La caça major al Montseny
La caça del senglar és una activitat tradicional fortament arrelada al Montseny, on es porta a terme,
pràcticament amb el mateix sistema de cacera (la
batuda), ja des de principi del segle xx.
Les poblacions de senglar han experimentat augments molt importants en les darreres dècades a
causa de l’important increment de la superfície forestal arreu de Catalunya, la manca de depredadors
naturals i la baixa activitat humana en els boscos.
El Montseny és un dels espais de Catalunya amb una
densitat més elevada de senglars. Això causa conflictes perquè provoquen danys als conreus, accidents a les carreteres i també poden afectar altres
espècies de la fauna. Actualment, a causa de l’absència de grans depredadors, la caça és el principal
mecanisme per controlar el creixement de les poblacions de senglars.
La caça del senglar és una activitat estrictament regulada i es desenvolupa dintre d’un període hàbil,
que estableix cada any la Generalitat de Catalunya.
En els darrers anys, aquesta activitat és permesa des
de principi de setembre fins a final de febrer. Fora
d’aquest període, els caçadors poden col·laborar a
controlar els danys del senglar, caçant amb autoritzacions excepcionals.

L’organització de les caceres
Al Montseny, com a la major part de Catalunya, el
senglar es caça amb el sistema de batuda. Aquestes caceres les porten a terme les colles senglanaires, disset de les quals cacen al Montseny i agrupen
unes 600 persones.
En aquesta modalitat, els caçadors, sota la direcció
del seu cap de colla, se situen en diversos punts (les
parades), col·locats estratègicament al voltant del
sector on prèviament han localitzat rastres de senglar. Quan s’han repartit totes les parades comença
el setge: els gossers deixen anar els gossos, que te-

nen un paper clau en la batuda, i que han de seguir
els rastres deixats pels senglars fins a trobar-ne el
jaç on descansen i obligar-los a fugir. En aquest moment comença l’empait, en el qual els gossos persegueixen bordant els senglars que, en l’intent d’escapar-se, passen per algun indret proper a les parades
on algun dels caçadors els pot disparar.
Mentre dura la batuda els caçadors es van comunicant entre ells. Actualment aquesta comunicació
es fa amb radiotransmissors, però tradicionalment
un element bàsic de les batudes eren les cornetes.
Els caçadors disposen d’un codi de tocs amb aquest
instrument amb significats diferents, i també l’utilitzen per animar els gossos a seguir els rastres de
senglar.

Normes bàsiques de seguretat
Per tal que la caça del senglar es pugui realitzar al
parc, assegurant al màxim la convivència amb altres activitats, cal reduir la possibilitat que sorgeixin
conflictes amb la resta d’usuaris. És per això que cal
tenir en compte les recomanacions següents.

1. Normes per als caçadors, quan estiguin fent
una batuda
• Dur una peça de roba de colors d’alta visibilitat, dins la
gamma del groc al vermell
(Resolució MAB/2308/2003).
• No posar les parades en una
franja de menys de 50 m a
cada costat de les carreteres
o a menys de 25 m dels camins públics, ni a menys de
100 m dels nuclis habitats o
a menys de 50 m d’edificis
habitables aïllats, jardins o
parcs d’ús públic. Tampoc no
és permès disparar en direcció a aquests llocs (Decret 506/1971).
• Senyalitzar els accessos a les zones on es duu a
terme una batuda.
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2. Normes per a la resta de persones, quan es
trobin en una zona on es fa una batuda
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• Respectar aquesta activitat, tradicional i necessària per controlar les poblacions de senglars.
• Respectar la senyalització informativa de la batuda. Intentar no passar per les zones indicades
i escollir recorreguts alternatius si és possible. En
cas contrari, cal avisar algun caçador o fer evident
la nostra presència al bosc per evitar accidents.
•	 En cas de dur gos, portar-lo lligat.
• Els usuaris de quads i motos han de recordar que
només és permesa la circulació per les pistes i els
camins forestals pavimentats o d’amplada igual
o superior a 4 m (Llei 9/1995) i respectant les normes de circulació.
•	 En general, s’han d’evitar pistes que estiguin senyalitzades amb avís de cacera del senglar. Cal
tenir en compte que la presència de vehicles o de
persones pot provocar el fracàs de la batuda o
accidents amb els gossos i els caçadors.
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