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Les cabres al Montgrí poden arribar 
als 300 exemplars  
L’estudi per fer el cens de cabres salvatges no es va completar i al gener 
se’n farà un segon per saber-ne la població  
Les primeres cabres es van escapar el 2001 d’un parc animal proper  
Joan Trillas - torroella de montgrí - 9 desembre 2018   

Dos exemplars de cabra salvatge al massís del Montgrí. Aquest animals seran avaluats en el proper desplegament per saber-ne la població real. 
SERGI GAMARRA 
 

   La població de cabres salvatges al massís del Montgrí es pot moure entre els 200 i els 300 exemplars. Aquesta és l’estimació que es 
pren com a referència, després que el darrer estudi no s’hagués pogut completar de manera exhaustiva i quedés inacabat. 
   Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Cos d’Agents Rurals, el parc natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí desplegaran, al gener, un dispositiu per avaluar el nombre real 
d’exemplars de cabra salvatge al massís del Montgrí. En el primer estudi, van quedar zones sense explorar, com ara el sector de 
Còrrecs de Mar, la part costanera de cala Pedrosa i cala Ferriola, entre d’altres. 



   El president de la Societat de Caçadors Montgrí, Josep Mir, explica que des de l’entitat s’ha treballat activament i de manera 
compromesa per conscienciar les administracions de la necessitat de mantenir una població estable de cabra salvatge. 
   Mir recorda que les cabres es van introduir al massís quan, el 2001, un mascle i dues femelles es van escapar del parc animal de 
Sobrestany, ara clausurat. El 2002, i conjuntament amb la Societat de Caçadors, l’Ajuntament va encarregar un pla d’aprofitament 
cinegètic al massís per poder plantejar una gestió sostenible de certes poblacions relacionades amb la cacera. Mir destaca la 
importància de disposar d’un animal excepcional com és la cabra salvatge: “El 2012, la Generalitat i el mateix Ajuntament eren més 
partidaris d’erradicar-les, però nosaltres hem treballat perquè això no fos així.” Josep Mir posa com a exemple el massís de Montserrat 
que té “els exemplars més grans de l’Estat espanyol”. Segons el president de la Societat de Caçadors, el massís del Montgrí és molt ric 
en nutrients per a aquests animals. Ara, caldrà saber-ne el nombre real i fer un pla per buscar-ne l’equilibri. 
LA DATA: 2001 Un mascle i dues femelles de cabra salvatge es van escapar del parc animal de Sobrestany, ara clausurat. 
 

Informació publicada al diari El Punt Avui. Diumenge, 9 de desembre del 2018. 
 

Història d’un final feliç  
El 2009 unes cabres salvatges es van escapar del clausurat Parc Animal de 
Sobrestany i van adaptar-se a viure en llibertat al massís del Montgrí  
Un estudi valorarà el seu impacte per garantir-ne la pervivència  
Joan Trillas - torroella de montgrí - 3 desembre 2018 

Un exemplar de cabra salvatge al massís de Montgrí, on es creu que la població pot arribar fins als 150 exemplars. SERGI GAMARRA. 
 
   El 2009 unes cabres salvatges es van escapar del Parc Animal de Sobrestany i van convertir el massís del Montgrí en la seva nova 
llar, aquesta vegada en llibertat. El parc va ser una iniciativa empresarial d’Alfons de Robert Ferrer-Cajigal, comte de Torroella i 
propietari dels terrenys. El parc l’havia clausurat el Departament de Medi Ambient. Gairebé deu anys després, la imatge d’aquests 
animals ha estat una constant durant moltes excursions pel massís; es calcula que ja són uns 150 exemplars i, a més, sense cap 
depredador natural. Ara, Ajuntament, Generalitat i el Parc Natural Massís del Montgrí-Illes Medes han unit esforços per avaluar el 
nombre d’animals, el seu estat i establir un protocol perquè no entrin en conflicte amb l’equilibri natural del massís. 



   L’alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, que és veterinari, ho té clar: “Aquesta és una història amb un final feliç, després de la 
nefasta gestió privada del parc. Un cop enllestit l’estudi i amb un protocol d’actuació, tindrem la presència regulada de la cabra salvatge 
per gaudir-ne tots.” Segons Rufí, la presència de ramats, com havia estat històricament amb la transhumància amb les valls del 
Ripollès, ha d’ajudar a gestionar el sotabosc per a la prevenció d’incendis forestals: “Els espais naturals necessiten gestió i regulació de 
l’ús públic en un entorn molt humanitzat i amb molta pressió turística”, destaca, i afegeix: “Per això ens cal conèixer la població de 
cabres, el seu cens, la seva salut i la capacitat del Montgrí per no trencar l’equilibri natural.” Segons l’alcalde, “quan a la Costa Brava tot 
just, i segurament per força, es comença a qüestionar el desenvolupament urbà del litoral, Torroella avança en el seu compromís amb 
l’entorn natural. El projecte Life Pletera i la gestió de la cabra salvatge en són exemples.” 
   Aquesta història amb final feliç, segons Rufí, té els seus inicis amb el projecte impulsat pel comte de Torroella, Alfons de Robert 
Ferrer-Cajigal, a Sobrestany. Va ser un parc animal, que ocupava unes 40 hectàrees i que contenia diverses espècies, algunes 
exòtiques. De Robert, un emprenedor, es va decantar pel projecte del parc, en no tirar endavant la promoció d’una trentena de cases. 
El parc, situat a tocar el nucli de Sobrestany, municipi de Torroella, a tocar l’antic estany de Bellcaire i als peus del massís, es va obrir 
el 1997 amb més de 300 animals. El 2008 l’Ajuntament el va clausurar i va donar a la propietat qunze dies per retirar els animals. 
Finalment, el 2009 el Departament de Medi Ambient va expedientar el responsable per haver desatès els animals. També se’n van 
escapar daines, que el Departament de Medi Ambient va sacrificar el 2010. En aquest llarg procés, molts animals van estar-hi encara 
dos anys més, enmig d’un foc encreuat entre Medi Ambient i Agricultura pel tema de la seva atenció. Però això ja és història. 
 

Informació publicada al diari El Punt Avui. Dilluns, 3 de desembre del 2018. 
 

Estudiaran les cabres salvatges del 
Montgrí  
El desplegament ha de servir per tenir la població sota control  
Joan Trillas - torroella de montgrí - 30 novembre 2018  

 
 Un exemplar de cabra 
salvatge al massís de Montgrí, 
on es creu que la població pot 
arribar fins als 150 exemplars. 
SERGI GAMARRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Un desplegament  tècnic estudia des d’ahir el nombre i l’estat en què es troba la població de cabra salvatge del Montgrí. L’objectiu és 
poder assolir un nombre adequat i sostenible d’exemplars. El dispositiu l’han desplegat conjuntament el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia Pesca i Alimentació, el Cos d’Agents Rurals, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí. 
   El massís del Montgrí ha estat ocupat en els darrers anys per individus de cabra salvatge (Capra pyrenaica) procedents de 
l’abandonament de l’antic Parc Animal de Sobrestany, una instal·lació privada propera que va ser clausurada el 2008. Els individus que 
es van escapar al seu dia s’han anat adaptant al medi i reproduint, fins a formar una població estable que, segons el darrer cens, podria 
situar-se al voltant de 150 exemplars. Amb els resultats obtinguts d’aquest estiu el que es pretén és determinar quina ha de ser la millor 
gestió per aconseguir mantenir aquesta població en un nombre adequat i saludable, de manera que la seva continuïtat sigui viable, 
controlada i segura. 
   La regidora de Medi Ambient, Sandra Bartomeus, argumenta que la voluntat de l’Ajuntament és “conèixer a fons l’espècie i garantir 
que el nombre i l’estat de les cabres salvatges al Montgrí és l’adequat i no representa cap perill per a la població”. 
 
Informació publicada al diari El Punt Avui. Divendres, 30 de novembre del 2018. 



Estudien la població de cabres 
salvatges al Montgrí per garantir-ne la 
continuïtat  
L'objectiu és veure quina ha de ser la gestió per tal de garantir la continuïtat 
d'aquesta espècie però de forma controlada i segura · Estimen que hi hauria 
150 exemplars  
acn | torroella de montgrí 29.11.2018  

Exemplar de cabra salvatge al Montgrí. ACN (cedida)  
 

   El Departament d'Agricultura, els Agents Rurals, el Parc Natural del Montgrí i 
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí han començat un dispositiu per conèixer quantes 
cabres salvatges hi ha al Montgrí (Baix Empordà) i quin és el seu estat. L'objectiu és 
veure quina ha de ser la seva gestió per tal d'aconseguir una població viable que 
garanteixi la continuïtat d'aquesta espècie però de forma controlada i segura. El darrer 
cens estimava una població d'uns 150 exemplars de cabres salvatges. L'arribada 
d'aquest animal a la zona es deu a l'abandonament de les instal·lacions del Parc Animal 
de Sobrestany, una instal·lació privada que va ser clausurada al 2008. Ara volen garantir 
quin és el volum de població que pot assumir aquest massís. 

   El Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, el Cos d'Agents Rurals, el Parc Natural del Montgrí les Illes Medes i el 
Baix Ter i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí han engegat un dispositiu per controlar la cabra salvatge que habita al Montgrí (Baix 
Empordà). L'objectiu és tenir informació de quants animals hi ha i en quin estat es troben. 
   Aquesta espècie va arribar a la zona ara fa deu anys, quan al 2008 es van clausurar les instal·lacions privades de l'antic Parc Animal 
de Sobrestany. L'abandonament de l'espai va provocar que aquests animals s'escapessin i arribessin al massís del Montgrí. L'últim 
cens apuntava que hi havia uns 150 exemplars. 
   Per això ara cal estudiar amb profunditat aquesta població i veure com actuen per garantir que hi ha un equilibri d'acord amb les 
condicions cinegètiques del massís on habiten. Per conèixer amb detall aquestes espècies es capturaran les cabres vives amb 
trampes. Després analitzaran el seu estat de salut i la seva genètica. A més, demanaran la col·laboració dels caçadors locals per 
capturar algun exemplar jove i així prendre les mostres corresponents. 
   D'altra banda, el cens es completarà amb l'ús de drons i embarcacions que permetran als investigadors arribar a les zones més 
inaccessibles. Amb aquests mitjans es vol aconseguir una exactitud màxima a l'hora de xifrar el nombre de cabres salvatges que hi ha 
en les muntanyes del Montgrí. Aquest control de la població es farà el gener de 2019. 
   La regidora de Medi Ambient de Torroella de Montgrí, Sandra Bartomeus, ha garantit que en cap cas es plantegen autoritzar la caça 
d'aquest animal a la zona fins que no tinguin la informació necessària per l'estudi. Després, si detecten que hi ha una sobrepoblació i 
que aquests individus poden resultar una amenaça per la població, estudiaran aquest tipus de mesura. De tota manera, ha deixat clar 
que sempre actuaran sota la supervisió del Departament. 
   A nivell de Catalunya, la cabra salvatge també es pot trobar al Massís dels Ports i altres muntanyes de les Terres de l'Ebre, a la 
Muntanya de Montserrat i a l'Alt Pirineu (Pallars Sobirà i Val d'Aran). 
 

Informació publicada al Diari de Girona. Dijous, 29 de novembre del 2018. 
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