La Federació Catalana de Caça es reuneix amb Teresa Jordà, Consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Són molts els temes que la Federació Catalana de Caça ha volgut abordar en aquesta reunió
llargament demanada.

El president de la Federació Catalana de Caça, Sergi Sánchez, juntament amb els presidents de
les cinc Representacions Territorials, Joaquin Zarzoso (Barcelona), Josep Blanquera (Girona),
Joaquim Vidal (Tarragona), Jaume Teixidó (Lleida) i Manolo Royo (Terres de l’Ebre), s’han
reunit amb la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà i amb el
Director General dels Agents Rurals i Director General en funcions d'Ecosistemes Forestals i
Gestió del Medi, Marc Costa, a Gran Via de les Corts Catalanes, seu del Departament
d’Agricultura.
Des de la Federació Catalana de Caça es volien tractar molts temes, alguns verdaderament
urgents per al bon funcionament del sector cinegètic. Detallem tot seguit les principals
qüestions abordades:
-

Necessitat de lideratge públic en la gestió de la caça a Catalunya. Es carrega a les
espatlles dels caçadors/es catalans/es tota la responsabilitat de la gestió de les
espècies problemàtiques (senglar, cabirol i conill especialment) com si fóssim
treballadors públics amb totes les obligacions però sense cap dret. Es decideixen i
s’implementen mesures des del desconeixement del sector cinegètic i sense tenir en
compte als caçadors a l’hora de prendre decisions. No tenim cap recolzament
institucional, ningú reconeix la nostra tasca ni se’ns anima a continuar-la.
La caça no ha de ser tractada com un problema sinó com una solució. El caçador està
canviant i evolucionant a passos de gegant, participant activament en la gestió
d’hàbitats per afavorir les espècies cinegètiques i no cinegètiques, implicant-se en
censos de la mà d’institucions de reconegut prestigi, formant-se, etc.
Quan obtindrem el reconeixement i el recolzament que el sector mereix?

-

La carn de caça és un gran producte que, en el cas concret de Catalunya, és d’una
qualitat molt superior a la d’altres zones d’Espanya. El Decret de comercialització de
carn de caça preveu inversions per revaloritzar el producte però enguany no hi ha
hagut cap dotació en aquest sentit. Fruit del desinterès pel producte, a les societats de
caçadors se’ls paga entre 0,20€ i 0,40€ el quilogram de senglar. Si tenim en compte el
transport de les peces i les hores invertides, hem de donar les gràcies a les Societats de
Caçadors per la responsabilitat que demostren majoritàriament, al no deixar animals al
bosc. Exigim el lideratge públic en la divulgació del consum de carn de caça. Tenim un
sector porcí líder a nivell europeu que viu d’esquenes a una realitat que el pot fer
trontollar i de pas pot fer trontollar a una part important del PIB del nostre país.

-

L’aplicació del Decret de Comercialització de carn de caça està sent un desastre. Hem
mantingut més de cinc reunions en l’últim any i mig on hem explicat els problemes que
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tenia el Decret tant amb el Departament de Salut animal com amb la Direcció General
d’Ecosistemes Forestals. Lamentem constatar que no hi ha comunicació entre
Departaments de la Generalitat i van rebotant a l’administrat d’un lloc a l’altre. El
resultat és que el Decret, tal i com estava plantejat, i tal i com vam predir no ha estat
possible aplicar-lo. Entre els seus problemes, no hi ha prou gent formada i té greus
errors en els annexes que carreguen la responsabilitat al caçador. Per tot això, hem
generat i proposem un model de full d’entrega d’animals.
-

La formació enfocada a les persones que poden comercialitzar la carn de caça que
s’imparteix als Centres de Capacitació Agrària es basa, fonamentalment, en la detecció
de malalties internes dels animals caçats. El propi Decret imposa l’entrega dels animals
caçats sencers, per la qual cosa en el 95% dels casos no ens servirà de res.
Per més incoherència, aquesta formació penalitza amb una taxa pública a aquelles
persones que se suposa que ens han de donar un servei, a l’hora de retirar animals del
medi amb seguretat i per seguretat. A més a més, els cursos s’han hagut de convocar
de manera precipitada, donat que com vam anunciar, no hi ha prou gent formada a
Catalunya per complir el Decret.

-

La Federació Catalana de Caça, a través de les Representacions Territorials, ha
subvencionat en molts casos els cursos de seguretat a les persones que hi han
participat en un acte de responsabilitat. Gràcies al conveni que tenim amb el Sefas, al
2018 van passar per formació de seguretat en batudes i de salut animal més de 2.500
persones a tot Catalunya. Demanem que es refaci la formació adequant-la al que
permet el Decret i que aquesta sigui impartida per la Federació Catalana de Caça a
través de les Representacions Territorials donat que tenim tècnics, servei jurídic i
personal especialitzat en seguretat sanitària al nostre abast.

-

Moltes colles de caça major estan caçant més del 50% del temps per reducció de danys
a l’agricultura o prevenció d’accidents de trànsit. Quines mesures té previst el
Departament per donar recolzament a aquesta tasca social? Sol·licitem per aquestes
colles exempció de les taxes de vedat així com la gratuïtat de les llicències de caça pels
membres de les colles que actuen per prevenció de danys.

-

Cal regular la figura del Cap de Colla ja que en l’actualitat només té obligacions i
responsabilitats. Entenem que és una figura d’interès públic i cal reconèixer-la, donar-li
una formació a l’alçada de les seves responsabilitats i preveure bonificacions de taxes.

-

Els contenidors per abocar despulles del senglar que hi ha són absolutament
insuficients per les necessitats de les colles de senglar. En els mesos d’estiu, quan les
empreses de comercialització de carn de caça estan tancades i se’ns continua
demanant que cacem per danys, no tenim manera d’eliminar els senglars caçats.
Estem jugant amb un risc sanitari molt greu que hem d’explicitar i abordar.

-

En els últims anys, i probablement sigui un problema creixent, estem patint
interrupcions de batudes de caça, agressions i robatoris de gossos xipats i
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perfectament identificats, tant amb collars amb telèfons com amb equips GPS. Ni el
cos d’Agents Rurals ni el de Mossos d’Esquadra tenen clar com actuar i tot i que els
hem demanat el recolzament a un text proposat sobre com han d’actuar els caçadors
en aquests casos, no hem obtingut resposta.
-

Necessitem una normativa clara al respecte dels nuclis zoològics i que equipari els
gossos de caça a animals de granja o de treball, com passa en comunitats autònomes
veïnes. Si no tenim una normativa adaptada a les necessitats del sector per legalitzar
les gosseres, posem en risc la capacitat per actuar sobre les poblacions de caça major.

-

S’ha demanat que el període de mitja veda comenci el 15 d’agost pel tudó. I així
mateix s’ha posat de relleu la tasca portada a terme per les Societats de Caçadors que
han participat en el Projecte de Millora d’Hàbitats, i les Societats de Caçadors de les
Terres de l’Ebre amb els censos d’aus aquàtiques.

-

S’ha traslladat la problemàtica de l’explosió demogràfica del porc vietnamita i la
necessitat que el Departament d’Agricultura insti a les administracions local al
tractament d’aquest animal com a espècie invasora.

-

Finalment, també s’ha volgut saber quina és la política que el Departament vol portar a
terme a les Reserves Nacionals de Caça i formar part d’aquest debat.

Si bé hi havia molta feina i molts temes a abordar, ens complau poder dir que s’ha pogut parlar
de tots els punts i que hi ha el compromís de treballar totes aquestes propostes abans
d’aquest mes de desembre, per tal que, de cara a principis de l’any vinent es puguin començar
a implementar, com a mínim, algunes d’elles.
Agraïm a la Consellera d’Agricultura i al Director General dels Agents Rurals, la seva atenció i el
compromís mostrat per implementar les mesures que reclama el sector cinegètic català. Ens
hem emplaçat al gener per comprovar l’evolució de les feines acordades.
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