sobre 
la nova modalitat de caça del tord anomenada “El Garbell”. 

En un any i mig l’Associació Amics del Tord de les Terres de 
l’Ebre, presidida per Miquel Ejarque, ha dut a terme tot un 
seguit d’actuacions a fi d’intentar regular El Garbell. Des 
de les administracions més properes fins a les europees, 
han presentat idees innovadores i han eliminant les 
substàncies prohibides al codi penal, com per exemple 
el vesc, per fer-la més selectiva i perquè tothom se senti 
més còmode amb aquesta nova modalitat de caça del 
tord.

Tot i els resultats satisfactoris d’aquests estudis, l’Asso-
ciació va més enllà i creu necessari tenir en consideració 
tots els agents implicats; administracions, associacions 
ecologistes, associacions agràries i una de les peces més 

importants de l’engranatge, els Agents Rurals, que hauran 
de ser els que vetllin pel compliment i les bones pràctiques 
de la regulació. Per aquest motiu, l’Associació, mantindrà 
properament un seguit de reunions amb tots els agents i 
parts implicades per acabar de valorar la necessitat de fer 
un segon estudi o accions més culminants.

Xavier Casado amb 47 plats s’imposa al 
provincial de Compak Sporting

Interessant xerrada a Masdenverge, sobre 
el present i el futur de la captura del tord
El dissabte 9 de juny va tenir lloc a Masdenverge una xerrada sobre el present i el futur de la caça 
del tord en la qual Miquel Ejarque, president de l’Associació Amics del Tord de les Terres de l’Ebre, 
va explicar de manera detallada, entre altres qüestions, la captura d’aquest animal a través d’una 
nova modalitat anomenada garbell.

Present i futur sobre la caça del tord. El Garbell

Enllaç video mètode caça més selectiu

https://youtu.be/kXUihXStYPE
https://youtu.be/kXUihXStYPE
https://youtu.be/kXUihXStYPE
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