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Editorial

Benvolguts/des federats/des,
Em plau saludar-vos novament en aquesta segona entrega de La Geneta, la revista digital de la Federació Catalana
de Caça.
En aquesta nova edició, mirem de consolidar la nova línia
editorial, que vam iniciar amb el canvi de junta, com una
manera de comunicar els beneficis de la caça i la tradició
ocellaire com un dret, amb activitats sostenibles des del
punt de vista de l’equilibri de la fauna cinegètica i de la
fauna protegida; activitats que aporten beneficis socials,
econòmics i que constitueixen veritables tradicions culturals al nostre país.
L’activitat federativa d’aquest passat 2017 ha estat intensa. S’ha treballat amb rigor per millorar la imatge que
la societat percep del nostre col·lectiu. En aquest sentit,
espero que hagueu tingut l’oportunitat de veure el video
editat de manera col·laborativa per part de la Fundació
Món Rural i tot els integrants del Grup de Pedagogia en la
gestió del Medi Natural, del qual formem part, juntament
amb el Centre de la Propietat Forestal, el Cos d’Agents
Rurals, Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders
de Catalunya (JARC); Consorci Forestal de Catalunya i la
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Si encara no l’heu pogut veure, us animo a fer-ho el trobareu
al nostre web, facebook i twitter. Hem promocionat i do-

nat suport a la pràctica de l’activitat cinegètica entre els
col·lectius minoritaris, joves i dones, organitzant cursos i
batudes amb una alta participació. Hem apostat per l’èxit
de les fires de caça generant material que tindreu al vostre abast a la primera fira del calendari 2018, la d’Osor del
proper 8 d’Abril. Hem impulsat les competicions fent-ne
més i millors que en anys anteriors. Hem creat i programat diferents accions formatives, juntament amb les Representacions Territorials, que començaran a impartir-les
en breu. Per acabar, hem pogut complir amb el nostre
compromís electoral de recapitalitzar les Representacions Territorials, que de ben segur posaran al vostre abast
aquests mitjans econòmics en les corresponents assemblees territorials que estem a punt d’iniciar.
Mentre escric aquestes línies, penso en la important cita
que tenim davant nostre el proper 15 d’abril del 2018. Els
caçadors de més de 50 ciutats d’Espanya estem cridats a
manifestar-nos. En el cas de Catalunya, us convoquem a
tots a Barcelona per fer sentir la nostra veu, per fer entendre a la societat que la nostra és un passió (no una obligació) compatible amb l’equilibri dels ecosistemes, per dir
prou a amenaces i insults envers el nostre col·lectiu que
practica la seva afició en terrenys eminentment privats,
autoritzats pels propietaris i en perfecta pau i harmonia.
Sergi Sánchez
President de la FCC

LA GENETA

3

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

“La caça, una eina de gestió totalment
necessària al nostre territori
Parlem amb el Director General del cos d’Agents Rurals, Marc Costa, del cos, de
la caça i els caçadors, del nou protocol de seguretat en les inspeccions de caça i
de com treballar plegats per afrontar els reptes de la gestió del medi natural i les
societats urbanitzades d’avui.
Marc Costa va néixer a Vic el 1969. És llicenciat en Dret
i Ciències Polítiques, diplomat en Ciències Empresarials i
especialitzat en polítiques públiques de seguretat. Professionalment ha treballat com a advocat i per a la Policia de
la Generalitat-Mossos d’Esquadra. El 2 de maig de l’any
passat es va publicar el Decret 44/2017 pel qual se’l va
nomenar director general del cos d’Agents Rurals.
Que va suposar que el nomenessin director general del
cos d’Agents Rurals en l’àmbit personal i professional
encara no fa un any?
Home, va suposar un gran repte professional. Es tractava
de crear una Direcció General nova. Hi havia tot un
pla que ja s’havia començat a impulsar, que és el Pla
Estratègic, i es tractava precisament de tirar-lo endavant
i ordenar-lo políticament perquè és un cos que, tot i que
hi havia una llei del 2003, no s’havia arribat a desplegar.
Un dels grans objectius de la consellera Meritxell Serret
fou consolidar-lo com una autèntica estructura d’estat;
per tant, és un repte apassionant.
Com es va trobar el cos d’Agents Rurals quan va arribar?
Políticament, tot i que l’anterior directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ja va començar a
impulsar-lo, ens vam trobar amb un cos políticament molt
abandonat. Hi havia coses que ja s’haurien d’haver fet
des de l’any 2003 i no s’havien dut a terme, com pot ser
el reglament d’armes, el desplegament de l’estructura de
comandament, etc. Però, per contra, el que m’he trobat
ha estat que, tot i aquestes mancances polítiques, el cos
d’Agents Rurals ha sabut compensar-les, ha funcionat
d’una manera exemplar i ha continuat duent a terme el
gran ventall de funcions que tenen. Crec que gràcies a la
gran vocació i iniciativa dels agents han pogut compensar
aquesta manca de voluntat política d’apostar per aquest
cos com ha fet la consellera Serret.
Quins objectius es va marcar com a director general?
EL principal, conformar el cos d’Agents Rurals com
una autèntica estructura d’estat. Això suposa un
dimensionament d’agents ajustat a les necessitats de
servei i als requeriments de la ciutadania respecte
a les seves competències, un desplegament de tota
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l’estructura de comandaments, és a dir, desplegar la
categoria de sotsinspector, oficial, agent major, els grups
de suport, els grups especials, etc. a fi i efecte de poder
dur a terme totes les funcions amb la màxima eficiència,
eficàcia i professionalitat. I un altre repte és impulsar
la formació del cos d’Agents Rurals, no només en les
matèries que els són pròpies, que d’això ja n’estan prou
formats sinó potser en d’altres matèries més pròpies de
la meva experiència professional com és la seguretat. I
a partir d’aquí anar creant un cos realment preparat per
aquest segle XXI. Pensa que, a més a més, és un cos
que està força envellit, la mitjana d’edat és de 51 anys i
necessita impuls també pel que fa a agents nous.
Quines mancances té el cos que cal solucionar i/o
millorar?
El dimensionament actualment és de 482 agents, però
el Pla Estratègic ja contempla arribar a uns 800 agents.
Es necessita sang nova, joves, preparats en altres àmbits
professionals que puguin aportar riquesa al cos d’Agents
Rurals. Necessita també una renovació de materials.
Per altra banda, i en això ja hem començat, és necessari
revisar els procediments normalitzats de treball i
introduir més a fons aquest aspecte de la seguretat i
autoprotecció, que potser no s’havia treballat prou.

I recursos materials, com ara vehicles ajustats a les
necessitats i a l’orografia del nostre país i material
del dia a dia. Pensa que el ventall de funcions del cos
d’Agents Rurals és molt ampli, és un cos de servei que
tot i que està dins el Departament d’Agricultura dona
servei a molts departaments; a Territori i Sostenibilitat,
a Cultura, al mateix Departament d’Agricultura, etc. i,
per tant, crec que també cal el compromís per part del
Govern d’apostar per aquest cos i que no només hagi
de dependre del pressupost d’Agricultura, ja que donem
servei a molts altres.
Quines virtuts té el cos (què funciona bé i/o en quins
àmbits s’excel·leix)?
Hi ha dues coses que em van sorprendre molt quan
vaig entrar com a director general del cos d’Agents
Rurals. Una és la vocació. És un cos molt vocacional. I
l’altra, la quantitat de coneixement que tenen. Tenen
un coneixement brutal en les matèries en les quals són
competents i per això hem començat amb el Departament
de Comunicació per exemple, a impulsar-lo, per tal que la
societat vegi que hi tenen un tresor, que és un cos molt
capacitat i molt necessari.

155 ha quedat aturat. Però aquest és el futur; un cos
suficientment dimensionat, professionalitzat, desplegat
a tot el territori, format i dotat del recursos materials
necessaris per tal de dur a terme les seves funcions.
A la pàgina web del DARP hi consta que el cos d’Agents
Rurals de Catalunya esta format per 500 agents,
considera que són insuficients?
Sí. Si agafes el decret del cos d’Agents Rurals veuràs
l’ampli ventall de funcions que tenen; competències
en matèria d’incendis forestals, en àmbit forestal,
caça, pesca, biodiversitat, etc., és molt ampli i a més a
més amb un territori tan gran com és Catalunya i que
orogràficament és complicat, és a dir, que no pots
centralitzar-ho en les capitals de comarca, cal estar
distribuït per tot el territori perquè cada comarca és
un món i per tant amb 482 agents és molt difícil dur a
terme totes les funcions amb l’eficàcia i l’eficiència que
requereix qualsevol administració pública.
Si hagués d’explicar als ciutadans molt breument quines
són les tasques del cos d’Agents Rurals què diria?

El futur està en aquest Pla Estratègic que per culpa del

El cos d’Agents Rurals és, en primer lloc, la nostra policia
mediambiental. I a més a més té una vessant molt
important en la col·laboració en la gestió del nostre
medi natural. Això vol dir que és un cos híbrid, no és
un cos eminentment policial com pot ser el de Mossos

Agents en recollida esquers.

Robatori gossos.

Com creu o quina visió té del cos d’Agents Rurals del
futur? Què s’ha d’haver assolit?
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la normativa existent, i que té una gran importància.
I això també et demostra que potser aquí ha faltat
capacitat, sigui de les administracions, sigui de la
Federació, sigui de les societat de caçadors, d’explicar
prou bé a la societat aquesta vessant d’utilitat de la caça
per a la ciutadania. Sense la caça, els danys a l’agricultura
del senglar serien molt més grans.
Hem de buscar aquest equilibri entre continuar fomentant l’activitat de la caça però que aquesta pràctica
es dugui a terme de manera segura, d’acord amb la
normativa existent i per la part que em toca, que totes
les inspeccions de caça també es facin amb la màxima
seguretat. I per tant, sense criminalitzar ningú, ni molt
menys, es tracta senzillament de normalitzar els controls
a l’activitat.
d’Esquadra sinó que és un cos híbrid que barreja l’àmbit
policial, administratiu i judicial i de gestió del medi.
Les tasques són moltes, des de la prevenció d’incendis
forestals i la investigació de les causes d’incendis
forestals, a la col·laboració en el control forestal, cremes
controlades, censos de fauna i de flora, control d’ús dels
nostres espais naturals, control de la caça i la pesca, etc.
El ventall és molt, molt ampli.
Malgrat que el cos d’Agents Rurals tal com el coneixem
neix el 1986, la història demostra que la professió de
guarda forestal és molt antiga i ja al s. XVII hi ha els
primers documents sobre la guarderia al nostre territori.
Això demostra que el medi natural sempre s’ha hagut i
s’haurà de gestionar?
Sí, no és un cos nou, és un cos que tradicionalment ha
existit al nostre territori. Cal tenir en compte que casa
nostra és un país eminentment forestal. El 60% del
territori és forest, perquè et facis una idea, Suïssa en té
un 30%. Per tant, tenim molt espai forestal per vigilar,
per controlar i per gestionar correctament.
Evidentment el medi natural s’ha de gestionar correctament i s’ha de controlar, limitant el mínim possible
les activitats que es puguin dur a terme dins del medi
sempre que no perjudiquin l’entorn i per tant necessiten
una tasca de gestió, de control, d’inspecció i de vigilància
que és el que fan els Agents Rurals.
Coneixia el món de la caça abans de ser director general
del cos d’Agents Rurals? Què en pensava?
No gaire, al contrari, tenia un visió una mica pejorativa.
Sobretot per les experiències personals que havia tingut
dins el medi natural.
Amb el temps que porta com a director general del cos
d’Agents Rurals ha canviat de parer?
Des de que vaig assumir la Direcció General del cos
d’Agents Rurals, he agafat una visió molt diferent. He vist
la utilitat de l’activitat de la caça i que va més enllà de la
part lúdicoesportiva; realment estan gestionant la nostra
fauna cinegètica i per tant crec que és una activitat que
cal continuar potenciant, sempre que es faci d’acord amb
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Creu que la caça és una eina de gestió necessària del
nostre territori?
Del tot, totalment necessària. Sense la caça segurament
el problema del senglar seria enorme, (que ja ho és en
gran mesura), malgrat tota l’activitat de la caça i sabent
les dificultats que tenen els caçadors per fer batudes i
tot... estan fent una feina excel·lent en aquest aspecte
i sense ells, probablement l’Administració tindria un
problema més gros del que ja té.

La utilitat de l’activitat de la caça va més
enllà de la part lúdicoesportiva; realment estan gestionant la nostra fauna
cinegètica i per tant crec que és una activitat que cal continuar potenciant
Ens trobem una societat cada cop més aliena a la gestió
del medi natural en què activitats com la gestió forestal
o de la mateixa fauna en molts casos no s’entenen. Què
creu que cal que fem per ensenyar a la gent que una
gestió activa del medi natural és sinònim de riquesa
i salut dels nostres ecosistemes? Creu que hem de
treballar des de la FCC i els AR de manera conjunta en
aquesta tasca?
La societat ha canviat molt en els últims anys. Aquestes
massificacions que tenim en certs espais naturals no
passaven fa deu o vint anys, és a dir que per exemple, al
Torrent de la Cabana han de tallar l’accés de les persones
perquè està massificat, això abans no passava tant.
Estem entrant en un moment en el qual la gent surt i vol
anar al medi natural i per tant hem de buscar un equilibri
entre tots els usuaris del medi. I a partir d’aquí saber
explicar que si hi ha una batuda no és una activitat sense
cap sentit, sinó que té una raó, una justificació i aquesta
qüestió pedagògica s’hauria de fer més a través d’escoles,
de mitjans de comunicació, de xarxes socials, etc. Crec
que és un element important que la Federació Catalana
de Caça, el Departament d’Agricultura i els Agents Rurals
treballem més per donar a conèixer aquesta vessant
d’utilitat social de la caça i cal que els actors sapiguem
interaccionar en aquest sentit i començar a treballar
junts.

De fet, hem començat a fer-ho, hem
començat a treballar en línies d’acció
conjunta, comunicatives i d’altres per
tal de normalitzar l’activitat en l’àmbit
de la societat. I també pel que fa a les
inspeccions, que són segures i que la
feina dels Agents Rurals no és anar a
denunciar els caçadors ni molt menys, sinó
senzillament controlar que aquella activitat
es dugui a terme correctament d’acord
amb la normativa existent. I ningú millor
per nosaltres per poder-ho explicar bé i
estalviar-nos denuncies, nosaltres volem fer
50 inspeccions i una o cap denuncia.
És molt comuna l’associació entre l’acció
furtiva i la caça de manera que veiem en moltes notícies
el tractament de caçadors furtius. Des de la FCC
defensem que res té a veure la caça amb el furtivisme
i que aquesta associació contribueix a difondre una
imatge pejorativa del col·lectiu de caçadors. Què en
pensa?
Jo crec que el furtivisme és responsabilitat de l’Administració i dels propis practicants de la caça, és a dir, jo
crec que hem de ser-hi entre tots. El furtivisme no només
perjudica la societat, el medi ambient, terceres persones,
etc., sinó que també perjudica la pròpia activitat de la
caça; per tant, hem de treballar conjuntament i erradicar
aquesta pràctica furtiva. Que el caçador caci en els
períodes que pertoca i si hi ha algú que no ho fa, hem de
poder-ho senyalitzar i denunciar. Molts cops els Agents
Rurals no poden estar a tot arreu i necessiten l’ajuda de
les persones que coneixen aquella àrea de caça. Hem
de poder dir “escolti, aquell senyor sé que està sortint
aquell cap de setmana quan no li toca” i no passa res,
precisament aquella persona està fent una cosa que
perjudica el mateix col·lectiu de caçadors i també en
perjudica greument la seva imatge i ens hi hem de posar
entre tots. Quan hi ha una acció d’antifurtivisme té un
ressò mediàtic molt gran i generalment això perjudica la
imatge de la caça, per tant hem d’aconseguir que hi hagi
la mínima activitat furtiva possible per aconseguir que hi
hagi menys perjudicis.
Des del fatídic assassinat d’Aspa, des de diversos mitjans
de comunicació (mai des del propi cos d’Agents Rurals)
s’ha volgut criminalitzar el col·lectiu de caçadors i s’han
publicat nombroses denúncies d’agressions vers els AR.
És cert que el col·lectiu de caçadors és responsable
d’aquestes agressions?
La gran majoria d’inspeccions que es fan per part dels
Agents Rurals, es fan amb tota normalitat, el caçador
col·labora, no es denuncia, etc. El que passa és que, com
passa amb tot, en l’àmbit de la caça, de la circulació, etc.,
la gent es queda amb l’accident, amb la part negativa,
acostumem a recordar més les males notícies que les
bones. Amb això també hauríem de fer un exercici
tots, hauríem de ser capaços d’explicar que hem fet 50
inspeccions i totes correctament, per exemple. Tensió,

conflictes? Home clar, de vegades existeixen, no podem
negar-ho, però no és una cosa generalitzada. L’actitud
d’una persona no es pot atribuir a tot un col·lectiu i això
cal separar-ho.
També és cert que quan un caçador fa alguna incorrecció,
a part de l’acció punitiva de l’Administració a través de
la denuncia i en el seu cas de la sanció corresponent,
també la Federació, l’entorn, l’àrea de caça o la societat
de caçadors corresponent haurien de contribuir a agafar
aquella persona, cridar-li l’atenció i si cal i es repeteix,
apartar-lo. Aquestes actituds s’han d’erradicar.
El que hem d’aconseguir, i amb això estem molt d’acord
amb el president de la Federació Catalana de Caça, és
normalitzar molt les inspeccions de caça.
Nosaltres ara introduirem elements nous, com ara deixar
l’arma fora de l’abast del caçador. Els canvis sempre són
complicats, són difícils, però crec que tothom entendrà
perfectament que no es pot tenir una arma a la mà
mentre es fa una inspecció, això és una premissa bàsica
de seguretat de qualsevol intervenció policial. Entre
tots hem de treballar per normalitzar els protocols de
les inspeccions i que es converteixin en mers tràmits,
senzills i segurs per tots.
Respecte a la criminalització de la caça, penso que és
important el que hem comentat de la manca de capacitat
comunicativa per explicar prou bé la importància de la
caça, més enllà de l’activitat lúdica, i això s’ha de treballar.
I que la caça majoritàriament es fa correctament i d’acord
amb la normativa vigent, prova d’això és la quantitat de
batudes i caçadors que hi ha a Catalunya en comparació
amb el nombre de denúncies que es fan.
Quines són les principals infraccions/denúncies que
detecta i combat el cos d’Agents Rurals?
Les denúncies per furtivisme anirien en primera posició,
seguides per armes o municions prohibides, captura,
tinença, exhibició i venta de fringíl·lids, no respectar
zones de seguretat, manca de permisos de l’APC i no
recollir les beines de terra, sobretot.
I en el cas del col·lectiu de caçadors (que no de furtius)?
Què cal millorar?
Farem campanya, no només nosaltres com a cos d’Agents
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Fotografies cedides pel cos d’Agents Rurals.

Rurals sinó també conjuntament amb la Federació
Catalana de Caça per explicar molt bé com s’ha de
practicar la caça de manera segura i d’acord amb la
normativa vigent. I com s’han de comportar en el
moment de realitzar-se una inspecció dels Agents
Rurals, sobretot tenint en compte les novetats que
s’han incorporat. Tot això no és per criminalitzar
ningú, senzillament és poder demostrar a la societat
que aquesta pràctica s’està fent correctament, que
és una pràctica segura i està regulada i controlada.
Si aconseguim arribar als caçadors i explicar-ho bé,
estic segur que les denúncies baixaran. Insisteixo que
la nostra voluntat no és posar denúncies, al contrari,
m’encantaria fer 50 inspeccions i cap denúncia, no 50
inspeccions i 15 denúncies perquè llavors tenim un
problema. Tenim un problema com a societat, tenim
un problema dins l’àmbit de la caça, tenim un problema
dins les àrees on aquestes denúncies s’ha cursat, perquè
suposa que no s’ha controlat correctament qui hi havia
allà i en quines condicions caçaven, etc. Per tant això ho
hem d’evitar, ho hem d’erradicar i ho hem d’aconseguir
entre tots.
És per desconeixement? Per descuit? Per repetició
d’activitats rutinàries, habituals?
Jo diria que sobretot és a causa d’aquesta última opció,
el “jo tota la vida he caçat així”. El col·lectiu de caçadors
té una mitjana d’edat alta i ens hem trobat que diuen que
sempre han caçat d’aquella manera i mai ha passat res i
ara no em vindrà un o altre a dir com ho he de fer. Però
jo això no ho compro, hem d’evitar qualsevol risc i punt.
Portar armes comporta una responsabilitat, una arma no
és una eina qualsevol. Això també és una cosa que crec
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que els caçadors han de tenir clar. Jo estic segur que el
caçador domina perfectament l’arma i que sap com està
i que la cuiden i fins i tot l’aprecien molt, però també han
de ser responsable del que suposa portar una arma.
Per exemple, des de l’Administració per dotar el cos
d’Agents Rurals, ho establirem de manera que passin
uns controls psicotècnics, una formació, etc., perquè
és un element important i cal tenir clara aquesta
responsabilitat de tenir i utilitzar una arma i de vegades
sembla que no se n’és prou conscient. Entenc que
l’utilitzen molt habitualment i que tenen molta confiança
en les seves capacitats i el seu coneixement perquè
per ells és molt rutinari, però això no pot fer disminuir
l’atenció, la prevenció ni la responsabilitat del que tens
a les mans.
Quines mancances detecteu en l’actitud de la ciutadania
cap al medi natural (grups animalistes, etc.)?
Primer de tot, crec que entrem de nou en el problema de
comunicació de la caça. Que no s’ha fet fins ara l’esforç
d’intentar explicar-ho bé. En aquest sentit, nosaltres
estem més que disposats a col·laborar i a treballar-ho.
Potser amb aquesta política comunicativa, els grups
radicals poden quedar més aïllats i no tenir el suport
social que actualment tenen. I en la futura llei de caça
ens haurem de plantejar si hi ha una batuda que està
perfectament senyalitzada i comunicada d’acord amb la
normativa, si es pot sancionar o no la persona que vagi
a rebentar aquella batuda. Això és una cosa molt nova
que encara no ha trobat el seu recull normatiu, però ho
haurem de recollir d’alguna manera i és una cosa que
depèn més del Departament d’Ecosistemes Forestal
però hi estic d’acord.

La FCC organitza diverses caceres
per promocionar la caça entre el
jovent i les dones
Tant per part de la Federació Catalana de Caça, com de les diferents territorials, s’està duent a terme un
significatiu esforç adreçat a fomentar la incorporació dels joves al món de la caça, un necessitat vital si
volem un futur sostenible per a la caça a Catalunya, a més de fomentar i donar visibilitat a la figura de la
dona caçadora, part essencial de la nostra activitat. Amb aquest objectiu s’estan organitzant diferents
activitats i caceres, com la jornada de batuda per a joves i dones caçadores que va tenir lloc a la Reserva
Nacional de Caça de Boumort.

El passat dissabte 27 de gener, la Federació Catalana de
Caça va promoure una batuda de cérvol femella i senglar a la Reserva Nacional de Caça de Boumort. Amb
aquesta activitat es va col·laborar a donar compliment
al Pla Tècnic de Gestió Cinegètica de la Reserva i alhora
es va donar l’oportunitat a molts joves i dones caçadors/
es de participar en una batuda de caça major.
Malgrat les previsions meteorològiques, finalment es va
poder gaudir d’una gran dia, fred però clar i assolellat.
Aquesta batuda va comptar amb la participació de trenta caçadors, joves i dones. (El 24 de febrer tindrà lloc
una nova jornada de caça de característiques similars
per a daines i senglars a la zona de caça controlada de
Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort).
Aprofitem aquest espai per agrair la feinada que va fer
el personal de la Reserva Nacional de Caça de Boumort,
professionals, dedicats i treballadors del primer a l’últim

(incloent guardes jubilats que varen venir a donar un cop
de mà). Fem una menció especial a la col·laboració del
cos d’Agents Rurals i als gossers que van participar a la
batuda. Entre tots, es va aconseguir oferir moltes oportunitats de captura i es va gaudir d’un bon ambient de
caça i natura. També volem donar les gràcies als participants pel seu comportament exemplar i la seva il·lusió
per formar part d’aquesta activitat. Finalment, donem
les gràcies a la Real Federación Española de Caza i a
Nissan per cedir-nos un espectacular Nissan Navara per
gaudir de la jornada.
Després de la bona experiència viscuda, la Federació
Catalana de Caça obre les portes a seguir organitzant
jornades similars a la resta de Reserves Nacionals de
Caça de Catalunya, per promoure així les bones pràctiques i la caça responsable i el relleu dels joves i les
dones caçadores.

Amb el nostre més sentit record per
David Iglesias i Xavier Ribes
El passat 21 de gener es va complir un any de l’execrable assassinat dels Agents Rurals, Xavier Ribes
i David Iglesias, comès per Ismael Rodríguez quan
estaven duent a terme un control rutinari dels
permisos d’armes al terme municipal d’Aspa. Des
d’aquestes pàgines manifestem en nom de la Federació Catalana de Caça i de tot el col·lectiu de

caçadors el nostre respecte i record en memòria
dels dos AR morts, així com el més sincer condol i
solidaritat amb les seves famílies i el conjunt del cos
d’Agents Rurals, alhora que tornem a manifestar la
nostra més ferma condemna per aquest incomprensible assassinat i a qualsevol agressió o manca de
respecte als Agents Rurals.
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El jovent gaudeix d’una gran jornada
de caça a la ZCC de Rialp
El dissabte 24 de febrer vam viure una espectacular jornada de caça amb el jovent com a principal protagonista amb motiu de la celebració d’una batuda excepcional per a Daines femelles i senglars, duta a terme a la
Zona de Caça Controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort promoguda per la FCC, en col·laboració amb
la Direcció General d’Ecosistemes i Gestió del Medi, que va servir per ajudar a la ZCC a complir amb el seu
pla d’aprofitament.

La jornada va començar, com sempre, molt d’hora amb la
comprovació per part dels Agents Rurals, amb Anna Sirvent, cap d’àrea regional de l’Alt Pirineu com a màxima
responsable, el personal tècnic de la ZCC de la documentació de tots els participants en aquesta batuda excepcional i el repartiment dels diferents llocs per dur-la a terme, 44 joves caçadors i caçadores en total. Poc després,
la societat de caçadors Vall d’Àssua va oferir a tots els
participants i acompanyants un bon esmorzar per agafar
forces per aquesta intensa jornada de caça, i va donar pas
a les oportunes indicacions tècniques i de seguretat per a
la realització de la batuda amb les màximes garanties de
seguretat a càrrec del president de la FCC, Juan Fernández, tècnic de la ZCC, dels AA.RR. El president de la Real
Federación Española de Caza, el Sr. Angel López Maraver,
també va dirigir unes paraules als assistents així com Josep Maria Ubach, president de la societat de caçadors.
Poc després, els 44 joves caçadors i caçadores participants (30 provinents de la Federació Catalana de Caça i
altres 14 dels municipis de la ZCC) es van dirigir a l’àrea
de caça per tal de començar la batuda, duta a terme en un
dia fred però assolellat i en un marc natural incomparable.
Durant la jornada, tots els participants van tenir l’oportunitat d’observar un gran nombre d’animals; finalment, la
cacera es va saldar amb la captura de 27 daines femelles
i 19 senglars, que eren l’objecte específic d’aquesta batuda. Cal destacar que dos joves caçadors van abatre 4
daines cadascun, un d’ells amb els 18 anys recent complerts. Un altre jove caçador va acabar la batuda amb 6
senglars abatuts.
Al voltant de les 16.00 hores va acabar aquesta satisfactòria cacera, que va ajudar la ZCC de Rialp a complir amb
el seu pla d’aprofitament. Una vegada cobrades totes les
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captures es va dur a terme un dinar de germanor a la societat de caçadors que va servir per comentar totes les
incidències del dia i en el decurs del qual Sergio Sánchez,
president de la Federació Catalana de Caça, va lliurar una
placa d’agraïment i reconeixement a la societat de caçadors Vall d’Àssua per la seva col·laboració, que va recollir
el president de la societat el Sr. Ubach.
Agraïm sincerament l’esforç i dedicació dels membres de
la Societat de Caçadors Vall d’Àssua de Rialp, encarregats de bona part de la logística d’aquesta cacera, als gossers i gosseres i, per descomptat, al cos d’Agents Rurals
i el personal de la ZCC responsables del sorteig de llocs,
repartiment de personal i colles de gossos, control de la
documentació, etc. El nostre agraïment també a Nissan
España per cedir-nos una vegada més un Nissan Navara.
La valoració de tots els participants va estar francament
positiva, bon ambient i millor resultat, tant pel que fa a
l’organització general de la batuda com per l’espectacularitat de la zona de caça i la possibilitat de veure una gran
quantitat d’animals.
Jornada de caça a la ZCC de Rialp

“Medicina en la caza y en el campo”,
un llibre que ajudarà a millorar la
seguretat dels caçadors
El col·legi de metges de Catalunya va acollir el passat 22 de febrer la presentació del llibre Medicina en la
caça i en el camp, el segon volum de la Biblioteca Cinegètica de MUTUASPORT de la seva Col·lecció “Manuals Pràctics”. Aquesta publicació neix amb l’objectiu de millorar la seguretat dels caçadors i de tots aquells
que gaudeixen del camp i ofereix una sèrie de consells pràctics de primers auxilis davant de possibles accidents en els quals es pot trobar qualsevol persona, sigui caçador o no.
incidir en la necessitat de tenir assegurances altes, aprofitant la presència del gran nombre de caçadors que es van
donar cita en aquesta presentació.
En el decurs d’aquesta presentació, Sergio Sánchez, president de la Federació Catalana de Caça i vicepresident
de Mutuasport va manifestar la seva satisfacció pel fet
que la FCC compta amb un dels percentatges més alts del
total d’assegurances Prèmium tramitades per Mutuasport, un clar exemple de la sensibilitat per part de la FCC i
els caçadors de Catalunya sobre la necessitat d’estar ben
protegits quan es va de caça.
La mútua d’assegurances MUTUASPORT va presentar
en societat el segon llibre de la seva Biblioteca Cinegètica elaborat en col·laboració amb el Grup hnaSC. Fruit
d’aquest treball conjunt surt un manual pràctic, combinant la informació mèdica i asseguradora. El resultat ofereix informació pràctica i qualificada per afrontar els accidents que puguem patir.
Des de la Direcció General de MUTUASPORT, Javier Vergés va destacar la importància de la proximitat amb els
caçadors, per sobresortir en el tracte amb els mutualistes
davant del que fan grans empreses. “Amb la publicació
d’aquest llibre s’han intentat fer fitxes molt clares sobre
qüestions bàsiques; dany X, què és, què ho provoca i
prevenció del mateix per a futures ocasions”. També va

Miguel Ángel Martínez Ribó, Director Mèdic del grup
hnaSC, va assenyalar que són molt freqüents les lesions
traumatòlogues i que des dels serveis mèdics són conscients de la importància de conèixer la simptomatologia.
D’aquí, que s’hagi apostat per l’elaboració eminentment
pràctica, molt fàcil d’entendre. Aquestes informacions
són la diferència entre arribar a un metge estables o empitjorar en el procés.
Per concloure, el Doctor Ramón Sancho va parlar de la
seva pròpia experiència com a caçador, a més a més de
com a metge, i va destacar que hi ha una sèrie d’imprevistos en la caça; però que hi ha moltes altres circumstàncies
previsibles i que, davant d’aquestes, el millor és tenir les
millors eines. “Aquest llibre n’és una”.

La FCC i Chiruca en busca d’acords de col·laboració
El president de al Federació Catalana de Caça es va reunir el dimarts
30 de gener amb Luis Ángel Roldán, el representant a Catalunya de
Chiruca, empresa de referència dins el món de la caça i les activitats
a l’aire lliure, per establir una relació més pròxima i poder emprendre nous projectes de col·laboració per fomentar el millor equipament
possible dels federats quan practiquin la seva afició.
Tant el representant de Chiruca com el president de la Federació Catalana de Caça van emplaçar-se a seguir treballant conjuntament i valorar nous projectes de col·laboració per fomentar el millor equipament
possible dels federats quan practiquin la seva afició.
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El Banc de Sang Animal, una nova garantia
de vida per a les nostres mascotes
La solidaritat dels propietaris de gossos i gats donants fa possible que moltes vides
se salvin a diari. La FCC anima a col·laborar als caçadors i les caçadores en aquest
projecte solidari en creixement.

De la mateixa manera que en l’àmbit de la medicina humana, en què els donants de sang voluntaris són un dels
pilars imprescindibles per salvar centenars de vides a diari
a Espanya, en la medicina veterinària són els gossos i els
gats donants i la solidaritat dels seus propietaris els que
permeten que cada dia se salvin desenes de mascotes.
Amb l’objectiu d’ajudar tots els animals en situacions
crítiques de tot el país i la voluntat de desenvolupar la
Medicina Transfusional en Veterinària, seguint les bones
pràctiques en base a la Medicina Humana, neix el BSA.
Però, com funciona un banc de sang per a mascotes?
El pilar fonamental són els nostres donants. Han de ser
animals saludables, que hagin estat vacunats i que no hagin sofert malalties infeccioses ni hagin rebut cap transfusió amb anterioritat.
En el cas dels gossos han de tenir un pes superior a 20
quilos i entre 1 i 9 anys d’edat. Abans de cada donació, el nostre equip du a terme una revisió veterinària a
tots els gossos i es fa un control de laboratori anual que
inclou: analítiques amb hemograma i bioquímica, tipificació del grup sanguini, detecció d’hemoparàsits mitjançant tècniques de PCR de Lesihmania spp., Ehrlichia
spp., Anaplasma spp., Dirofilaria spp., i Babesia spp. Així
com la vacunació anual de tots els animals donants, les
desparasitacions trimestrals i la col·locació de microxip
en aquells que no el portin.
Durant l’extracció, l’animal es col·loca sobre una taula
en una posició còmoda. Es localitza el lloc de punció a la
vena jugular, es rasura (si cal) i es desinfecta la zona. El
procés dura uns 15 minuts i un cop acabat es fa pressió
a la zona de punció durant 3-5 minuts. El volum de sang
extreta és d’un 10 i 15% del volum total de sang.
Tots els animals poden donar sang cada tres mesos sense cap perjudici per a la seva salut. El restabliment del
volum de sang extret en cada donació es recupera en els
següents 7-10 dies post extracció.

Els riscos més freqüents en la donació són la irritació de la
pell i la formació d’hematomes al lloc de la punció. Aquestes alteracions es resolen en les primeres 24-48 hores i no
causen cap problema greu per a la salut de l’animal.
Què passa amb la sang donada?
Al laboratori situat a la Facultat de Veterinària de la UAB
és processada seguint els criteris de qualitat i seguretat
per tal que els hemoderivats (majoritàriament concentrat
d’eritròcits, plasma i concentrat de plaquetes) siguin segurs per a la seva utilització. De cada bossa de sang es poden obtenir diverses unitats dels diferents hemoderivats.
Un cop els hemoderivats estan preparats per a l’ús són
distribuïts per tot el territori a diferents centres col·laboradors (hospitals veterinaris) per al seu propi ús i com a
magatzem per a totes les clíniques veterinàries i hospitals veterinaris del voltant que ho necessitin.
Són ja uns quants els caçadors que estan col·laborant
amb el BSA i n’estem molt contents. És un col·lectiu molt
interessant per a poder formar part del projecte, així tenen un control dels seus gossos en termes de salut, la
qual cosa és avantatjosa per al col·lectiu i alhora col·laboren per ajudar a altres animals, sovint també, gossos
caçadors.
En una societat en què els gossos són una part molt important i en la qual volem els millors avenços i tractaments per a ells, la Medicina Trasfusional Veterinària està
creixent i cada dia es necessita més sang i més donants.
Des del Banc de Sang agraïm la col·laboració a nivell col·
lectiu o individual ens és de gran ajuda. Els interessats els
poden contactar al web www.bsanimal.es.
Narcís Dantí, veterinari del Banc de Sang Animal.
Banc de Sang Animal
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Documentació i mesures de seguretat
Documentació necessària
Documentació que ha de disposar un caçador durant la pràctica de la cacera:
- Document acreditatiu d’identitat (p. ex.: DNI).
- Permís del titular de la zona cinegètica.
- Assegurança de responsabilitat civil.
- Llicència de caça (expedida per la Generalitat de Catalunya-impresa o fotocopiada).
Guia i llicència d’armes.

Seguretat a les batudes
- Les persones que intervinguin en les batudes de caça major han de portar una peça de roba
de colors d’alta visibilitat que cobreixi el tors, dins la gamma del groc al vermell.
- L’arma dins del vehicle ha d’anar sempre descarregada i enfundada.
- El caçador haurà de descarregar l’arma quan se li aproximin altres persones, quan abandoni
la parada, quan finalitzi la cacera o quan sigui requerit pels agents de l’autoritat. Les armes
han d’estar descarregades fins a arribar a la parada i després d’abandonar-la.
- No està permès canviar o abandonar la parada sense disposar del permís del cap de colla.
- No es pot disparar fins que el cap de colla informi de l’inici de la batuda, ni després que hagi
finalitzat.
- Cada caçador ha d’establir contacte visual i verbal amb els caçadors més pròxims.
- Mai no es pot apuntar l’arma contra qualsevol cosa que no es vulgui disparar (inclou fer servir
el visor com a binocles).
- Els caçadors s’han de situar de manera que no es puguin posar en perill mútuament, prenent
totes les mesures necessàries per a garantir un correcte desenvolupament de l’actuació de
control de les espècies autoritzades, així com la seguretat dels participants i altres usuaris de
l’espai.
- És prohibit de dur armes de caça si se circula per terrenys cinegètics en època de veda o en
dies o hores no hàbils per a la caça o per zones on la caça estigui prohibida, sense autorització
expressa.
- No es permet caçar en llocs concorreguts o on es realitzin actes públics.
- Quan es practiqui la caça no es pot estar sota els efectes de l’ alcohol, ni d‘estupefaents,
estimulants o altres substàncies de similars efectes.
- En cas d’inspecció per part dels Agents Rurals, el caçador haurà de deixar l’arma a terra. Els
Agents Rurals donaran les instruccions oportunes per realitzar la inspecció amb les màximes
garanties de seguretat.
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durant la pràctica de la cacera
Zones de seguretat
És prohibit l’ús d’armes i cal descarregar-les dins de les zones de seguretat. Tampoc es pot disparar en direcció
a les zones de seguretat quan el projectil hi pugui arribar.

Senyalització a les batudes
El/la cap de colla ha de coordinar la col·locació de la senyalització als camins i pistes forestals que accedeixin a la zona
de batuda. Els senyals s’han de col·locar abans de l’inici de
la batuda i es retiraran com a màxim 12 hores després de
finalitzar-la.
La col·locació dels senyals no eximeix del compliment de les
limitacions en les zones de seguretat. Així mateix, quan sigui
necessari col·locar parades en camins d’ús públic, s’ha de
disposar de l’autorització expressa de l’Ajuntament.

En casos de consultes o incidències, truqueu als Agents Rurals (93 574 00 36). En cas d’una
emergència, truqueu al 112.
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El consultori veterinari de la FCC
amb Guillem Díaz
El manteniment correcte i la cura dels seus gossos i altres animals i aus vinculats
amb l’activitat cinegètica és una necessitat bàsica per als caçadors; per aquesta
raó a la Federació Catalana de Caça hem obert un “Consultori Veterinari 2.0” des
del qual us facilitarem consells i recomanacions vinculats amb els vostres animals,
a més de respondre a les preguntes més interessants per al conjunt dels caçadors
que ens pugueu fer arribar.
Guillem Díaz, veterinari per la UAB i responsable veterinari de la Granja Cinegètica de Torreferrussa des de 1997, serà l’encarregat d’aquest nou servei de
la Federació Catalana de Caça. En aquest sentit, cal tenir molt en compte que
les nostres respostes i consells són orientatives i, en cap cas, podran substituir l’obligada i necessària visita i/o consulta als vostres veterinaris.
Podeu enviar les consultes a comunicacio@federcat.cat. Les de major interès
general –cal especificar bé la consulta i si és possible adjuntar fotografia–,
seran publicades al nostre web i facebook. En cas de consultes molt específiques es respondrà directament a l’interessat.

Guillem Díaz,
llicenciat
en
veterinària per la UAB i col·legiat al COVB, és un veterinari amb un llarga trajectòria, que va començar fent
urgències en una clínica de petits animals. Poc després, va treballar en la recuperació de fauna salvatge
i la cria en captivitat d’aus cinegètiques i rapinyaires, la
seva gran passió. Va gestionar el centre Ram Falcons,
de reproducció en captivitat de falcó peregrí, falcó sagrat, esmerla i esparver per a falconeria, activitat que

va practicar com a afició, però que actualment té una
mica “aparcada”, donat que la seva tasca al capdavant
de la Granja Torreferrusa no li deixa gaire temps per
continuar amb una afició que necessita força dedicació.
Des de 1997 és el responsable veterinari de la Granja cinegètica de Torreferrussa, de perdiu roja, i des de
1998 també de la d’Esterri d’Àneu, de perdiu xerra; totes dues dedicades a la reproducció en captivitat i repoblació de dues espècies de caça menor emblemàtiques
a Catalunya.

Trobada amb representants dels Agents Rurals i
l’Administració per parlar sobre formació
El passat mes de febrer, una representació de la Federació Catalana de
Caça, encapçalada per Sergio Sánchez, va mantenir una profitosa reunió de treball amb Jordi Ruiz Olmo,
subdirector general d’Activitats
Cinegètiques i Pesca Continental i
Jaume Torralba, cap d’Àrea Regional
Agents Rurals, per parlar, fonamentalment, sobre la realització i validació d’accions formatives, especialment vinculades amb la seguretat.
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La possibilitat de reprendre la caça
amb arc i les accions formatives en
aquest àrea, va ser un altre dels temes tractats a la reunió. Moisés Boza,
assessor tècnic de la FCC de caça amb
arc, també va assistir a la trobada.
Aquesta trobada és una nova mostra
de l’esforç que han fet la FCC i les
diferents representacions territorials
en benefici de la formació del col·lectiu, especialment en aspectes vinculats amb la seguretat.

Presentació de llibre “La Cuina del
senglar a Catalunya” a càrrec de les
Fundacions Alicia i la Pedrera
El passat dimecres 21 de febrer l’auditori de la Fundació Alicia, situat al Món Sant
Benet de Sant Fruitós del Bages, va acollir la presentació d’aquesta guia i receptari La
Cuina del Senglar a Catalunya que revalora i recupera la cuina de la caça, una opció
sostenible i d’equilibri ecològic, i proposa interessants propostes i reflexions per
pal·liar els problemes derivats de la sobrepoblació d’algunes espècies cinegètiques
com el senglar.
de Món Sant Benet). Després d’una
fantàstica demostració pràctica de
cuina de caça, amb el seu preceptiu
tastet, es va obrir una interessant
taula rodona sobre com convertir
el senglar en una oportunitat, amb
intervencions de Santi Ferrón, tècnic cinegètic de la Representació
Territorial de Barcelona de la Federació Catalana de Caça (en representació de Sergi Sánchez, president
de la FCC), Jordi Ruiz, Subdirector
General d’Activitats Cinegètiques
i Pesca Continental, Jordi Padrós,
Coordinador
d’Àmbit
d’Espais
Naturals (Diputació de Barcelona)
i Arnau Padrosa, Director General
(Senglar de Girona).

Aquesta trobada, que va comptar
amb diversos representants de
les Fundacions Alicia i la Pedrera,
així com cuiners de reconegut
prestigi, membres de l’administració,
encapçalats per Montserrat Barniol,
o de la Federació de Caça de Catalunya amb, Santiago Ferrón com a
principal protagonista, va servir per
presentar aquest llibre, a més de
debatre sobre la situació actual de
la cuina de la caça, els problemes
derivats del creixement descontrolat
de moltes espècies i, per descomptat,
per cuinar plats de caça.
Els encarregats d’obrir la jornada i
situar la raó del perquè i per a qui

d’aquest llibre van ser Miquel Rafa
(Fundació Catalunya la Pedrera) i
Toni Massanés (Alícia). Tot seguit,
Montserrat Barniol, Directora General d’Ecosistemes Forestals i
Gestió del Medi, va qualificar d’un
gran èxit aquesta guia pràctica i
receptari sobre la cuina del senglar,
i va felicitar els organitzadors i responsables d’aquesta guia per la seva
iniciativa.
Les intervencions institucionals van
deixar pas a la presentació de la
guia pràctica per a professionals i
receptari, amb una sessió de cuina de
demostració a càrrec de Marc PuigPey (Alícia) i Jordi Álvarez (cuiner

L’acte va acabar amb el dinar de
degustació “La cuina del senglar a
Món Sant Benet”. Sens dubte una
gran jornada i una excel·lent iniciativa
que compta amb tota la col·laboració
i admiració per part de la Federació
Catalana de Caça, ja que la tradició
de caça a Catalunya va lligada a la
seva cuina i al seu territori. La cuina
de caça és una opció sostenible i
d’equilibri ecològic que s’ha fet al
llarg de la història, per aquesta raó
cal treballar de manera decidida no
només per recuperar-la, sinó també
per actualitzar-la.

La cuina del senglar a Catalunya
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“El gust que té una carn de caça
no el té cap altre animal”
Entrevista a Pelayo Estrada, jove xef asturià (Oviedo 1991). Format a l’Escola d’Hosteleria i Turisme de Gijón i actual cap de cuina del Restaurant Loidi de l’Hotel Condes de Barcelona.
cuinava i me les menjava!
Que té la carn de caça que no té la
carn de granja?

Pelayo Estrada és, des de l’any passat,
cap de cuina del restaurant Loidi, situat als baixos de l’Hotel Condes de
Barcelona (4 estrelles), a tocar del Passeig de Gràcia. Encapçala l’equip creat
per Martín Berasategui, el reconegut
xef de Sant Sebastián, que ja acumula vuit estrelles Michelin. Vam parlar
amb ell per primera vegada quan va
posar en marxa el menú de carn de
caça (del 20 de novembre al 3 de
desembre del passat 2017), desprès
d’aquest contacte on ens va explicar
que era un gran enamorat de la carn
de caça vam voler trobar-nos amb ell i
parlar-ne una mica més a fons.
Per a qui no el conegui, explica’ns
una mica què es trobarà la gent que
vingui al restaurant Loidi.
El primer que veurà la gent és la terrassa de tapes, al carrer Mallorca, el
bar i dins, el restaurant més formal.
Canviem la carta cada 15-20 dies, per
tant tenim una carta molt extensa.
Funcionem amb menús, en comptes
de carta oberta amb preu per plat,
tenim tres menús; un de 31€, un de
41€ i un altre de 51€ i a més a més,
sempre hi ha un menú monogràfic
Quin tipus de cuina feu a Loidi?
Sobretot cuina de mercat, funcionem
molt segons la temporada, cada 15 o
20 LA GENETA

20 dies anem adaptant-nos al que hi
ha al mercat i els menús monogràfics
van sortint en funció de la temporada, per exemple ara (gener) tinc el de
trufa perquè estem en temporada.
Podríem dir que sou un restaurant
‘assequible’?
Sí. La gent veu el nom de Martín
Berasategui i creu que seran preus
astronòmics però nosaltres som bastant assequibles per la zona en la qual
estem, el producte que posem i de
qui és el restaurant.
Como és treballar amb Martín Berasategui?
Fantàstic, la veritat, molt molt bé.
Porto des dels 18 anys amb ell i sense ganes de marxar, tot el contrari.
Aprens molt d’ell, tens moltes oportunitats i t’ensenya un munt.
Ets caçador? O has viscut la caça de
prop?
No soc caçador, però tinc família que
caça porc senglar, cérvol, etc. Mai
he tingut l’oportunitat d’anar-hi, tot
i que sempre m’ha picat la curiositat, perquè treballant tantes hores
i anant d’aquí cap allà no he pogut,
m’ha faltat temps. Però quan anaven
a caçar sempre em tocava la part
bona, m’arribaven les peces i jo les

Sabor. Personalment, el punt més important és el sabor. El gust que té una
carn de caça no el té cap altre animal.
Té molta potència de sabor i també
una textura diferent..., però per mi és
sobretot aquest gust de “caça” que se
li diu, de sang, que l’animal ha estat
lliure, ha corregut, no ha menjat pinsos... es nota. Són carns dures però
si les saps cuinar i les tractes bé et
queden fins i tot millor que qualsevol
altra carn. És una opinió personal.
Deduïm que t’agrada cuinar-la i
també menjar-te-la...
Sí, sobretot menjar-me-la!
Quina és la teva preferida?
El senglar. A veure, el cérvol m’agrada
molt, la daina també perquè és molt
tendra però el gust que més m’agrada és el del porc senglar, ja sigui per
fer un guisat, un filet o per fer xoriços
que m’encanta.
Quins reptes implica cuinar carn de
caça?
La duresa de la carn. Jo moltes vegades la ‘castigo’ amb vins i licors perquè si no, per molt que la guisis et pot
quedar dura. El que faig jo és posar-la
entre 12 i 24 hores, per exemple el
civet de senglar, en licor de raïm, la
daina en agràs, que és un suc de raïm
àcid que t’ajuda que la carn s’estovi,
crec que el més complicat de cuinar-la és això, que quedi tendra i no
quedi seca ni estellosa que és el que
acostuma a passar a la gent.
Quines avantatges té?
Que ben cuinada, el color i el sabor
que t’agafa un guisat no té res a veure amb guisar una vedella o un porc
que al final agafa més el gust del que

li tiris, això no. Si ho fas bé té gust de
carn de caça i només olorar-ho i provar-ho ja saps el que és.
També el fet que són carns que tenen
molt poc greix, que l’animal no ha estat parat, menjant i engreixant-se, està
fort de córrer i per això són més sanes.
Un filet de senglar pràcticament no té
greix, marcat a la planxa no té res.
Creus que tothom pot apreciar la
carn de caça?
Crec que qui no ho coneix, li costa. I
me n’adono en comparació a Astúries que allí poses un menú de caça i
omples i aquí a Barcelona a la gent li
costa menjar caça. Sembla que els tira
una mica enrere i no sé per què, perquè després ho proven i els agrada.
Suposo que una mica perquè no ho
coneixen i potser també una mica per
això de “pobre animal...” tot i que jo
crec que el de l’escorxador pateix més.
Per què creus que aquí es consumeix
menys que a països com França?
Crec que és per cultura gastronòmica
i tradició. Si a tu des de petit t’han ensenyat a menjar caça i has menjat caça,
menges caça, si mai ho has vist i has de
tirar-te a la piscina, doncs hi ha persones que els hi costa una mica.
Creus que es va a pitjor en aquest
sentit?

A ciutats grans sí, als pobles no. Tu
te’n vas a un poble i probablement
hi ha la típica casa de caçadors que
quan es caça tenen el menú de carn
de caça, però a ciutats grans cada vegada menys. Sembla que ens agrada
cada vegada més l’asiàtic, la fusió de
no sé on, i en canvi, ens agrada menys
menjar el que tenim aquí, que al final
tenim de tot i molt bo.
Es pot fer algun tipus d’esforç per fomentar la carn de caça?
Sí. Jo ho vaig intentar amb el menú
monogràfic de caça, però no vaig
vendre el que m’esperava perquè esperava molt més i penso que si més
restaurants com aquest intentessin
ficar-se al món de la carn de caça
quan és temporada, es visualitzaria
molt més. Crec que érem només un
o dos restaurants de Barcelona amb
menú de caça i és una llàstima. Així
com al món de les estrelles sí que la
carn de caça hi està molt ficada perquè quasi tots els restaurants amb
estrella Michelin en tenen, falta una
mica que restaurants de preu mig
als quals els agradi, s’hi posin. A mi
m’agrada cuinar-la i menjar-la i crec
que com a mi, a molts més cuiners.
Falta una mica vendre-ho a la gent,
que vagin al restaurant de cada dia
i vegin un menú de caça i diguin...”-

doncs vaig a provar-la!”.
La carn de caça és només per a l’hivern?
Si aconsegueixes que te la portin
tot l’any, no. La temporada de caça
és veritat que no és a l’estiu però si
aconsegueixes un proveïdor que te’n
pugui proporcionar tot l’any no veig
perquè ha de ser només per a l’hivern.
Un guisat no te’l menjaràs a ple agost
però es poden fer moltes més coses;
un carpaccio, un colomí..., hi ha moltes carns de caça que es poden cuinar de moltes maneres. Jo ara tinc un
carpaccio de ren dins el menú de trufa
per exemple. També es poden fer coses fresques i/o menys pesades.
El menú de caça ja no està disponible...però tornarà?
Sí. L’any que ve tornarem a fer-lo
quan sigui temporada. Faré un menú
nou, però tornarem a tenir-lo. La idea
és que sigui completament diferent;
si hi ha algun plat que ha tingut molt
èxit potser ens plantegem tornar
a posar-lo però sempre intento fer
plats nous.
Probablement ara amb els canvis de
carta que anem fent tornaré a posar
algun plat de caça, per exemple el civet de senglar que aquí agrada molt.
Ja us avisaré.
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Faves & Daina - Martín Berasategui

Ingredients:

• ½ kg de faves asturianes o 1kg
• 200 g de ceps confitats (amb el seu oli essencial)
• 2 porros
• 2 cebes mitjanes
• 1 pastanaga
• 4 grans d’all amb pell
• 1 fulla de llorer sec
• 2 cullerades de carn de nyores o 4 nyores
• Un grapat d’ametlles crues
• Un bon raig d’oli d’oliva verge extra, sal gruixuda, 6 baies
de pebre negre, julivert fresc

Per al guisat de daina:

• Una paleta de daina mitjana
• 2 gots de vi blanc (millor fi o mançanilla)
• 2 gots de brou d’au
• 2 cebes
• 1 porro
• 3 grans d’all amb pell
• Una branqueta de romaní fresc
• 2 culleretes de cafè de cacau amarg en pols (opcional),
sal gruixuda, pebre negre, farina de blat
Per a la marinada:
• 2 gots de vi blanc
• 1 ceba
• 3 grans d’all
• 2 fulles de llorer
• 8 baies de pebre negre
• 8 baies de ginebre
• 3 branquetes de romaní / farigola fresca (opcional)
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1. Tallar la paleta en trossos de 4 cm aproximadament.
Marinar amb els ingredients de la marinada 12 hores com
a mínim.
2. Guisar la daina de la manera següent: escórrer la daina
de la marinada i rebutjar aquesta. Salpebrar i arrebossar
en farina de blat. Daurar en un bon raig d’oli d’oliva. Afegir trossos, toscament tallats, de ceba i pastanaga, a més
dels alls amb pell, i daurar. Flamejar amb un raig de brandi.
Abocar dos gots de vi blanc i dos gots de brou d’au. Deixar
coure a foc baix amb la cassola tapada durant una hora i
mitja. Comprovar el punt de tendresa (si cal, cuinar més
temps), rectificar de sal, colar la salsa, afegir el cacau, si
escau, i lligar amb Maizena express, si fos necessari.
3. Posar en remull les faves durant 12 hores.
4. Coure les faves partint de fred a foc baix, amb el llorer,
les cebes pelades i esquarterades, la part blanca dels porros en trossos i un rajolí d’oli d’oliva, en una cassola àmplia tapada amb aigua que just les cobreixi, durant dues
hores o més. Afegir un rajolí d’aigua de tant en tant per
‘espantar’ i incorporar la sal sempre al final amb prudència. Provar per comprovar si la textura és cremosa. Mai
ha de regirar-se amb cap instrument la cassola, tan sols es
belluga de tant en tant per lligar.
5. Triturar les verdures amb aigua del brou, les ametlles i
les nyores o la carn de nyores passada per oli d’oliva durant 2 minuts (ull amb les nyores! Es cremen amb molta
facilitat!). Afegir al guisat i bellugar la cassola per integrar
el conjunt.
6. Saltejar els bolets en el seu propi oli durant 4 minuts a
foc mitjà, salar i incorporar al guisat.
7. Finalment, incorporar el guisat de caça a la cassola de
mongetes i coure a foc baix 15 minuts més i deixar en repòs unes 12 hores com a mínim.

Positiva trobada amb els màxims responsables
del cos d’Agents Rurals
El passat 22 de gener, representants de la FCC, encapçalats per Sergio Sánchez, van mantenir un positiva reunió de treball amb el director general dels
Agents Rurals, Marc Costa, i el Cap del cos d’Agents Rurals, Antoni Mur, en el
decurs de la qual es van abordar diferents temes d’interès dels dos col·lectius.
Entre altres conclusions, es va destacar la necessitat que el cos d’Agents Rurals i els caçadors de Catalunya han de treballar plegats en el medi natural
per tal de sumar sinergies i promoure la bona entesa i el respecte. En aquest
sentit, els màxims responsables del cos d’Agents Rurals van traslladar la seva
preocupació pels intents de criminalització envers el col·lectiu de caçadors per
part d’alguns mitjans de comunicació, associacions i entitats. Per això, es va
decidir encetar una col·laboració en matèria de comunicació i formació envers els mateixos caçadors i el conjunt de la
societat per tal d’acabar amb el desconeixement generalitzat de la feina dels caçadors, fomentar les bones pràctiques
i ajudar a erradicar les errònies, facilitar el coneixement meticulós de lleis, normatives i seguretat i estendre una idea
realista del medi natural.

Conferència de la Dra. Carme Rosell, sobre el
senglar: situació i escenari de futur
El passat 17 de gener, organitzada
per la Institució Catalana d´Estudis
Agraris, va tenir lloc una interessant
conferència a càrrec de la Dra. Carme
Rosell, biòloga i directora de la consultoria ambiental Minuartia sobre la
situació i l’escenari de futur del senglar.

tes i accidents. En aquest sentit, es va
posar de manifest que la caça és indispensable per controlar les poblacions,
però no és suficient. Cal que s’observi
el cúmul de causes que afavoreixen el
seu creixement i s’organitzi una estratègia global per al seu control.

En el decurs d’aquesta xerrada es va
parlar, entre altres temes, sobre l’excés i la sobrepoblació de senglars, un
problema global, un problema global
a tot Europa que causa molts conflic-

A Catalunya es cacen cada any 50.000
senglars, d’un cens estimat de 140.000
exemplars. S’ha demostrat que la cacera és indispensable per controlar-ne
la població, però no és suficient.

Els responsables de comunicació de les
federacions de caça uneixen esforços
La seu de la Real Federación Española de Caza va servir
de marc per a la reunió que va tenir lloc el mes de gener
entre els responsables de comunicació de les diverses
federacions de caça de l’Estat, entre altres, de la FCC. El
principal objectiu d’aquesta trobada va ser intercanviar
impressions per tal d’establir una estratègia comuna de
comunicació federativa, unificar criteris d’actuació i establir vincles entre els diferents responsables de premsa i comunicació per a la difusió d’informacions que
afectin les federacions i l’activitat cinegètica en general.
Sens dubte, una trobada positiva i enriquidora que aju-

darà a fer més visible
el treball de les federacions en benefici
de la caça i els caçadors, potenciar una
imatge positiva de
l’activitat cinegètica,
fer front a les informacions tergiversades i errònies transmeses pels grups
anticaça als mitjans de comunicació i destacar la unió de
les diferents federacions en defensa de la caça, entre
altres.
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Dates de les Juntes Generals Territorials 2018
Les properes setmanes tindrà lloc, en les representacions territorials de la FCC, la celebració de les Juntes
Generals. Cal recordar que la Junta General és l’òrgan
superior d’administració i govern de les Representacions
Territorials, de la qual en són membres, amb veu i vot:
• El president i els membres de la Junta Directiva de la
Representació Territorial.
• Els presidents o representants dels clubs o associacions esportives afiliats a la Federació Catalana de Caça
que reuneixin els requisits que fixa l’article 44.1.b) dels
Estatuts de la Federació Catalana de Caça i que tinguin
el seu domicili social en l’àmbit geogràfic del territori de
la corresponent Representació Territorial.
La representació de les entitats que integren la Junta
General de les Representacions Territorials recau en les
persones que estableix l’article 44.3. dels Estatuts de la
Federació Catalana de Caça, les quals tindran un vot, que
exerciran de manera individual. Les entitats afiliades a
la Federació Catalana, que tinguin el seu domicili social
en l’àmbit geogràfic del seu respectiu territori, però que
no compleixin els requisits que estableix l’article 44.1.b)

d’aquests estatuts, podran assistir a les reunions de la
Junta General de la respectiva Representació Territorial
amb veu però sense vot.

Les dates previstes de les respectives Juntes
Generals són les següents:
• R.T. Tarragona – 23 del març de 2018
• R.T. Barcelona – 7 d’abril del 2018
• R.T. Terres de l’Ebre – 14 d’abril del 2018
• R.T. Girona – 28 d’abril del 2018
• R.T. Lleida – 27 d’abril del 2018
Per a més informació, contacteu amb la Representació
Territorial corresponent.
La Federació Catalana de Caça celebrarà l’Assemblea
General Ordinària un cop totes les Juntes Generals de les
Representacions Territorials hagin tingut lloc, data que
en el moment d’editar aquesta revista encara no tenim
confirmada.

La nostra força ets tu!
#Som Editorial
#Som Comunicació
#Som Caça
La caça és necessària
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Jornades formatives sobre seguretat
a les batudes de caça major
Un dels reptes de la nostra representació és vetllar per una pràctica de l’activitat
cinegètica responsable i segura. Amb aquest objectiu hem organitzat cinc sessions
formatives específiques, amb la col·laboració de Ramon Fitó, J. C. Masoller, Santi
Ferron i el cos d’Agents Rurals.
El temari d’aquests cursos abastarà diferents temàtiques
vinculades amb la seguretat a les caceres en modalitat de
batuda, quelcom imprescindible per evitar riscos. Santi Ferron ens parlarà sobre la figura del cap de colla i de diversos
aspectes vinculats amb les parades, així com de la seguretat dels gossers. J. C. Massoller s’encarregarà d’explicar la
normativa i la responsabilitat dels caçadors. La xerrada sobre la seguretat amb l’arma a les mans i a l’hora de disparar
anirà a càrrec de Ramon A. Fitó, mentre que Mutuasports
explicarà els nous barems d’indemnització en cas d’accident. Totes les formacions acabaran amb una intervenció
dels Agents Rurals, que parlaran del protocol relacional dels
caçadors amb els AA.RR., així com d’altres aspectes relacionats amb la pràctica de la caça en convivència amb altres
usuaris del medi natural.
Els cursos es duran a terme de 8.30 h a 13.30 h. Els participants rebran un diploma d’assistència i les seves dades
seran lliurades a l’administració, per tal de figurar en un registre de caçadors que de manera voluntària s’han format
en cursos de seguretat.
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
Castellví de Rosanes
9 de juny, cafeteria Queralt, benzinera del Bruc
17 de juny, Fira del Caçador, a Sant Fruitós del Bages

Més informació de les jornades formatives.

Col·laboració de la Territorial a les Societats
afectades per incendis al territori
L’any passat va estar una temporada molt negativa pel
que fa al gran nombre d’incendis que van afectar el nostre
territori i, per tant, a moltes àrees de caça d’algunes de les
nostres societats.
Per tal d’aportar el nostre petit granet de sorra a pal·liar el
problema i mostrar una vegada més el nostre ferm compromís i suport amb les societats integrades a la Representació Territorial de la FCC a Barcelona, hem col·laborat
amb les societats afectades per aquests incendis cedint
diferents abeuradors de formigó per a les perdius, així
com plaques de senyalització per als vedats de 1r i 2n
ordre. Així mateix, des de la Territorial es va sol·licitar una
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Col.locació d’abeuradors cedits per la Territorial de Barcelona a
Sant Fruitós de Bages.

aportació de perdiu roja extra, procedent de la granja cinegètica Torreferrusa, per a les zones afectades.

El jovent gaudeix d’una gran
jornada de caça major
Des de fa temps, un dels objectius d’aquesta territorial és transmetre la nostra passió per
la caça i incorporar els joves a l’activitat cinegètica. Amb aquest objectiu vam organitzar
el passat mes de desembre la 1a Trobada de Caça Major adreçada, de manera específica,
al jovent.
Si hem de valorar en poques paraules l’experiència, podem dir que va ser tot un èxit i motiu de satisfacció veure la gran quantitat de joves caçadors i caçadores, provinents de diferents indrets de la nostra demarcació, que
van participar en aquesta jornada de caça, duta a terme el
9 de desembre al peu de Montserrat.
Va estar una jornada de caça, de germanor i també de
formació, el comptar amb l’inestimable col·laboració dels
Agents Rurals, que van donar una xerrada sobre seguretat
i van aclarir diferents consultes i dubtes dels participants.
Volem agrair la gran col·laboració de la Societat de Caçadors de Pierola, que juntament amb la Territorial de Barcelona, es va encarregar de l’organització i de que tots anés perfectament. La jornada es va acabar amb un dinar de
germanor entre tots els participants on es van sortejar diversos regals aportats pels nostres patrocinadors, com ara
una emissora cedida per Sant Just Telecomunicacions. Volem transmetre també el nostre agraïment pel seu suport a
Gamo, i a Mutuasport, que va sortejar diferents documents únics prèmium CAT. La valoració dels participants va ser
força positiva, i ja van preguntar per quan un altra iniciativa similar.

Nova imatge per a la Representació
Territorial de Barcelona
Volem aprofitar aquest número de la revista La Geneta per
presentar-vos el nou logotip de la Representació Territorial
de la Federació Catalana de Caça a Barcelona. Una nova
imatge, identificativa de la nostra activitat i en la qual tothom es pugui sentir representat, que manté bona part dels
elements de l’antic logotip, però amb una concepció gràfica
més moderna, dinàmica i fàcilment entenedora.
Aquesta nova imatge també és una plasmació gràfica de
l’esforç d’aquesta territorial per d’adaptar-nos als nous
temps i donar una imatge de modernitat. Hem volgut destacar d’una manera molt clara la paraula caça amb l’objectiu
de donar, sense embuts, un protagonisme a una activitat,
a una tradició ancestral, de la qual ens sentim profundament orgullosos i que avui en dia és més necessària que
mai, per molt que molta gent vulgui posar en qüestió la nostra activitat. No volem amagar en cap moment la nostra
activitat, ans al contrari, i volem defensar l’activitat cinegètica en tots els àmbits per aquesta raó hem pensat que
una bona manera de fer-ho es donant-li aquest destacat protagonisme al nostre logotip. Esperem que us agradi i
que tothom la faci seva.
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Apostem per la incorporació de les
dones a la caça
Des de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona estem realitzant un important esforç de promoció i potenciació per incorporar les dones a l’activitat cinegètica, quelcom que creiem bàsic per al futur de la nostra activitat. En aquest sentit,
hem dut a terme diferents activitats per aconseguir-ho, com és la convocatòria, en
el decurs de la passada temporada, de tres trobades de caça adreçades a dones caçadores federades de la província.

La Pobla de Lillet va acollir la primera de les trobades.

El bon ambient i la companyonia la tònica de totes les trobades.

Després de l’èxit i la bona acollida aconseguida amb la
Trobada de Dones Caçadores promoguda per la Societat
de Caçadors de Llinars del Vallès, amb motiu del seu 50è
aniversari a començament del 2017, des de la Territorial
de Barcelona es van promoure tres trobades més de caça
major per a dones caçadores federades de la província de
Barcelona, totalment subvencionades per aquesta Territorial, en un clar gest del nostre ferm compromís per potenciar la figura de la dona caçadora.

Les trobades, a més de gaudir d’unes intenses jornades de
caça i aconseguir diferents captures van servir per reforçar vincles entre les participants. Cadascuna d’aquestes
fites va acabar amb un dinar de germanor, amb obsequis
per a les participants per part dels patrocinadors i el sorteig d’emissores de Sant Just Telecomunicacions i de documents únics Prèmium Cat de Mutuasport i material de
l’empresa Gamo.

La primera d’aquestes jornades de caça i germanor, organitzada per la Societat de Caçadors de Catllaràs, va tenir
lloc a la Pobla de Lillet. La trobada, duta a terme el 14 d’octubre amb un gran èxit organitzatiu i de participació, fins i
tot va ser objecte d’un programa especial a Cazavisió.

El nostre més sincer agraïment a tots els patrocinadors
i societats, així com als gossers, membres de les juntes
directives, etc., per contribuir amb el seu esforç, col·laboració i entusiasme a fer possible aquestes trobades i al
seu bon desenvolupament.

Amb moltes ganes de repetir l’experiència, el 4 de novembre es van tornar a reunir prop de 30 dones caçadores
per gaudir d’una nova jornada de caça major, en aquesta
ocasió a la localitat d’Olvan, en una trobada organitzada
per la Societat de Caçadors la Llebre, amb la col·laboració
de la Territorial.
El colofó d’aquestes tres trobades es va posar el 26 de
novembre amb una cacera organitzada per la Societat de
Caçadors Pi de Centelles, Sant Martí de Centelles i Hostalets de Balenyà, conjuntament amb la territorial. Novament el bon ambient, la companyonia i la bona valoració
per part de les nombroses participants va ser la constant,
les quals van destacar la importància d’aquestes activitats
com a motivació per a la incorporació de més dones al
món de la caça i per donar visibilitat a la figura de la dona
en aquest àmbit.

Participants a la segona jornada de joves caçadores.
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Josep Blanquera, nou president
de la Federació de Caça de Girona
Des del passat mes de novembre, Josep Blanquera, presideix la Representació Territorial de la FCC a Girona, com a conseqüència de les eleccions anticipades dutes
a terme després de la marxa de Narcís Sánchez com a president de la territorial per
motius personals. Blanquera compta en la seva junta amb la col·laboració de Gonçal
Pujol, Manel Pulido, Toni Bossacoma, Ferran Obiols, Toni Quer, Xavier Oliveres i
Dani Terrades.
La situació no és fàcil, per això volem treballar de manera
conjunta amb la FCC i la resta de territorials participant de
manera activa a les diverses propostes que s’estan duent
a terme, com ara el foment de caceres per al col·lectiu de
joves caçadors i dones. Per altra banda, encara que hem
d’estudiar de quina manera fer-ho, seria molt útil donar
notorietat a la nostra activitat d’una manera didàctica i
entenedora a les escoles. Cal dur a terme accions formatives i mostrar que la caça és una activitat necessària i
lícita, no és allò de matar per matar si no que té una funció
específica de control cinegètic vital. En paral·lel, també
s’han de fomentar accions formatives entre el col·lectiu
de joves, especialment pel que fa a la seguretat i coneixement del medi, l’ús correcte de les armes, la normativa i la
relació amb altres usuaris del medi natural.

Nova junta i molts projectes per dur a terme. En aquests
moments, quines són les prioritats de la junta que dirigeix?
El principal objectiu d’aquesta junta és la seva ferma voluntat de treballar i defensar els interessos dels caçadors
i del conjunt de les societats integrades a la nostra Federació. El veritable objectiu i raó de ser d’aquesta entitat és servir-los, tant en tasques de representació com
oferint-los serveis útils en el seu dia a dia per exemple
en la tramitació d’assegurances, documentació diversa,
assessorament... Fet i fet, solucionar els seus problemes.
La manca de relleu generacional és un problema comú a
les diferents territorials. Té solució?
A Girona, com a la resta de Catalunya, aquest és un problema evident sobre el qual cal actuar d’una manera decidida. Tenim un col·lectiu de caçadors envellit i hem de fer
tot el que estigui al nostre abast per incorporar el jovent
al món de la caça, així com buscar una major presència i
protagonisme de les dones en l’activitat cinegètica.
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Parlant del medi natural, crec que coincidirà amb nosaltres, que un dels principals problemes que tenim per
davant és el gran desconeixement per part del món urbà
de la realitat del món rural i l’activitat a la muntanya?
La veritat és que l’activitat cinegètica en l’àmbit rural no
genera uns grans conflictes; de fet, s’entén com a necessària. Un bon exemple ho tenim en el gran nombre de
batudes realitzades per pal·liar els danys produïts a l’agricultura pels senglars. La relació entre pagesos i caçadors
és cordial, necessària i volguda. El veritable problema rau
en el gran desconeixement que té la gent de les ciutats
sobre l’accés i l´ús del medi natural. La gent és pensa que
el bosc és de tots, que no té amos i que tothom pot fer
en qualsevol moment el que li vingui de gust; és una percepció totalment equivocada i que cal explicar per evitar
conflictes.
Girona ha estat una de les zones més castigades pel
creixement descontrolat del senglar, en quina situació
us trobeu?
Realment és un gran problema, tant pels danys que provoca a l’agricultura (m’agradaria fer un petit incís per

Als seus 65 anys, Josep Blanquera podria haver-se quedat a casa gaudint tranquil·lament de la seva merescuda
jubilació ‒desprès de molts anys treballant en una empresa de maquinària de ceràmica‒ amb la seva família
i amics i practicant, sense majors compromisos, la caça
i la pesca, les seves passions. Però això no va amb en
Josep, el seu esperit col·laboratiu, la seva voluntat per
aportar respostes i solucions l’han dut a capitanejar una
nova etapa per la Representació Territorial de la FCC de
Caça, és ben cert que ho ha fet gràcies al suport de la
seva família i perquè compta amb un equip directiu de
la seva confiança.
L’organització de cursos sobre seguretat a la caça un dels objectius
de la nova junta.

destacar que seria molt positiu prendre
mesures complementàries per part dels
pagesos per a protegir els seus camps
de conreu, especialment els situats vora
zones boscoses, un exemple seria instal·lar pastors elèctrics) i a la seguretat
vial. Les nostres colles no donen l’abast
per cobrir la demanda de batudes per
controlar els danys a l’agricultura, i si a
això li sumen que el nombre de caçadors
és menor que fa uns anys la situació és
preocupant. Tot i això, cal destacar que
s’està fent una gran tasca de control i en
algunes zones hem rebaixat la població
de senglars d’una manera significativa.
Dit això, és evident que el caçador no
pot fer aquesta tasca sol?
Cert, el nostre paper és fonamental,
però cal fer un treball conjunt entre totes les parts implicades: caçadors, administració, pagesia. Hem de fer un esforç
suplementari per que l’administració sigui veritablement conscient de la tasca
que realitzem. Aquest serà el primer pas
perquè ens ajudin a fer-la i ens donin
facilitats, com ara incrementar els punts
de recollida de les peces abatudes, contenidors per a les despulles, etc., entre
altres aspectes.
El punt de recollida de Ribes de Fresser
podria alleujar una mica la situació?
La posada en marxa d’aquest centre és
una dels nostres prioritats, de fet, és un
projecte que ja es va engegar la legislatura passada. En aquests moments, estem
acabant de tancar els darrers serrells per
fer viable aquest centre de recollida que,
sens dubte, suposarà un gran benefici
per als caçadors de la zona.

Casat i amb dos fills. També practiquen la caça?
La veritat és que no, cap dels dos és aficionat a la caça.
La caça és, fonamentalment, vocacional, per tant per
molt que a tu t’agradi no la pots imposar a les persones
que t’envolten. En el meu cas sí que vaig seguir amb
la tradició familiar; el meu pare i els meus tiets eren
caçadors i als divuit anys ja vaig començar a sortir al
camp a caçar.
Em sembla que té un gos caçador, però crec que l’hi
ha sortit “rana”?
Dius bé, tinc un bruno de jura, però en escoltar els
trets sent veritable paüra, així que, malauradament no
m’acompaya a les jornades de caça.
A l’hora de caçar alguna preferència, un lloc especial?
Abans m’agradava molt anar a caçar conills, però ara
estic molt centrat en la caça del senglar. Per fer les batudes calen moltes persones i a la nostra colla, el Club
Esportiu de Caça de Bescanó –de la qual soc president‒
tothom és necessari. Com a jornades de caça especials
em ve al cap algun dia a la mitja veda als camps després
de la sega o alguna a la vora del riu Ter caçant ànecs.
Per caçar una Beretta i a la cuina quin plat de caça?
Si, actualment tinc una Beretta i també un rifle Browning. La carn de caça m’agrada força –m’agrada menjar-la perquè de cuinar no hi vaig gens fi. Si he d’escollir
algun plat em quedo amb un tord a la brasa amb una
mica de sal i pebre o un bon estofat de senglar amb
caragols. Aprofito per destacar la necessitat que la cuina de la caça tingui una major visibilitat; seria molt positiu que als restaurants de Girona tingués una major
presència.
El darrer cartutx: per vostè què és, que significa la caça?
És la combinació de moltes coses, és passió, tradició,
cultura, esport... La caça és compromís, companyonia,
treball en equip. És tot un conjunt de valors, actituds
que fan de l’activitat cinegètica quelcom únic; per
aquesta raó, i malgrat les adversitats, penso que la caça
perdurarà en el temps, és quelcom innat a la naturalesa
humana i, actualment, una necessitat per a l’equilibri
del nostre hàbitat.
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El 26 de maig, tothom a gaudir de la
4a edició de la Fira Girocaça
La localitat de Santa Cristiana d’Aro acollirà una nova edició d’aquesta fira, que
tot i la seva relativa “joventut” ja esdevé
un veritable referent en el món cinegètic i per als amants de la caça al conjunt
de Catalunya.

La Fira acollirà un gran ventall
d’activitats, estands de caça,
tecnologia, artesania, gastronomia...
Un any més, la fira arribarà amb un atapeït programa
d’activitats i propostes diverses que us animem a gaudir
en companyia de la vostra família, companys i companyes
de cacera i amics i amigues. No hi faltarà de res, estands

de caça i de tecnologia, artesania, gastronomia... i una
atractiva exposició de gossos de cacera (de rastre, de
mostra, de sang, podencs...) amb exhibició de facultats
canines.

Més de 30 participants a la Cacera
de les Dones de Besalú
La XV edició de la cacera de les
dones, duta a terme el 29 d’octubre
a Besalú, es va tancar amb un èxit
rotund de participació, amb el
concurs de 32 dones caçadores,
i d’organització. En aquest sentit
va destacar la figura de Rosa
Bota, acompanyada en aquesta
ocasió per les amfitriones Elena
Boet i Imma Pilo i la inestimable
col·laboració de la Colla de BesalúSant Ferriol. Una gran jornada de
caça i de germanor, amb 16 senglars
abatuts i el dinar de fi de festa al
restaurant Can Quei de Besalú.
En el decurs de la jornada es vàren abatre 16 senglars.
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CLASSIFICACIÓ DE CAMPIONATS 2017

Becada

Arbúcies, 27 de gener del 2018

Recorreguts de caça
Camp de Tir Mas Oliva de Capmany,
3 de juny del 2017

Individual Masculí
1r. Xavier Lozano
2n. Antonio Gordillo
3r. Josep Morera

Individual Femenina
1r. Jèssica Cruz
1r. Xavier Carpo Bardera
(Sant Miquel de Campmajor)
2n. Jaume Noguer Casademont
(Bescanó)
3r. Joaquim Calderón Florido
(Blanes)

Equips

Sant Hubert

Compak

Classificació Masculina

Individual Masculí

Àrea de Caça El Faisà d’Or,
17 de juny del 2017
1r. Jordi Ametller
2n. Rubén Cases
3r. Àngel Fernàndez Genicio

Classificació Femenina

1r. Roses
2n. Alt Empordà
3r. Vidreres

Camp de Tir el Molí de Llançà,
16 de juliol del 2017
1r. António Gordillo
2n. Josep Moner
3r. Francesc Castillo

1r. Eva Rius
2a. Glòria Àlvarez

Imatge extreta de: www.gastronomiavasca.net/es/gastro/glossary/becada

CAMPIONATS PROVINCIALS I PROVES TEMPORADA 2018-19
Compak Sporting

PROVES DE RASTRE (senglar)

17 de març del 2018 / Club de tir el Molí-Llançà

2,3 i 4 de març / Cassà de la Selva

Sant Hubert

31 de març i 1 d’abril / Bàscara

24 de març del 2018 / El Faixà d’Or

Caça Menor
27 d’octubre del 2018 / (per determinar ubicació)

Caça de la Becada
26 de gener del 2019 / Sant Miquel de Campmajor

21 i 22 d’abril / Viladrau
21 i 22 d’abril / Ogassa

PROVES DE RASTRE (llebre)
17 i 18 de març / Cassa de la Selva
21 i 22 d’abril / Camprodon
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Pere Madruga, campió provincial
de Caça de la Becada
El passat dissabte 2 de desembre Pere Madruga Serra, de la societat de caçadors
Solsona i Comarca, es va proclamar vencedor del Provincial de Caça de la Becada
2017 dut a terme a la Seu d’Urgell. El campionat era organitzat per la Representació
Territorial de la Federació Catalana de Caça a Lleida, amb la col·laboració de la Societat de Caçadors Alt Urgell.

La terna de campions d’aquest fantàstic campionat formada per Toni Vilarubla, primer per l’esquerra, de
la Seu d’Urgell, Madruga al mig, i David Font, d’Isona a la dreta. El campió va abatre 2 becades.

Tot i haver nevat una mica la nit anterior, les condicions
climatològiques ens van acompanyar durant tota la
jornada. La competició, promoguda per la Representació
Territorial de la Federació Catalana de Caça a Lleida
i amb l’inestimable col·laboració de la Societat de
Caçadors Alt Urgell, va estar un rotund èxit tant en la
participació com en l’organització.
Amb dues becades abatudes, Pere Madruga Serra es va
proclamar guanyador seguit del caçador d’Isona David
Font Ramírez, que va abatre una sorda i va arribar 4

minuts més aviat que el representant local de la Seu d’
Urgell Toni Vilarrubla, que va quedar tercer. En acabar la
competició, tots els participants, jutges i acompanyants
van gaudir d’un animat dinar de germanor al restaurant
del càmping Gran Sol.
No volem deixar de mencionar i agrair als nostres
patrocinadors el seu suport: Seroil, armeries Garriga i
Alberto, David Bueno de Hunting things i Josep Serra
de la fàbrica de pinso Copic, així com la Diputació de
Lleida i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Espectacular senglar
de 126 quilograms
En una gran jornada de caça, duta a terme el dillus 22 de gener
al terme municipal d’Àger, a la comarca de la Noguera, el caçador
Antoni Feliu va acabar la jornada especialment satisfet a l’abatre
un espectacular exemplar de porc senglar que va pesar 126
quilograms. Enhorabona.
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La caça i la seva cuina protagonistes
durant dos dies de “La Gran Festa
dels Banuts” celebrada a Sort
Els passats 14 i 15 de gener Sort va acollir, amb un gran èxit organitzatiu de participació, la celebració de la primera Gran Festa dels Banuts, una trobada gastronòmica i tècnica sobre la carn de caça major, amb els cérvols, les daines i els cabirols
com a principals protagonistes. Aquesta iniciativa, promoguda pel Consorci Leader
Pirineus, l’Associació Gastronòmica La Xicoia i l’Ajuntament de Sort, neix amb la voluntat d’esdevenir una trobada anual dels amants de la cuina de caça i la promoció
de les activitats culturals pirinenques.

Durant dos intensos dies es van desenvolupar a la capital
del Pallars Sobirà, en el marc de la primera edició de la
Gran Festa dels Banuts (denominació pallaresa dels
“banyuts”), un gran nombre d’activitats vinculades amb
la carn de caça com a principal protagonista, que es van
desenvolupar d’acord amb dos grans blocs temàtics. Per
una banda, una part més lúdica i festiva, duta a terme
el diumenge 14 a l’avinguda Comtes del Pallars i que
va consistir en un gran dinar popular a base de carn
de caça, que va comptar amb la participació de més
de 200 persones. L’acte era organitzat per l’Associació
Gastronòmica La Xicoia. Sens dubte, una veritable festa
gastronòmica i festiva amb actuacions musicals de grups
pallaresos i de la xaranga Xafarrostolls, que va animar els
carrers de la ciutat amb la rua dels Banuts.
En paral·lel va tenir lloc una part més tècnica amb la
celebració de diverses ponències i debats sobre el món de
la caça i la gestió dels espais naturals on es desenvolupa
aquesta activitat. El diumenge 14, després de l’acte
inaugural, va tenir lloc una interessant ponència a càrrec

del Sr. Santiago Lavín, que va donar pas a un taula de
debat sota el títol “Carn de caça, gastronomia i territori”.
En el decurs d’aquest debat es va posar en relleu que el
principal problema amb el qual es troben els cuiners és
la dificultat de poder disposar de carn de caça del mateix
territori i no haver-la d’anar a buscar a fora per qüestió
de permisos. Jaume Mora, de l’Associació Gastronòmica
La Xicoia, va explicar que als cuiners del Pallars Sobirà,
els agradaria tancar tot el cercle i poder servir als seus
restaurants plats elaborats amb carn de caça provinent
de la mateixa comarca.
El dilluns 15 va arribar el torn per a la celebració d’unes
interessants jornades tècniques al voltant de la cuina de
caça, amb la participació de cuiners de reconegut prestigi
(Sergi de Meià, propietari del Restaurant Sergi de Meià
de Barcelona, Xavier Sagristà, cuiner del Restaurant
Castell de Peralada i Mariano Gonzalvo, propietari
del Paller de Coc de Surp), que van oferir unes classes
magistrals sobre la seva versió dels plats tradicionals de
caça. Les jornades van servir per reivindicar la carn de
caça com a producte de qualitat i KM 0 al Pallars Sobirà.
Es van presentar alguns plats tan saborosos com mitjana
de cérvol amb remolatxa, nap negre i carxofa amanida;
llom de cérvol amb magrana i fruits vermells; canelons
amb pasta de foie amb cabirol; consomé de cacera; i
caputxino de cacera amb castanyes, entre altres.

LA GENETA 35

LLEIDA

Sopar del Club Esportiu Lleida
Amb motiu de les festes
de Nadal, la gran família
del Club Esportiu Lleida
de recorreguts de caça
i compak sporting va
celebrar un animat sopar
el passat 16 de desembre
al restaurant Palermo.
Luis Carrillo, alma mater
del club i un dels millors
competidors de compak
sporting de Lleida, va ser
un dels protagonistes del
sopar.

Dinar de germanor a Aitona
Bon ambient i alta participació al dinar de tancament de temporada de
la Societat de Caçadors La Unió d’Aitona. Aquesta trobada de germanor
va tenir lloc al local social el passat 18
de febrer.

Societat de Caçadors de les Torres de Sanui
El passat 4 de febrer, els nostres
companys de la Societat de
Caçadors de les Torres de Sanuy
(una de les partides sitiuada a
l’horta de la ciutat de Lleida)
van tancar la temporada de caça
gaudint tots plegats d’un fantàstic
esmorzar, que va servir per
valorar les diferents jornades de
cacera i compartir les anècdotes
i experiències viscudes durant les
mateixes.
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Colla del Senglar del Tarragonès,
passió i foment per la caça
El paper de control cinegètic i de foment de la caça entre el jovent és un dels trets
identificatius de la Colla del Senglar del Tarragonès, que es va formar l’any 2008 i
que agrupa un total de 60 caçadors de la comarca.
Aquesta colla, un veritable grup
d’amics, compta en la seva junta
directiva amb la participació de
José Pérez com a secretari general,
Manuel Lorca, en funcions de
coordinador de batudes, Jaime Rius,
tresorer i Francisco Lorenzo, cap de
gossers.
Entre els principals objectius
d’aquest grup de caçadors, a més de
la pràctica de l’activitat cinegètica,
destaca l’esforç que estan duent a
terme per fomentar la caça major
entre joves caçadors i caçadores, la
formació continuada en aspectes
vinculats amb la caça de tots els seus
components, així com la col·laboració
amb els pagesos de la zona per ajudarlos a evitar els danys provocats als
seus conreus per la sobrepoblació
del porc senglar. En aquest sentit, cal

La colla es va formar al 2008 i compta amb 60 integrants.

destacar la bona harmonia i entesa amb el conjunt d’agricultors de la comarca.
En el decurs de la temporada, la colla executa al voltat de 45 batudes
repartides pels diferents pobles associats i fa unes 180 captures de porc
senglar aproximadament per temporada.

Les colles El Trabuc i Vila-rodona
uneixen esforços per dur a terme
batudes

La manca de relleu generacional al món de la
caça, una evidència que cal pal·liar mitjançant
la realització de diferents accions de promoció
de l’activitat cinegètica entre el jovent, dona
com a resultat una davallada en el número de
caçadors total a les nostres contrades. Aquest
descens de dades es fa especialment evident
quan cal dur a terme una batuda de senglars
on s’han de cobrir moltes hectàrees. Per tal de
donar una solució pràctica a aquest problema,
moltes colles estan unint esforços per tal de
tancar bé el perímetre de les batudes i obtenir
bons resultats.
Un bon exemple d’aquest esforç cinegètic
col·laboratiu el trobem en la colla El Trabuc,
formada per la unió de caçadors de 4 municipis del Camp de Tarragona (Montferri, Salomó, Masllorenç i
Vespella de Gaià), i la colla de Vila-rodona, que el passat 18 de febrer es van ajuntar per fer una excel·lent
batuda de senglars, que es va tancar amb 19 peces abatudes.
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La campanya #unabeinamenys,
ideada per un caçador d’Ulldecona,
aconsegueix recollir i reciclar 33
tones de beines el 2017
“El meu objectiu primordial era ajudar a canviar la visió que té la gent dels caçadors”
Lluc Ebri (Ulldecona, 1989) és un jove caçador federat
de les Terres de l’Ebre que va idear i impulsar el projecte
#unabeinamenys #unavainamenos per tal de reciclar
correctament les beines. La seva idea va comptar amb
el suport de Decathlon, l’empresa on treballa com a
responsable de la secció de caça. La campanya ja està
funcionant a tota Espanya i s’està estudiant la posada en
marxa a Portugal, França i Itàlia.

Quan i com va començar la campanya de reciclatge de
les beines? En què consisteix exactament?
L’estiu del 2015 vam començar el projecte. Soc el
responsable de la secció de caça del Decathlon de Tortosa
i arran de les queixes sobre les beines que es queden
a terra vaig proposar als meus responsables si podíem
buscar l’opció que els cartutxos tornessin a la botiga per
poder reciclar-los. Nosaltres venem munició i per tant,
indirectament, estem generant un residu, ja que una part
dels cartutxos no s’utilitza. I jo, com a caçador, encara que
les reculli no sé on reciclar una beina perquè conté llautó i
plàstic, per això els vaig proposar aquesta idea.
Vam començar preguntant a la secció de Medi Ambient
de Decathlon si podíem fer alguna jornada de recollida
o una cosa similar i ens van proposar directament fer
un projecte en el qual Decathlon tornés a recollir les
beines i busqués un reciclatge correcte. A partir d’aquí
vam començar a investigar, a demanar a empreses
sistemes per reciclar-les, no només a Catalunya sinó
també a Espanya, i totes les empreses ens deien que ho
cremaven i aprofitaven el llautó, que és el que té un valor,
però cremar plàstic contamina i per tant indirectament
estàvem entrant en la mateixa roda de nou.

Lluc Ebri, promotor de la campanya #unabainamenys.
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Fins que mirant per internet, vam trobar dues empreses
que trituraven les beines, les tiraven a una piscina molt
gran i el plàstic es quedava a dalt i el llautó s’enfonsava
pel pes. Amb unes pinces retiraven un material i un
altre i així separaven els residus. Una de les empreses
que tenim actualment subcontractada va comprar una
d’aquestes màquines i així és com ho fem.

veiessin que no coincidien amb les
que hi havia al terra però t’acusen
igualment perquè tu estàs allà. Un
dia vaig arribar a la feina, donant
voltes a aquestes discussions i aquí
va començar tot.

L’any 2016 vam començar a
implantar la recollida a la botiga de
Tortosa per veure com els clients
acollien la campanya però ens vàrem
adonar que, tot i que portaven
beines, els hi costava una mica i
deien que no tenien cap incentiu
per portar-les expressament allà. Per
això, es va oferir punts a la targeta
client. D’aquesta manera incentives
que portin beines i alhora provoques
que els clients vinguin més sovint a
la botiga i augmentes el volum de
circulació al recinte (perquè no ens
enganyem, encara que Decathlon
treballi molt, la part mediambiental,
no deixa de ser un comerç i hi han
de guanyar d’alguna manera). Vàrem
començar oferint un punt per cada
beina; a la nostra botiga funcionava
bé però en el moment que ho vam
proposar a tota Espanya no resultava
rentable, per això es va passar al
sistema actual: cada 4 beines un
punt, això significa que 2.000 beines
entregades equivalen a un val de
6€ de descompte a les botigues
Decathlon o també poden optar per
gaudir d’una experiència esportiva
a la carta per tota Espanya i escollir
l’esport que vulguin.
El procés va ser lent perquè havíem
d’estudiar com organitzàvem la
logística i fèiem arribar les beines de
tota Espanya a la central. Després
de diverses proves, a dia d’avui ja
hem aconseguit que el mateix camió
que ens porta els productes al matí
s’endú les beines i cada mes ho
porten a central.
Un cop separat el llautó del plàstic,
que en feu?
Actualment el llautó el venem
perquè de moment no podem ferne res, i serveix per pagar el procés
de reciclatge, però el plàstic el
reutilitza directament Decahtlon
per fer perxes i embolcalls per als
productes.
Com i per què se’t va acudir tot això
que ens expliques?
A Ulldecona majoritàriament cacem
el tord i quan anaves a una finca
i et trobaves el propietari algun
dissabte, el primer que et deien era
que t’havies deixat les beines. Els
ensenyava les meves beines perquè

I això que avui dia encara estem una
mica conscienciats però antigament
tothom ho deixava a terra, eren molt
pocs els que ho recollien. Amb les
sancions estem més mentalitzats
però ha costat molt... i encara costa.
A mi m’agrada lluitar pel col·lectiu dels
caçadors i aquesta conscienciació és
positiva per nosaltres perquè a la
imatge que tenim se li ha de donar
una volta, no podem ser els dolents,
els roïns de la natura... nosaltres
treballem per la natura i aquestes
feines no es veuen.
En el projecte, sens dubte, hi ha la
part ecològica de fer un reciclatge
correcte i també la part comercial per
a l’empresa, crear fidelitat, provocar
que vinguin a les botigues, etc.
però per a mi la lluita pel col·lectiu
és una part molt important. Quan
vaig a Madrid a explicar el projecte
ho estic fent davant la secció de
Medi Ambient i allí no n’hi ha cap de
caçador, soc l’únic i intento fer una
defensa ferma de la caça i hi he de
guerrejar molt.

El 2017 es van reciclar, gràcies a aquest
projecte, més de 30 tones de baines.

L’última vegada, un parell de persones
em van dir que aquest projecte no
hauria ni d’existir, perquè si no es
vengués la munició no hi hauria
necessitat de fer el projecte. Els vaig
dir que jo no estic demanant que
els caçadors em portin les beines,
jo estic demanant que qualsevol
persona clienta de Decathlon que
trobi beines passejant per un camí,
encara que no caci, i les vulgui
recollir i portar-les tindrà punts,
perquè el que jo vull és que l’espai
estigui net. No has de ser caçador
ni tenir permís d’armes per portar
les beines a Decathlon i aconseguir
punts.
Una de les anècdotes que m’he
trobat molt sovint és amb gent gran
que venen amb els nets a portar
beines. Sovint l’avi va a caçar i porta
el net que va collint les beines i quan
tenen el val de 6 € compra una pilota
al nét. Una pilota, no cartutxos. Amb
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això, el que estem aconseguint és que ja de petits els
incentivin indirectament a recollir les beines per tenir
una recompensa. Sense necessitat que aquell nen acabi
sent caçador, ningú l’obligarà sinó que ho decidirà ell,
però se l’educa perquè les reculli i si ho fa, amb el temps
li poden comprar algun regalet. Amb el pas dels anys, un
dia anirà a passejar per la muntanya, veurà una beina i
la recollirà i això serà bo per al nostre col·lectiu, per a
la nostra imatge però sobretot serà positiu per al medi
ambient.
Així, el val de 6€ serveix per comprar el que vulguem?
Si, el val de 6€ és per comprar el que cadascú vulgui de
la botiga Decathlon, no s’obliga a comprar cap producte
en concret.
Quin objectiu o objectius perseguies?
Com a caçador, el meu objectiu era canviar la visió que
té la gent sobre els caçadors. Com a treballador de la
botiga Decathlon i com a part de la feina, també hi ha el
fet d’assolir un objectiu mediambiental i comercial, però
lluitar per millorar la imatge dels caçadors era important
per mi.
Recollir beines, posar abeuradors i menjadores a les
finques (aquest any hi ha hagut una sequera enorme),
fer batudes de senglar per evitar accidents i danys a
l’agricultura, i en els canals on no n’hi ha, al Delta de
l’Ebre, posar rampes perquè puguin sortir els ànecs
petits, etc. Tot això no ho fa la gent que va a fer fotos als
flamencs a l’estiu, eh? Ho fan els caçadors, però això no
es veu, no som notícia per això. En canvi, sí que surt a tot
arreu que es deixen les beines a terra o que s’ha matat
un animal fora de veda (i això últim no ho fan caçadors,
ho fan furtius, que són coses diferents).
A qui vas dirigir-te per explicar la idea que havies
tingut? Qui et va donar suport i va ajudar-te a portar a
terme la campanya?
Quan em vaig asseure per explicar-los el que havia
pensat el primer que vaig dir va ser “Potser això que us
dic és una ximpleria”. Pensava que segurament no aniria
enlloc però tant el meu responsable com el director de
la botiga de seguida es van mostrar molt oberts i van
dir-me que mirés com ho podíem fer. Vam preguntar a
la gent on tiraven les beines i majoritàriament ens deien
que al contenidor del plàstic però quan els preguntaves
si creien que era correcte et contestaven que no. Ho
sabien, però no tenien alternativa, tampoc pots guardarles a casa indefinidament.

La botiga especialitzada en material d’esport impulsora
del projecte.

recollir una tona només a Tortosa i l’any 2017 dues tones
i mitja. Pel que fa a Espanya, calculem que estem sobre
les 33 tones.
Pel que ens has explicat, tothom pot participar en la
campanya, oi?
I tant! Caçadors i no caçadors. Només cal que siguis
client de Decathlon per tal d’acumular els punts. És igual
la marca de les beines o si es venen o no a les nostres
botigues, mentre estigui sencera acceptem qualsevol
beina.
Quins perills comporta no recollir els cartutxos? I no
reciclar-los correctament?
Un cartutx té una mitjana de degradació d’entre 90 i 100
anys. El plàstic es destrueix però el llautó segueix allí,
rovellat. Els cartutxos porten restes de CO2, amoni (que
és el resultat de la combustió de la pólvora) i mercuri, que
si toca l’aigua, la contamina ràpidament. En el moment
en què es deixa una beina a terra, agafa humitat, es va
soterrant i degradant i el plàstic es podreix; aquests
elements entren en contacte amb la terra i la contaminen.
Quan els reciclen, però, ho fan de manera incorrecta,
normalment els cremen i així generen diòxid de carboni.
Què diries als caçadors que encara no reciclen les
beines?
Jo crec que és una obligació nostra, senzillament. Ara
hi ha els arreplegadors de beines magnètics, de manera
que no t’has ni d’ajupir, ni fer-te mal a la mà... Hem de
tenir clar que això està perjudicant la nostra activitat, és
tan fàcil com això.

Hi va haver un punt d’inflexió en el projecte?

El que diria és que no siguem nos-altres els que
perjudiquem la caça, que ningú pugui dir que els
caçadors perjudiquem la caça. Sinó que són les coses
que nosaltres no podem controlar les que perjudiquen
la fauna; insecticides, noves tecnologies, canvis en els
tipus de conreu, etc.

Va ser a partir de l’incentiu d’oferir punts als clients i
la campanya a les xarxes socials. El 2016, que va ser el
primer any complet que va funcionar la campanya, vam

És una obligació (les multes oscil·len entre els 600€ i els
60.000€) que ens beneficia a nosaltres mateixos i tot el
que nosaltres puguem fer per ajudar a la nostra activitat

Llavors li vam comentar al responsable de Medi Ambient
d’Espanya i es va mostrar molt interessat, va voler que
féssim proves i investiguéssim com fer-ho.
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cal fer-ho i, a més a més, beneficia
la nostra imatge, que ja està prou
perjudicada.
La RT de Terres de l’Ebre va fer
recollidors de beines magnètics i en
va regalar a l’Assemblea i a algunes
competicions, va ser una bona
iniciativa.
Creus que el col·lectiu es preocupa i
cuida el medi ambient?
Jo crec que una part del col·lectiu
sí, perquè s’adonen que vas a caçar
i el número de peces que caces cada
vegada és menor.
Crec que hi va haver un moment
que es va deixar la caça una mica
“abandonada” i ara ens costarà
molt recuperar el nivell de caça
que tenien els nostres avis o pares.
Sobretot pel que t’he comentat; els
insecticides, els tipus de conreus,
les noves maneres de gestionar el
territori, etc. I ja no només en l’àmbit
de Catalunya, també a Espanya,
l’exemple més clar és la perdiu roja,
que de pura en queda molt molt
poca.
Abans cada propietari de cada finca
tenia una piqueta per posar aigua.
No era necessari que les societats de
caça posessin grans basses d’aigua
perquè a cada finca n’hi havia i
en un any de sequera els animals
tenien aigua. Ara, si les societat de
caçadors no posen aigua o menjar,
moltes espècies no sobreviuen. Ara
cal fer molta més feina que abans
per ajudar les poblacions de fauna.
Hi ha moltes societats que treballen
al llarg de tot l’any fent repoblacions
de perdius, tanquen zones per tal
que no s’hi pugui caçar durant anys
perquè la mateixa autòctona remunti,
etc. però això ha d’anar acompanyat
de control de depredadors, etc.
Quan s’acaba la cacera hi ha alguns
caçadors que creuen que s’ha acabat
la feina i no és així. S’ha de treballar
tot l’any, la caça vol que la cuidis i la
gestionis tot l’any.

Crec que mentre estàs caçant has
d’observar el teu entorn i decidir si
has de disparar o no, especialment a
segons quines espècies.
Una altra cosa que potser ens hauríem
de començar a plantejar és mirar
d’adaptar la caça al clima. Potser el
12 d’octubre avui dia fa massa calor
encara i cal començar al novembre i
en comptes d’acabar el 4 de febrer
s’ha d’acabar al març perquè el clima
ha canviat i s’ha retardat.
Ja que ets del territori, què ens
destacaries de la caça a les Terres
de l’Ebre?
Una de les coses positives de les
Terres de l’Ebre és que pots caçar
de tot, en totes les modalitats. Pots
caçar des d’acostament a la cabra
salvatge al Port a batuda de senglar,
pots caçar migratòries, pots caçar
caça menor (conill, perdiu, etc.) i
pots caçar aus aquàtiques al delta
de l’Ebre que crec que és el que ens
distingeix de tota Catalunya. Crec
que l’únic que no es pot caçar aquí
és el cabirol per acostament, perquè
no és la zona, però de la resta es pot
caçar pràcticament de tot.
I mirant al futur, creus que la caça té
relleu?
Malauradament, crec que cada
vegada menys. Va a menys perquè
el que veiem tots els dies és que tot
va enfocat a la urbanització. I tot el
que no sigui rural està allunyat de la
caça totalment. Crec que a les Terres
de l’Ebre és més senzill perquè
vivim en zones rurals sobretot, i des
que t’aixeques veus la finca, veus
les espècies, ho tens davant cada
dia. Però tot i així les societats de
caçadors van perdent socis perquè
els caçadors vells van morint i no
n’entren gaires de joves.
Un altre tema que hi afecta és que
la caça s’ha enfilat a preus molt
alts. Cada any pugen els preus de
la munició, de les llicències, etc.
Els joves avui no tenen feines tan

estables ni tan ben remunerades
com per gastar-se el sou en la caça
(munició, gasolina, menjar, etc.).
Que creus que ens cal millorar com
a col·lectiu?
Jo amb això sóc molt crític, i potser
molta gent no hi està d’acord però
crec que una de les coses que fem
malament és pujar segons quines
imatges a les xarxes socials. Penso
que et pots fer una fotografia i quedarte-la tu de record si vols, però no cal
que ho vegi tot el territori perquè
aquella imatge pot acabar en mans
equivocades i fer més mal que bé.
I una altra cosa que no fem és enfrontar-nos a les crítiques. Acostumem a
callar i deixar-ho estar encara que
estiguin dient mentides. Està més
que demostrat que, amb números a
la mà, el volum econòmic que mou
la caça és importantíssim i si deixem
de caçar el senglar o el conill, seria
una tragèdia per a l’agricultura i les
carreteres.
Creus que és important federar-se?
Jo estic federat des del primer dia.
M’agrada competir, participo en caça
menor amb gos, compak sporting i en
recorreguts de caça als provincials de
Terres de l’Ebre. Però a banda d’això,
penso que és important perquè la
Federació aglutina números respecte
a la quantitat de caçadors que som
i pot pressionar més en base a la
xifra de persones que representa...
i malauradament a Catalunya hi ha
molts més caçadors dels que estan
federats. A més a més, és clar, de
la importància de l’assegurança. Jo
l’any passat vaig tenir un accident de
caça, en aquell moment tenia només
la federativa sola i l’assegurança en
altre lloc; des de llavors ja ho tinc tot
amb la Federació. M’ho vaig mirar
bé i vaig comparar cobertures i no
hi ha color. Moltes vegades fins que
no tens un accident no te n’adones,
t’ho gestionen, t’arriba el rebut i no
hi penses més, però val molt la pena
mirar-s’ho bé.
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La Territorial de les Terres de l’Ebre
col·laboradora amb el projecte de
reintroducció de la perdiu
Amb la participació de quatre societats adscrites a la Territorial de les Terres de
l’Ebre, una per comarca, els mesos de novembre i desembre de l’any passat es va
posar en marxa de manera efectiva aquest encoratjador projecte de reintroducció
de la perdiu roja en diverses APC (Àrees Privades de Caça) de les Terres de l’Ebre,
una iniciativa que compta amb el suport de la mateixa Territorial, a més de les societats participants.

Instal·lació de les gàbies d’aclimatament,
per directius de la Territorial i de la Societat
La Perdiguera de Bot.

Marcatge de les perdius, amb anella de
plàstic, per poder observar la seva evolució
desprès de la solta.

A finals de l’any 2017 es va posar en marxa de manera
efectiva aquest projecte de reintroducció de la perdiu que
compta amb la col·laboració de la Territorial de les Terres
de l’Ebre, així com de les quatre societats participants,
una per comarca. Les societats participants en aquesta
iniciativa van estar escollides mitjançant un sorteig
dut a terme en l’Assemblea General del 2017 entre les
societats que es van inscriure per participar en aquest
projecte de reintroducció de les perdius en les seves
àrees privades de caça (APC). Finalment, les escollides
van ser la Societat de Caçadors Sant Antoni del Perelló –
Baix Ebre–, la Societat de Caçadors Verge de Pallerols de
la Sènia –Montsià–, la Societat de Caçadors Sant Jaume
i Sant Miquel de la Torre de l’Espanyol i Vinebre –Ribera
d’Ebre– i la Societat de Caçadors La Perdiguera de Bot
–Terra Alta–.
Per dur a terme aquesta iniciativa la Territorial de les
Terres de l’Ebre ha cedit a les societats de caçadors les
gàbies necessàries per l’aclimatament de les perdius,
així com les menjadores i els bevedors; a més de
subministrar les parelles de perdius per a cada zona.
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Marcatge de les perdius i solta dins les
gàbies d’aclimatament.

D’aquesta manera, durant els mesos de novembre i
desembre, els responsables d’aquesta iniciativa, amb
la col·laboració de diversos membres de les societats
participants, van començar a instal·lar als diferents punts
escollits les gàbies, 4 per zona, així com les menjadores,
els bevedors i les parelles de perdius. Com a mesura de
control i seguiment continu, també es van instal·lar dues
càmeres de vigilància amb visió nocturna, per poder
observar possibles depredadors de la zona, encara que,
de moment, sols han estat afectades per gossos.
Cal recordar que per participar en aquest projecte,
les societats havien de complir amb tot un seguit de
requisits, tals com la disponibilitat de destinar una
zona de la seva APC per crear una zona de reserva on
realitzar el projecte, i en la qual no es pugui dur a terme
l’activitat cinegètica durant un mínim de dos anys; que
la societat de caçadors tingués contemplat en el seu Pla
Tècnic de Gestió Cinegètica la repoblació i l’alliberament
de perdius; i la col·laboració dels membres de la Junta
Directiva de la Societat de Caçadors en el manteniment i
seguiment del projecte, entre altres.

Joan Carreras, primer classificat al
Provincial de caça menor amb gos
L’àrea privada de caça de la Societat de Caçadors El Faisà,
al terme municipal de Flix, va acollir aquest campionat
celebrat el 7 d’octubre amb la participació de 19 caçadors
federats de les Terres de l’Ebre, juntament amb els seus
jutges, els quals van poder gaudir d’una bona jornada de
caça, en la qual va acompanyar el bon temps.

El nostre agraïment a la Societat de Caçadors El Faisà de
Flix i a la Societat de Caçadors La Pinellense del Pinell de
Brai, les quals van cedir la seva APC per a la celebració
dels campionats a fi d’ajudar-nos en l’organització.
Gràcies també als col·laboradors en els Campionats que
van obsequiar els participants amb diversos articles.

Els tres primers classificats van representar la Territorial
al Campionat de Catalunya d’aquesta modalitat, celebrat
a la localitat del Pinell de Brai, l’11 de novembre del 2017.

1r. classificat: JOAN CARRERAS amb 5.500 punts
(Societat de Caçadors La Pinellense del Pinell de Brai)
2n classificat: VICENTE PÉREZ amb 3.300 punts
(Societat de Caçadors Sant Roc de Mas de Barberans)
3r classificat: DAVID GISBERT amb 1.650 punts
(Societat de Caçadors Sant Miquel de la Cava)
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