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Memòria 2021/2022
La Colla Senglaners està dintre de la Societat de Caçadors d’Arbúcies , són
entitats sense afany de lucre, formades per persones que practiquen l’esport de
la caça, federats professionals i amateurs, amants de la natura.
La colla Senglaners va ser creada a l’any 1.961 i des de llavors es dedica a la
practica de la caça dins del terme municipal d’Arbúcies. És aquí en el nostre
terme on la Colla no només exerceix la vessant esportiva de la caça, si no també
la social contra el porc senglar. La que necessitem dins dels boscos i conreus,
dels nostres camins i pistes, en les carreteres i parterres de la nostra ciutat.
En una lluita constant contra els porcs senglars, practiquen la nostre afició i
deslliuren de destroces rurals i urbanes, d’accidents de transit i sorpreses als
camins de passeig.
La nostra Colla Senglaners d’Arbúcies, som prop de quaranta socis i dediquem
sis mesos a l’any a aquesta tasca.
Son sis mesos apassionats que concentren sobre tot caceres en modalitat de
“batuda”.
La batuda és una modalitat molt arrelada al nostre territori , que es fa de setembre
a març i consisteix en rodejar una zona concreta on creiem que hi son els porcs
i amb l’ajuda de gossos fe sortir els pors senglars. Segur que heu vist alguna
vegada en els camins del nostre terme, la senyalització de “ ATENCIÓ BATUDA
DE SENGLAR”.
Però també es fan aguaits nocturns i caceres especials controlades, dedicades
sobre tot a la protecció dels danys de finques de casa nostre.
Moltes d’aquetes finques les coneixeu, son la Feixa Llarga, El Vilar, Montfulleda,
Sarrahima, Riudecos, Joanet, El Crous, La Nespla,El Regàs, Can Ferrer, El
Mataro, Pigot, Pla d’Ufu, Can Blanc,...
I moltes més.

Algunes dades de la nostre tasca d’engany:
SENGLANERS
2021/22
Dades
Batudes realitzades
Hores invertides
Hectàrees batudes
Cost temporada en €
Porcs abatuts
Altres dades
Hectàrees treballades
Camins adaptats km.
Desbrossament
barrancs
Pas de rieres

71
19.000
7.281
58.700
421

9.000
45
21
8

Cal afegir que des de l’Observatori del senglar situat al Montseny, ens arriben
dades de que el senglar és present en la nostra zona en el percentatge més alt
de Catalunya, >= 12 senglars / km2
Es per això que la caça es mostra com a mesura de control per reduir o
estabilitzar les densitats del senglar.
Per últim fen unes recomanacions als usuaris del nostres boscos:
-

Alerta per si trobeu algun senglar mort, no el toqueu i aviseu als agents
rurals o a nosaltres mateixos.
No donar menjar als senglars. Son potencialment perillosos.
Respecteu les senyalitzacions de batudes.

Agraïments a l’Ajuntament d’Arbúcies i en especial a
l’Àrea de medi Ambient per la seva col·laboració en la
nostra tasca.

Societat de caçadors
Persona de contacte
Adreça postal
Codi postal
Població
Telèfon de contacte
Correu electrònic

Eugeni Zaragoza
Apartat de Correus, 1
17401
Arbúcies
619 561 624
info@elpol.cat

