
La Victòria es converteix en el primer vedat de caça major de 
la cabra mallorquina. Es presenta la Comissió Balear de Caça 
Major i Homologació de Trofeos.  (Data : 07-02-2008) 

 
El conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt, va 
visitar el passat dia 15 de gener al municipi d’Alcúdia, el 
vedat de caça de la Victòria, el qual ha passat a ser el primer 
vedat de les Illes Balears homologat per la caça major de la 
cabra salvatge mallorquina. A la mateixa visita, el conseller 
va presentar també la Comissió Balear de Caça Major i 
Homologació de Trofeus.  

Aquesta nova comissió és un organisme col·legiat consultiu 
format per membres de la Conselleria de Medi Ambient del 

Govern de les Illes Balears, del Consell de Mallorca i de la Federació Balear de Caça, a més d’altres 
tècnics de reconegut prestigi en matèria de caça major i homologació de trofeus. El president de la 
comissió és en Pere Ramon, director general de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental de 
la Conselleria de Medi Ambient.  

Els objectius d’aquesta comissió són, entre d’altres, vetllar per la conservació i aprofitament 
sostenible de la cabra salvatge mallorquina; establir els criteris d’homologació de trofeus; 
promocionar turísticament la caça major a les finques de les serres de Tramuntana i Llevant; o 
assessorar la Conselleria de Medi Ambient en matèria cinegètica.  

Però, sobretot, allò que pretén la Conselleria de Medi Ambient és poder oferir una alternativa a la 
situació actual de moltes finques, que han derivat cap a un excés de població de cabres bordes. Les 
finques que eliminin l’excés de cabres silvestres i normalitzin la població de cabra mallorquina, 
podran acollir-se a l’aprofitament de la espècie autòctona. Essent vedats de caça major, podran 
beneficiar-se d’un pla tècnic equilibrat, sostenible, que a més comptarà amb un nova activitat 
econòmica que les finques necessiten pel seu manteniment.  

Cal dir que, actualment, s’està tramitant la Certificació de Qualitat de més de 12.000 hectàrees 
corresponents a vedats de la Serra de Tramuntana, fet que suposarà, per una banda, una important 
oferta de trofeus i jornades de caça, i per una altra, una oportunitat econòmica i turística per moltes 
finques.  

El vedat de la Victòria, gestionat per la Societat de Caçadors d’Alcúdia, ha estat el primer en assolir 
els nivells de qualitat que han fet possible que caçadors locals i estrangers poguessin tornar a caçar 
trofeus de boc homologables. Això suposa la fi de la moratòria d’aquest tipus de caça, que el Govern 
de les Illes Balears decretà fa dos anys per raons de conservació.  

Cal destacar que els terrenys i vedats que encara no disposen del Certificat de Qualitat de Caça 
Major no estan autoritzats per a l’aprofitament de la cabra salvatge mallorquina ni per a la 
comercialització de la caça de cabres híbrides o assilvestrades.  

 


