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LA CACERA, ESTAT DE LA QÜESTIÓ. 
 
Probablement sigui la caça el més antic dels usos recreatius dels espais naturals. 
Activitat practicada tant per la població autòctona com pels visitants. Tant pels 
propietaris de les finques com pels masovers i jornalers. 
 
Activitat que, com tot, el temps ha transformat. Han canviat les condicions per a la seva 
pràctica, amb una disminució de les poblacions cinegètiques d’una banda i l’ampliació 
generalitzada dels mitjans materials per a la cacera de l’altra, i han canviat els territoris 
on els practicava. En el Montnegre i el Corredor han desaparegut la majoria dels 
conreus, moltes de les masies estan buides i la cobertura forestal ha avançat 
extraordinàriament. 
 
Paulatinament es va accentuant la sensibilitat social envers les repercusions de la caça 
pel que fa a l’equilibri ecològic. Les mesures per tal d’assegurar una pràctica racional i 
respectuosa envers els ecosistemes han estat assumides per les societats de caçadors, 
que hi col.laboren activament. Que el propi col.lectiu sigui qui depuri els que 
contravenen és la millor fórmula per assegurar la seva efectivitat. 
 
Al costat d’això, i de de l’òptica de la propietat, les rendes agrícoles i forestals han 
baixat acceleradament i s’està contemplant la internalització en els inputs de les finques 
de les activitats terciàries que hi graviten. La caça n’és una d’elles i els esquemes de 
relació tradicionals s’han de revisar al compàs d’aquesta tendència general, tot assolint 
una nova regulació que permeti valorar econòmicament l’exercici d’aquesta activitat en 
els àmbits privats. A banda dels aspectes econòmics, la relació amb la propietat ha de 
contemplar capítols com la guarderia, la utilització de la xarxa de camins, el consens en 
les polítiques de repoblació….Aquesta revisió, pendent en el Montnegre i el Corredor, 
ja s’ha efectuat a satisfacció de totes dues parts en altres indrets del nostre país, i cal 
pensar que a casa nostra serem capaços de trobar solucions també satisfactòries. 
 
A capdavall, es tracta d’un capítol més de l’adaptació d’aquesta activitat secular als 
temps actuals. 
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