
Presentació i metodologia
Sempre he mostrat un gran interès i curiositat pel món natural, especialment pels 
animals. M’agrada observar-los i estudiar el seu comportament. Des de ben petit 
els meus pares m’han portat a la muntanya i m’han ensenyat a estimar i a respec-
tar la natura. 
Per això, des d’un bon inici volia enfocar el treball en algun animal de Catalunya, 
preferiblement un mamífer de grans dimensions, que em permetés realitzar ob-
servacions de camp. Tenint en compte que enmig de les dates d’inici i entrega del 
Treball de Recerca s’hi produïa la brama del cérvol, vaig decantar-me finalment 
per aquest animal ja que m’aportava una molt bona oportunitat per a la seva ob-
servació. A més a més, a mesura que em vaig fent gran vaig prenent consciència 
de la necessitat i la importància que existeixi un equilibri entre l’home i la natura, 
i en ser coneixedor de certes problemàtiques a l’entorn d’algunes espècies reintro-
duïdes, vaig creure interessant estudiar la seva realitat.
L’objectiu del treball era donar a conèixer les característiques biològiques i fisiolò-
giques del cérvol i realitzar una anàlisi, el més objectiva possible, de la problemà-
tica causada per l’augment de la població del cérvol a les comarques del Berguedà 
i el Ripollès. 
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L’estructura del treball consisteix en un ampli fonament teòric sobre les caracte-
rístiques de l’animal, la història de la seva reintroducció, l’estudi de la densitat de 
població i l’activitat cinegètica a Catalunya. A nivell pràctic, s’analitza com afecta 
la presència del cérvol en la vida de l’home, tenint en compte el punt de vista dels 
diferents sectors implicats (pagesia, caçadors, administració i ciutadania), mitjan-
çant enquestes i entrevistes per tal d’extreure’n unes conclusions i poder plante-
jar propostes de millora. Finalment, també s’ha realitzat un estudi de camp basat 
en observacions realitzades en diverses sortides per tal d’analitzar-ho tot des d’un 
punt de vista objectiu.

Cos del treball
En la primera part del treball hi consta tota la part teòrica, que permet poder enten-
dre tot el procediment realitzat a la part pràctica. 
A l’inici del treball s’hi pot trobar un ampli fonament teòric sobre la biologia del cér-
vol. Aquesta secció està dividida en dues parts, una introducció en la qual s’explica 
de manera breu la història del cérvol a Catalunya i una informació general en la 
qual es descriu a fons aquest animal. S’expliquen detalladament el seu hàbitat, l’ali-
mentació, la reproducció (la brama), com identificar els seus rastres, les amenaces 



que té i, finalment, el comportament i altres curiositats com la seva comunicació.
El fonament teòric procedeix de la història de la reintroducció del cérvol a Catalu-
nya i un estudi sobre l’augment de la població des d’aquestes reintroduccions. Din-
tre d’aquest estudi s’explica també el procediment d’obtenció de les dades amb els 
diferents censos al llarg de l’any. 
Seguidament, hi ha un bloc de teoria on s’explica la caça com a mètode de gestió. En 
aquest punt s’explica de manera àmplia i profunda l’activitat de la caça a Catalunya 
a partir de diverses seccions com: les diferents espècies cinegètiques, les zones on 
està prohibida la caça, zones on està permesa, les Reserves Nacionals de caça, els 
diferents mètodes de caça i el pla de la temporada de caça major del 2021-2022.
Com a últim punt teòric podem trobar una àmplia descripció del pla de vigilància de 
fauna salvatge així com també un estudi de l’evolució dels resultats sanitaris.
En aquest punt conclou la part teòrica i comença l’experimental amb el treball de 
camp, que consisteix en una explicació de totes les observacions realitzades a l’aire 
lliure per tal de poder evidenciar la presència del cérvol en el territori. A la part final 
de les observacions hi ha una anàlisi de tots els resultats obtinguts. 
Seguidament hi ha el bloc essencial del treball, la problemàtica i els diversos punts 
de vista. En aquest apartat es planteja la situació actual del cérvol a Catalunya i 
es mostra des del punt de vista dels diferents sectors que estan involucrats en la 
vida d’aquest cèrvid. Aquests sectors són la pagesia (el principal sector afectat per 
aquest augment exponencial de cérvols), els caçadors (perquè són els qui en rea-
litzen la gestió) i l’Administració (que analitza els censos i pren les decisions sobre 
com s’ha de gestionar). També s’exposa el punt de vista de la resta de la ciutadania 
per tal d’obtenir un estudi el màxim d’objectiu possible.
El treball de recerca conclou amb unes conclusions que han servit per realitzar 
unes propostes de millora per tal de facilitar la convivència entre l’home i el cérvol 
a Catalunya.

Conclusions
En zones de parcs naturals, reserves de caça o territoris sense activitat ramadera 
el cérvol no suposa de moment una amenaça, sinó tot el contrari, augmenta la bio-
diversitat i la riquesa dels grans mamífers de Catalunya. Però hi ha moltes probabi-
litats que per la fisiologia de l’animal (alta capacitat reproductiva i variabilitat ali-
mentària), l’evolució climàtica i la manca de depredadors sigui el vencedor de noves 
zones on competeix amb altres espècies, i que per tant l’equilibri que coneixem avui 
dia s’acabi decantant al seu favor. Tot dependrà de les polítiques d’intervenció per 
part de l’Administració al territori.
Dins del Berguedà i el Ripollès suposa una amenaça especialment en totes aquelles 
zones amb una alta activitat ramadera de vaques alletants on el cérvol competeix 



directament amb els ramats per les pastures i perquè causa danys en les infraes-
tructures dels pagesos.
Tot això posa en risc la viabilitat de certes explotacions, sobretot aquelles que no 
són de propietat i per les quals el ramader paga al propietari de la finca perquè s’hi 
alimenti el seu ramat. Aquest fet suposa indirectament un augment dels costos que 
moltes vegades certes explotacions no poden assumir.
Els ramats de Catalunya tenen uns nivells molt baixos de brucel·losi i tuberculosi, 
i els ramaders consideren la fauna salvatge com la gran amenaça sanitària actual i 
de futur, perquè si augmenta la densitat de cérvol, poden actuar com a reservoris de 
malalties erradicades o bé controlades (brucel·losi, tuberculosi i llengua blava). Per 
altra banda, s’ha pogut observar que el Pla de Vigilància de Fauna Salvatge no s’ha 
complert com estava previst. No s’acostumen a recollir totes les mostres mínimes 
per comarca i moltes de les que s’aconsegueixen arriben al laboratori en mal estat 
o amb una manca d’identificació, cosa que fa que no es puguin processar. Tampoc 
no s’acostuma a especificar quin nombre de mostres s’ha analitzat per cada malal-
tia ni quin tipus de mostra s’ha fet servir (és a dir, si s’ha utilitzat una mostra de 
sang, d’encèfal, de ganglis...). El nombre de mostres recollida és molt irregular en 
les diferents comarques afectades i en els diferents anys, i això fa que perdi la seva 
representativitat respecte als censos i al nombre de captures de cérvol realitzades. 
També cal esmentar que hi ha una gran desconfiança en el món ramader envers les 
analítiques de fauna salvatge que fa l’Administració, i que coincideix amb el fet que 
fa cinc anys que no es publiquen els resultats a la web del DAAM.
La caça ha estat prou efectiva per controlar el creixement exponencial de població 
de cérvol, però té una sèrie de mancances, com certes associacions de caçadors 
estan envellides i no acaben caçant el nombre de precintes que l’Administració els 
autoritza o que avui en dia l’activitat de la caça no està acceptada per la majoria de 
la població i l’Administració només basa la política de control de la densitat del cér-
vol en aquesta mesura.
Finalment, s’ha pogut evidenciar la presència de dues realitats cada vegada més dis-
tants, la urbana i la rural. L’àmbit urbà desconeix en gran mesura el problema que 
suposa que hi hagi una gran densitat de cérvol en certs territoris, perquè la societat 
urbana tendeix a idealitzar la natura i el món animal i desconeix el funcionament 
dels ecosistemes, criminalitzant sovint la pagesia i la ramaderia.
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