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La GENETA és una revista propietat de
la Federació Catalana de Caça.
La Federació Catalana de Caça no es fa
responsable o comparteix necessàriament els articles i opinions expressades
en aquesta revista pels seus col·laboradors i entrevistats.
No està permesa la reproducció total ni
parcial dels continguts i imatges publicats en aquesta revista sense l’autorització expressa de la FCC.

Sembla, per fi, que el missatge va calant en els nostres
responsables polítics. Es comencen a produir manifestacions públiques que avalen el que sempre hem defensat
els caçadors: el nostre paper fonamental com a gestors
i garants de l’equilibri de la fauna cinegètica del nostre
país. El passat 24 de setembre, a la XVI Fira del Caçador
de Tàrrega, representants de diferents administracions,
com el director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Lleida, Ferran de Noguera,
van destacar la importància dels caçadors com a garants
de l’equilibri de les poblacions de la fauna cinegètica i
van agrair la solidaritat del col·lectiu de caçadors a l’hora
d’ajudar a reduir els danys que els nostres agricultors pateixen a causa de les superpoblacions d’algunes espècies
cinegètiques, i van reconèixer el paper de la caça com a
motor de dinamització del món rural i eina d’arrelament
de la gent al territori.
La Fira del Caçador de Tàrrega va aplegar a milers de persones, moltes d’elles vinculades amb el món de la caça,
però moltes altres totalment alienes, que, tot i això, van
acudir-hi amb total normalitat, en família, per gaudir de
les diverses activitats, tot respectant que hi ha un col·lectiu d’homes i dones que tenen una passió fermament
arrelada, com és la caça. És una passió i una forma de vida
que els porta a estimar la natura i a aprofitar els recursos
naturals amb respecte i equilibri, i és una activitat perfectament compatible amb la conservació i l’ecologisme. És
un ecologisme ben entès, que vetlla per l’equilibri de totes les espècies i la seva conservació i que no renuncia a
fer els aprofitaments raonables que ens permeten gaudir
dels recursos naturals en el present i els asseguren per al
futur.
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Editorial

Cal que els partits polítics abandonin el suport a aquestes minories radicals, mal anomenades ecologistes, que
vestits d’una falsa moral i des del desconeixement total
del món rural pretenen dictar-nos com hem de viure. Per
què aquests grupuscles no hi són quan hi ha sequera i cal
facilitar l’accés d’aigua a la fauna? Per què no apareixen
quan hi ha incendis als nostres camps? Per què no col·laboren quan calen recursos per fer un seguiment sanitari

de les poblacions d’animals cinegètics i sí que hi són per
manipular la realitat i cobrar subvencions provinents dels
nostres impostos? El passat 30 de setembre, a Còrdova,
el món rural en general i els caçadors en particular vam
fer un cop sobre la taula per dir PROU. Ja n’hi ha prou
d’agressions envers els caçadors, que ja han arribat a la
persecució i a l’assetjament a les xarxes socials, com les
que va patir la Mel Capitán, tot un referent per al nostre
col·lectiu, que malauradament es va suïcidar fa escasses
setmanes (gràcies, Mel, per ensenyar-nos el camí. No permetrem que el que vas patir li torni a passar a cap altre
caçador). Ja n’hi ha prou que les institucions li facin el joc
a fanàtics que no han trepitjat mai el camp i que de moment han posat en risc la tradició ocellaire a Catalunya,
mentre que la poda d’arbres en període de nidificació i
l’expansió incontrolada de còrvids malmeten les poblacions de fringíl·lids davant la passivitat del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i les administracions locals corresponents.
Caçadors, ocellaires, tot i que sembla que alguna cosa es
mou no podem deixar d’estirar de la corda. Massa temps
d’inactivitat ha donat avantatge a l’enemic. Tenim l’oportunitat que la propera llei de caça, que tot just aquest any
2017 s’ha començat a treballar, reforci el nostre paper
com a gestors del medi i el nostre model d’èxit basat en
la caça social. Tothom està convidat a ser protagonista en
aquesta tasca apassionant.
Salut i bona caça!
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Les societats de caçadors i la Federació
compromeses amb la conservació
de l’àliga cuabarrada i el medi natural

En marxa la creació d’una xarxa
de centres de recollida i manipulació
de la carn de caça

La Federació Catalana de Caça i 90 societats de caçadors de Catalunya realitzen un
treball permanent i altruista per a la conservació i recuperació de l’àliga cuabarrada
(Aquila fasciata), mitjançant diverses iniciatives com la repoblació de les seves zones
d’espai vital amb perdiu roja, i no deixar caçar a les seves àrees de nidificació.

La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Federació Catalana de Caça, té prevista
la creació a la demarcació de 4 ó 5 centres, en primera instància, de recollida i manipulació
de la carn de caça per a la seva posterior comercialització a restaurants, establiments
d’alimentació, etc. i transformació en altres productes alimentaris derivats de la carn de caça.

D’acord amb la voluntat i compromís constant amb la
conservació del medi natural i de les diverses espècies
cinegètiques i no cinegètiques de Catalunya, 90
societats de caçadors de Catalunya, en coordinació
amb la Federació Catalana de Caça, col·laboren des
de fa uns anys, de manera altruista, en la recuperació
de l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata). En aquest sentit,
una de les principals iniciatives dutes a terme per part
d’aquestes societats se centra en la repoblació de les
zones de nidificació i d’espai vital d’aquesta espècie
amb perdius de la granja cinegètica de Torreferrussa,
gestionada per la Federació Catalana de Caça i l’Àrea
d’Activitats Cinegètiques del DARP. Aquesta acció té
per objectiu garantir que l’àliga tingui caça al seu abast
i pugui alimentar els seus pollets.

El diputat de la Diputació de Barcelona, Jesús Calderer,
conjuntament amb Sergio Sánchez, president de la
Federació Catalana de Caça, va anunciar el divendres 16 de
juny, en el decurs de la presentació de la IV edició de la Fira
del Caçadors de Sant Fruitós de Bages la propera creació
d’una xarxa de centres de recollida i manipulació de la carn
de caça –caça major-, tant per l’autoconsum com per la seva
posterior comercialització i venda.

Les societats de caçadors duen a terme les repoblacions
i millores d’hàbitat necessàries per garantir que les
perdius s’adaptin i puguin reproduir-se. És una tasca que
requereix esforç i que indica com el col·lectiu caçador
participa activament en la conservació de la natura.
D’aquesta manera, l’àliga cuabarrada troba prou aliment
al camp per tirar endavant els seus polls en els moments
delicats de la criança. Cal destacar que a principis de
2017 es va aconseguir salvar dos d’aquests pollets, molt
desnodrits i en perill de mort per manca de caça, dels
nius del Parc Natural de Montsant i de Montserrat, amb
l’alliberament de perdius de Torreferrussa prop del niu.

En primera instància, aquests centres, que tindran una
capacitat de recepció de entre 200 i 400 senglars, es
distribuiran per diferents punts estratègics de la província
de Barcelona. La ubicació d’aquests centres es decidirà
de manera consensuada amb la Federació Catalana de
Caça després de parlar amb el col·lectiu de caçadors
de la demarcació sobre les zones més idònies per a la
seva instal·lació i en funció també de la implicació dels
ajuntaments susceptibles d’acollir-los.
Gràcies a aquesta acció, les parelles d’àliga van poder
veure com els seus polls sortien del niu en perfectes
condicions.
Així mateix, les societats de caçadors, a banda de fer
les repoblacions, no deixen caçar a les zones properes
a nius, i respecten especialment les àrees d’espai vital
de l’àliga.

No es deixa caçar a les zones de nidificació, i es respecten i repoblen amb
perdiu roja les zones d’espai vital de
l’espècie.

Els centres, d’uns 200 metres quadrats, comptaran amb
una zona de recepció i especejament dels senglars (cérvols,
cabirols, daines...), zona de refrigeració i per depositar les
despulles, laboratori d’anàlisis –cada centre tindrà asignat
un veterinari que expedirà, si procedeix, l’autorització per
al consum de la carn analitzada. A més del facultatiu, cada
centre comptarà amb dos o tres persones, específicament
formades per a la realització de les tasques d’especejament
i manipulació de la carn. En aquest sentit, cal destacar
que, a proposta de la Federació Catalana de Caça, aquests
treballadors es buscaran entre el col·lectiu de caçadors

amb problemes per accedir a un lloc de treball o amb risc
d’exclusió social.
Amb aquesta iniciativa, que compta també amb el
beneplàcit dels departaments d’Agricultura i Sanitat de la
Generalitat de Catalunya, es vol ajudar als caçadors a donar
una sortida, d’una manera ràpida i eficaç, als seus excedents
de caça i buscar, mitjançant la seva posterior transformació
i comercialització, uns ingressos que permetin, per una
banda, l’autogestió dels propis centres receptors i, per altra,
obtenir per als caçadors que hagin aportat el producte uns
diners que els hi ajudin a recuperar una part de les grans
despeses que en aquests moments estan suportant les
colles de caçadors a rel de la creixent necessitat de realitzar
batudes per tractar de minvar la superpoblació d’algunes
espècies cinegètiques com el senglar.
La Diputació de Barcelona ja té asignat al projecte una
partida pressupostària d’aproximadament 1.500.000
milions d’euros, per a sufragar la construcció d’aquests
centres amb un cost estimatiu per a cadascun d’ells d’entre
200.000 i 300.000 €. La voluntat de l’administració es posar
en marxa alguns d’aquests centres en el decurs de 2018; no
obstant això, és una previsió supeditada a la superació dels
diferents tràmits administratius que requereixen aquests
tipus d’iniciatives.
Declaracions de Sergio Sánchez i Jesús Calderer
sobre la creació d’aquesta xarxa

Gràcies a la col·laboració d’aquestes 90 societats de
caçadors i a la gestió realitzada per part de la Federació
Catalana de Caça i de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació amb les perdius de la granja cinegètica de
Torreferrussa, a la temporada 2017-2018 s’alliberaran
més de 2.000 perdius en àrees properes a nius i zones
d’espai vital de les 63 parelles d’àliga cuabarrada de
Catalunya.
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La seguretat a la caça, decàleg de Mutuasport

El sopar de caçadors de l’Almoster, tot
un exemple d’integració i harmonia

El fet que a Catalunya es pugui caçar durant tots
els dies habilitats de l’any afegeix un plus a la
seguretat i obliga als caçadors a no abaixar la
guàrdia pel que fa a les mesures de seguretat,
independentment de les modalitats de caça.

Des de fa tres dècades, al petit poble de l’Almoster, cada estiu té lloc una de les trobades
més esperades de l’any amb motiu de la celebració d’un sopar de germanor organitzat
per les societats de caçadors Agrícola i l’Aubaga. És un àpat que va molt més enllà dels
aspectes gastronòmics i que esdevé una bona mostra i exemple d’integració i de la
necessària col·laboració del col·lectiu de caçadors amb el món rural.

MANEIG I CURA D’ARMES

En aquest sentit, a més a més del que estableixen
les lleis i reglaments, des de Mutuasport, la mútua
asseguradora de referència en el sector cinegètic,
sabem quines són les claus fonamentals per minimitzar el risc d’accidents durant la caça.

Manteniment: Neteja, conservació i armeria.
Cura diligent: Arma adequada per a cada perfil del caçador.

CONVIVÈNCIA AMB ALTRES USUARIS DEL MEDI NATURAL

Caçadors caça major:
Respectar els reglaments de caça.
Caçadors caça menor:
Línia o corda. És fonamental mantenir les mesures de seguretat i conèixer en tot
moment la posició dels companys.
No disparar mai al soroll. Sempre s’ha de veure la peça.

ALTRES: És fonamental no realitzar trets en zones de camins per tal de protegir els senderistes,
ciclistes o altres esportistes que estiguin gaudint de la natura.

Zones de seguretat

El passat 5 d’agost la localitat de l’Almoster, situada a la
comarca del Baix Camp (Tarragona), va acollir una de les
festes més esperades i entranyables de l’any amb motiu
de la celebració del Sopar dels Caçadors; una trobada,
oberta a tot el poble, caçadors i no caçadors, amb un doble objectiu; per una banda, potenciar i promocionar el
consum de la carn de caça, un producte amb unes qualitat
organolèptiques excel·lents i cada vegada més ben valorat i, per altra, fer palesa la bona harmonia i col·laboració
existent entre el col·lectiu de caçadors i, majoritàriament,
el conjunt d’habitants de la població.
Un any més, i ja en són trenta, aquest multitudinari sopar,
que va tenir al cérvol com a principal protagonista a la taula –en aquesta ocasió amb un fantàstic fricandó- va convertir-se en una mostra més de la necessària col·laboració
i bones relacions existents entre el conjunt de caçadors i
la pagesia, cada vegada més necessitada del suport dels
caçadors a l’hora de controlar el creixement desmesurat
d’algunes espècies cinegètiques, que causen greus perjudicis a l’agricultura.
Aquest sopar, que va comptar amb Miquel Pino com a
mestre de cerimònies, president de la Societat Agrícola,
principal impulsora d’aquest àpat, amb la col·laboració
de la colla senglanera l’Aubaga, va tornar a esdevenir una
6 LA GENETA

gran festa de la gastronomia i la companyonia i com va
dir el president de la Representació Territorial de Tarragona, el Sr. Joaquim Vidal, és un exemple més –a Catalunya
es compten per centenars aquest tipus de trobades- que
ens demostren la bona relació i integració dels caçadors
al món rural, per molt que alguns provin d’explicar el contrari. Per la seva banda, Miquel Pino va manifestar la seva
satisfacció per l’organització d’aquest sopar que “serveix,
entre altres motius, per agrair als propietaris de les diferents zones de caça la cessió dels seus terrenys per a la
pràctica de la nostra passió i alhora ens permet passar una
estona amb bona part dels habitants del poble degustant
un sopar amb productes de caça. Així mateix, mitjançant
aquest tipus d’actes volem posar en valor la veritable funció del caçador com a gestor cinegètic i, majoritàriament,
les bones relacions existents amb altres col·lectius que
realitzen la seva activitat al medi rural, especialment els
pagesos, molts d’ells també caçadors”.

Les persones que intervinguin en les batudes de
caça major han de portar una peça de roba de
colors d’alta visibilitat, dins de la gamma del groc
al vermell, juntament amb una gorra.
Així mateix, s’han de situar de manera que no es
puguin posar en perill mútuament, prenent totes
les mesures necessàries per garantir un correcte
desenvolupament de l’actuació de control de les
espècies autoritzades, així com la seguretat dels
participants i altres usuaris de l’espai.

Batudes de caça major

A cada batuda hi haurà un cap de colla designat
pel titular del terreny cinegètic. El titular del
terreny serà l’interlocutor davant l’Administració.

Quant a la senyalització de batudes de caça major,
el cap de colla ha de coordinar la col·locació de la
senyalització de l’accés al vedat, així com de
l’accés als camins i pistes forestals que donen
accés a la zona de batuda. S’han de col·locar
abans de l’inici de la batuda i es retiraran com a
màxim 12 hores després de finalitzar-la.

Alcohol

Si bé no hi ha cap regulació pròpiament dita, com
succeïx en l’àmbit del trànsit rodat, pel que fa al
consum d’alcohol hem de tenir una tolerància zero.
Cal ser molt conscients sobre el fet que estem
utilitzant armes i l’alta perillositat no només cap a
nosaltres mateixos, sinó també davant de companys de batuda, etc.

La vetllada, va acabar amb una actuació del conegut Sr.
Barragan, que amb els seus acudits i anècdotes va posar
un brillant colofó a aquest sopar.
Entrevista amb Miquel Pino, President de la
Societat de Caçadors Agrícola d’Almoster
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Milers de persones omplen la Fira
del Caçador Ciutat de Tàrrega

Neteja i cura de les botes

Un any més, la Societat de Caçadors de Tàrrega, encarregada
de l’organització d’aquesta gran trobada del món de la caça a
Catalunya, amb l’estreta col·laboració de l’ajuntament de la
capital de l’Urgell, es pot sentir més que satisfeta per la bona
acollida d’aquesta fira, duta a terme el diumenge 25 de setembre a Tàrrega amb la participació de milers de visitants,
més d’un centenar d’expositors i la celebració d’un complet i
atractiu programa d’activitats, tant per als aficionats a l’activitat cinegètica com per al públic familiar. En aquesta setzena
edició de la Fira es va retre un sentit i merescut homenatge a
l’arquer Antonio Rebollo.
Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del
departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya
a Lleida, així com l’alcaldessa de Tàrrega, la senyora Rosa
Maria Perelló, encarregats d’inaugurar oficialment aquesta fira, van aprofitar l’oportunitat per constatar i destacar
els beneficis de l’activitat cinegètica al territori, el correcte
manteniment del medi natural i el control de les diferents
poblacions cinegètiques. Altrament, Ferran de Noguera va
recordar als presents que ja s’han iniciat els tràmits parlamentaris per crear una nova llei de caça –en substitució de
l’obsoleta llei de caça de 1970- adaptada a la realitat cinegètica actual i comptant amb la col·laboració dels diferents
agents implicats en aquesta activitat.
Amb motiu de la celebració en 2017 del 25è aniversari de
la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona, es va retre
un sentit homenatge a Antonio Rebollo, l’arquer paralímpic
encarregat de prendre la flama del pebeter olímpic i un participant habitual en aquesta fira a la qual ha assistit en quinze de les setze edicions. En el decurs d’aquest reconeixement, Sergio Sánchez, president de la Federació Catalana
de Caça, va destacar la importància d’aquesta Fira “que s’ha
convertit en tot un referent de les fires de caça a Catalunya
així com un mitjà per donar a conèixer al públic en general
l’activitat cinegètica”.
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El president de la FCC va aprofitar aquest moment per felicitar a la Societat de Caçadors de Tàrrega per l’organització
d’aquesta fira de caràcter transversal, que inclou un gran
nombre d’activitats obertes a tothom i per estar perfectament integrada al conjunt de la societat Tàrrega contribuint
d’una manera directa i efectiva a que la gent vegi com a
normal i necessària l’activitat cinegètica”.
Durant tota la jornada van tenir lloc diferents i atractives
activitats, tant vinculades amb l’activitat cinegètica com la
final del Màster Sant Hubert, una competició de recorreguts de caça o les exhibicions de falconeria, l’exposició canina de races caçadores, com d’altres de caràcter més general com els concursos d’agility, el IX concurs caní Ciutat de
Tàrrega, diferents exhibicions eqüestres, de ponis, d’airsoft,
de gossos de defensa i atac, tir amb arc, etc.
La Fira, organitzada per la Societat de Caçadors de Tàrrega, presidida per Benjamí Sala i Utges, va esdevenir el punt
de trobada de milers d’aficionats a la caça entre els quals
també van assistir diferents dirigents de les territorials com
Jaume Teixidó o Joaquim Zarzoso, presidents respectius de
Lleida i Barcelona.

Un cop finalitzada la jornada de caça
arriba el moment de netejar el calçat.
Per fer-ho no pot utilitzar-se qualsevol producte, i molt menys si el nostre calçat incorpora el folre impermeable i transpirable Gore-tex®. Hi
ha una sèrie de consells que hauríem
d’aplicar perquè les nostres botes
llueixin bon aspecte i garanteixin les
seves propietats durant més temps.
Un cop seques de manera natural,
sense haver-les acostat a una font de
calor, es recomana netejar-les amb
un drap amb aigua tèbia o lleugerament sabonosa. També podem raspallar amb el raspall de neteja Chiruca,
que disposa d’una cara sintètica que
treu la pols, d’una peça lateral que
neteja en profunditat les costures
del calçat i els llocs de difícil accés,
i d’una cara de niló que revifa la pell.
També es recomana estendre la
crema natural Chiruca, que deixa el
calçat perfecte. És una crema suau
i nutrient a base d’olis naturals que
nodreix la pell i evita les esquerdes
sense obstruir la transpiració del folre interior Gore-Tex® i de la pell.
Usar de manera regular hidrofugant
també és una pràctica aconsellable.

És un producte impermeabilitzant
que, a més a més de repel·lir la brutícia i evitar les taques, impedeix que
la coberta exterior absorbeixi l’aigua i
incrementi el pes de les botes.
És molt important tenir en compte que les botes de caça de Chiruca
amb Gore-Tex® són impermeables
i transpirables. Cap dels productes
esmentats obstrueixen els porus i
són perfectament compatibles amb
el folre Gore-Tex®. El manteniment
de les botes de caça Chiruca amb
Gore-Tex® s’ha de fer amb productes basats en silicona fluorada, ja que
aquest component és compatible
amb l’estructura microporosa de la
pell, amb la qual estan fabricades les
Chiruca, i del folre interior Gore-Tex®.
L’aplicació d’hidrofugants o de cremes compostes de silicona fluorada
no obstrueixen els porus, i les botes,
a més a més d’impermeables, continuen sent transpirables; en canvi,
el greix de cavall o altres productes
com ara ceres, crema de mans, betums, etc. poden arribar a tancar els
porus i impedeixen l’evacuació de la
suor del peu del caçador.

CONSEjOS

CUIDADO y MANTENIMIENTO
1

2

4

5

3

Declaracions de Sergio Sánchez a la Fira del
Caçador de Tàrrega

6

1. Tras su uso, dejar airear y secar la humedad de forma natural. No acelerar el secado acercándolas a una fuente
de calor, porque las pieles se deshidratan y acartonan.
LA GENETA
2. Eliminar la humedad interior rellenando la bota con papel de periódico.

www.chiruca.com
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Estimar als ocells més
que a un mateix
Sincerament, em van sorprendre. Quan vaig arribar a Manlleu amb motiu de la trobada anual de la Societat Ocellaire de Manlleu el meu coneixement sobre l’activitat
ocellaire era tan minso com els pardals que vaig veure durant tot el matí. Fins aleshores em resultava xocant observar a algú passejant gàbies pel carrer amb un ocell
o veure com esperaven amb deliri a que aquells pardalets es dignessin a cantar;
malgrat aquests apriorismes, compartint unes hores amb els membres de la societat
vaig aprendre i entendre moltes coses.
Amb una parell d’horetes de cotxe a les esquenes, a les vuit
del matí vaig arribar a Manlleu amb la ment oberta i amb moltes ganes d’aprendre. El dia va començar bé, un bon esmorzar de germanor per afrontar amb energia una jornada que
va resultar d’allò més profitosa, ja que vaig tenir l’oportunitat
de compartir sensacions, experiències i, per damunt de tot,
em vaig adonar de que aquesta activitat no es pot desenvolupar sense sentir passió i una veritable estima pels ocells i
la natura. De germanor i companyonia també vaig aprendre
unes quantes lliçons, per què, fet i fet, vaig comprovar que la
competició era, si més no, una “excusa” per gaudir d’una bona
estona amb amics, coneguts i companys compartint una afició comuna, que té com a eix vertebrador la passió pels ocells,
la seva cura i, evidentment, gaudir amb els seus cants.
Com em va dir el Santi Puntí, president de la Societat Ocellaire de Manlleu -una de les més antigues de Catalunya (1858) “Gairebé m’estimo més als meus ocells que a la pròpia família”.
Dit això, podem aplicar la dita “tens el cap ple de pardals” però
amb un altre significat, ja que en el cas que ens ocupa parlem
de caps ben moblats, per què això de tenir ocells de cant no és
una cosa gens fàcil, ni barata i requereix moltíssims esforços i
dedicació personal per dur-la a terme.
Durant el matí vaig parlar força estona amb el Santi i el Pere
Castells, membre de la junta i amb el Josep Vidal, delegat dels
ocellaires d’Osona i Girona o amb l’entranyable Pepet (Josep
Capdevila), el més savi i estimat de la plaça. Tota una institució
amb 95 anys a les seves esquenes. En Pepet em va explicar
moltes coses, totes interessants, que es resumeixen en una
fal·lera desmesurada pels ocells que el porten, tot i els seus
quasi 100 anys, a continuar al peu del canó participant en

concursos setmana rere setmana. Amb ell, també vaig aprendre que tenir un bon ocell de cant no és gens senzill. En Josep em va explicar que, com a molt, en tota la seva vida com
ocellaire, i parlem de més de vuit dècades, no ha tingut més
de 10 exemplars bons, comptant totes les varietats (pinsans,
passerells, verderols, caderneres).

Molta gent ens critica sense ser conscients del nostre treball en favor de la
conservació dels ocells
Abans d’arribar a Manlleu sí que sabia una cosa, la pràctica
ocellaire no passa per un bon moment, especialment després
de la prohibició de fer captures decretada per la Generalitat de
Catalunya en 2016 i que continuarà –sense visos de soluciódurant aquest 2017. En relació amb aquesta situació, en Pere
Castell va ser molt clar “Malauradament vivim en una societat
que viu d’esquenes al medi natural. Molta gent parla de les
coses sense coneixement de causa. Ens critiquen sense ser
conscients del nostre treball en favor de la conservació dels
ocells. Prohibir aquesta activitat és una decisió molt negativa
per a la continuïtat d’aquestes espècies d’ocells fringíl·lids, ja
que nosaltres som dels pocs que es preocupen per què es
tingui cura a l’hora de preservar el seu hàbitat natural. Tret del
pinsà, que es desenvolupa bé als boscos, l’hàbitat de la resta
cada vegada és més reduït davant la eliminació de les zones
de cultiu on es reprodueixen aquests ocells i l’expansió de les
zones boscoses. Els ocellaires som els únics que constatem
aquesta realitat i que reclamem zones naturals de cria o que
ens adrecem als ajuntaments per evitar fumigacions agressives, que causen estralls a les poblacions d’aquests ocells”.

Si no podem capturar ocells les possibilitats de
continuar amb la nostra afició són molt escasses

Les paraules i arguments d’en Pere, serenes però força aclaridores i basades en fets constatats no deixen lloc al dubte. Per altra banda, les prohibicions com a tals davant d’un
problema mai acostumen a ser una bona solució. Com diu
aquest apassionat i ferm defensor de l’activitat ocellaire lo
millor seria “regular el número de captures, pagar les taxes
que es considerin adients i reinvertir-les en la pròpia conservació d’aquests ocells i el seu hàbitat”. Així mateix, Pere
Castell em va fer especial esment sobre un fet, que mai acostuma a sortir als vídeos dels “anti” i que cal destacar “quan
realitzem captures, una vegada feta la tria per veure quins
tenen millors condicions per al cant, ens quedem dos o tres
ocells –sempre mascles- i tornem la resta al seu espai natural
en perfectes condicions físiques”. Estem davant d’un complicat present i d’un futur molt incert si finalment prosperen
com a solució a la prohibició de capturar ocells les directrius
al respecte establertes per part de la UE, avalades per la pròpia Generalitat, que passen per substituir les captures per la
cria en captivitat dels ocells. En aquest sentit, Josep Vidal va
ser taxatiu “amb aquest tipus de mesures volen acabar amb
la nostra afició. A Catalunya i la resta de l’Estat mai ens hem
dedicat a la cria en captivitat d’ocells fringíl·lids. Experts de la
Generalitat han fet proves amb més de 100 parelles obtenint
uns resultats tan ridículs com ineficaços, tan sols dos o tres
parelles s’han reproduït en captivitat amb l’agreujant de que
els ocells que surten no es comporten, ni de llarg, com els
capturats a la natura”.
Els presents en aquesta trobada van manifestar la seva preocupació pel futur de l’activitat i el relleu generacional. Santi
Puntí, un veritable “boig”, dels ocells fa palès la crua realitat
“ara estem participant als concursos amb exemplars capturats fa tres o quatre anys –els més joves-. Si no podem capturar ocells, les possibilitat de continuar són molt escasses.
A més, transmetre la nostra afició a les noves generacions
és molt complicat si es perden aspectes fonamentals de la
mateixa com ensenyar-los quin és l’hàbitat dels ocells, quan i
com es poden caçar, el respecte a la natura...”
Com diu en Pere, tot plegat una llàstima ja que la Conca de
Ter era una gran zona per a la captura d’ocells, on l’afició oce-
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llaire ve de llarg i té els seus orígens amb la implantació de
les primeres fàbriques tèxtils fa més de 175 anys “als inicis
de l’eclosió industrial a la zona, derivada de la implantació de
fàbriques tèxtils, la gent no tenia ni mitjans, ni autorització
per caçar amb escopeta, una activitat reservada a les classes
benestants; així que, l’única possibilitat per complementar,
en primera instància, la seva deficient alimentació era mitjançant la captura d’ocells. Després, a mesura que les necessitats bàsiques estaven millor cobertes i davant la necessitat
de comptar amb activitats lúdiques van sorgir els concursos
ocellaires i la captura d’ocells es va transformar en la manera d’aconseguir exemplars per la pràctica d’aquesta activitat
transversal”.
I a més de parlar amb uns i altres vaig tractar d’escoltar als
ocells participants al concurs i mirar de controlar com es
puntuava, les normes, els tipus de cants... Missió impossible,
però com passa amb el vi, no cal ser un enòleg per saber si
un vi és bo o dolent, tan sol dir m’agrada o no m’agrada. Amb
el concurs em va passar el mateix, vaig sentir la passió dels
participants, la tensió competitiva, la dedicació i interès del
jutges, els cants dels ocells, la companyonia; així doncs, tot i
que neòfit a la matèria, si em pregunteu si em va agradar el
que vaig veure i aprendre diré que si.
Si em pregunteu com definiaria a un ocellaire haura de dir
“Pasa palabra”, però com que sóc dels que es mullen diré que
és una persona que s’estima els ocells més que a si mateix,
que a la seva pròpia família, o que com a mínim els ocells
formen part directa d’ella.
Declaracions en defensa de l’activitat ocellaire
Santi Puntí, President de la Societat Ocellaire de Manlleu.
Pere Castells, membre de la Junta de la Societat Ocellaire
de Manlleu.
Josep Vidal, delegat ocellaire delegat dels ocellaires
d’Osona i Girona.
Josep Capdevila, “Pepet” una institució al món ocellaire.
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El certamen ocellaire de Castellgalí
celebra els seus vints anys amb gran
èxit organitzatiu i de participació
La Societat de Caçadors Carruca, de Castellgalí, va celebrar el dissabte 5 d’agost
un dels seus dies més destacats de l’any amb motiu de l’organització de la vigèsima
edició del tradicional certamen ocellaire, tot un referent per als amants d’aquesta
pràctica a Catalunya.
Després de moltes setmanes de treball intens, de preparatius, nervis,
d’esforç conjunt i col·laboratiu... el
dissabte 5 d’agost va arribar el gran
dia. El pavelló municipal de Castellgalí, que es va omplir de gom a gom,
va obrir les seves portes per acollir
una nova edició d’un dels concursos
ocellaires més esperats i destacats
de tots els celebrats a Catalunya en
el decurs de l’any.

Tot i la intensa calor, la participació
en aquesta trobada ocellaire, que es
duu a terme coincidint amb la cele-
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bració de la Festa Major de la localitat, va ser molt destacada. La jornada va començar amb un esmorzar de
germanor que va donar pas a aquest
certamen ocellaire de rapidesa impecablement organitzat per la societat Carruca gràcies, entre altres, a la
col·laboració desinteressada de tots
integrants de la societat -que compta amb 30 socis-, de l’ajuntament de
la localitat, que un any més va cedir
el pavelló poliesportiu per a la celebració d’aquest concurs, a més de la
Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona i
la pròpia FCC.

La valoració realitzada per part de Josep
Planes Vidal, president de la societat
de caçadors Carruca,
d’aquesta nova edició
va ser molt positiva
destacant “el treball
de tots els membres
de la societat en l’organització
d’aquest
concurs així com de
les institucions, especialment l’ajuntament,
i la Territorial de Barcelona i la FCC que
ens han donat un suport decisiu per
tirar endavant aquest concurs que
esperem poder seguir organitzant
molts anys més”. Així mateix, l’alcalde
de la localitat, el Sr. Cristòfol Gimeno va destacar la significació que té
per aquesta petita localitat del Bages
l’organització d’aquesta prova ja que
“ens ajuda a donar visibilitat a la nostra població arreu Catalunya i és una
mostra més de la capacitat de treball
de la gent del poble per organitzar
iniciatives que ajudin a la dinamització de la nostra localitat”.
Per la seva banda, Joaquim Zarzoso,
president de la Representació Territorial de la Federació Catalana de
Caça a Barcelona i membre de la junta directiva de la FCC va manifestar
la seva satisfacció per “la gran feina
de tota la societat en l’organització
d’aquest concurs, la germanor entre tots els participants i, sens dubte, la gran participació d’ocellaires.
Malgrat les dificultats per les quals
travessa el món ocellaire aquest concurs i el gran número de participants

Un any més la societat de caçadors
Carruca va organitzar aquesta existosa i multitudinària trobada ocellaire
és una mostra més de que l’afició no es perd i continua
ben viva. Tant per part de la Territorial com de la FCC
continuarem donant suport als ocellaires i treballant amb
tots els mitjans al nostre abast per que puguin continuar
desenvolupant la seva afició”. Pel que fa a la competició
destacar les victòries dels ocells presentats per Pedro
Barrera, en pinsans, Pedro Garcia en passarells, Francisco
Saugar en verdums i Juan Verdugo en caderneres. Felicitats a tots els presents en aquest certamen ocellaire de
rapidesa per la seva participació i col·laboració en el bon
desenvolupament de la prova.
Vídeo fotogràfic de la jornada
Valoració de la jornada per part de Joaquin Zarzoso,
president de la Territorial de Barcelona
Josep Planes, President de la Societat Carruca,
ens valora en aquest video la celebració dels
20 anys del certamen

Positiva reunió amb el col·lectiu ocellaire
El passat dissabte 21 d’octubre, la Federació Catalana de Caça va celebrar una reunió
al Consell Català de l’Esport amb el col·lectiu ocellaire per mantenir informats els federats de les actuacions que s’han fet i de les que es fan en defensa de l’activitat ocellaire.
En aquesta trobada es va comptar amb Jose Maria Mancheño, president de la Plataforma en Defensa del Silvestrismo; i Oscar Beltran, el gerent de l’entitat, que van explicar
de primera mà als ocellaires de Catalunya la feina que es
duu a terme per defensar els ocellaires mitjançant la Plataforma en Defensa del Silvestrismo des de finals de 2015.
En el decurs de la trobada es va fer un resum de les actuacions realitzades, en general, des de la signatura del
contracte amb el despatx d’advocats Cremades & Calvo
Sotelo i la creació de la Plataforma en Defensa del Silvestrismo, així com les actuacions concretes fetes arreu de
Catalunya. També es va parlar sobre la situació actual en
relació amb el procediment d’infracció obert per la Comissió Europea i el futur de l’activitat.

colzament al col·lectiu i la intenció de seguir lluitant amb
tots els mitjans disponibles per als concursos de cant.
La FCC va convidar-hi els senyors Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural;
i Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de
la Generalitat de Catalunya, per tal d’escoltar les seves
explicacions sobre la situació actual, especialment a nivell
administratiu, però cap dels dos no va poder assistir a la
reunió.

Els assistents a aquesta reunió, oberta a tots els ocellaires
federats, van valorar molt positivament aquestes actuacions i van avalar que la FCC continuï formant part de la
plataforma per defensar units el futur de l’activitat amb
ocells fringíl·lids.
A la reunió, que va durar unes tres hores, Sergio Sánchez,
president de la FCC; Josep Puigpinós, vicepresident de la
FCC; Joaquín Zarzoso, president de la R. T. de Barcelona;
Mariano Mate, delegat ocellaire de la FCC; i Josep Vilalta,
delegat ocellaire d’Osona-Girona, van mostrar el seu re-
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Assegurança de Salut

Concentració a Madrid en contra dels atacs
animalistes i en suport de la caça
El passat 30 de juliol, la Puerta del Sol va ser l’escenari
d’una multitudinària manifestació, que va comptar amb la
presència de diversos membres de la junta directiva de la
FCC i de caçadors de Catalunya, organitzada per la RFEC
i l’Oficina Nacional de la Caza, amb l’objectiu d’exigir respecte vers el col·lectiu cinegètic, integrat per més d’un
milió de caçadors de tot España; condemnar els atacs que
rep per part de grups animalistes; donar veu a les reivindicacions del sector; i defensar els seus interessos.

Assegurança
de serveis
complets des de
50,44 €/mes*

En el decurs d’aquesta concentració, es va proclamar un
missatge clar i directe per reclamar al Govern la reforma
del Codi Penal de cara a frenar la impunitat a les xarxes
socials, especialment violents després de la mort de Mel
Capitán. El sector cinegètic considera necessari el desenvolupament jurídic del delicte d’incitació a l’odi, i ampliar la protecció al col·lectiu de caçadors, entre d’altres.
Aquest col·lectiu es troba totalment desprotegit fins al
punt de veure menyscabat el dret a la llibertat individual
en realitzar una activitat lícita, reglada i controlada, com
és la caça.

Clam en defensa del món rural i les seves tradicions
La ciutat de Còrdova va acollir, el passat 30 de setembre, una multitudinària manifestació, que sota el lema
«En defensa del món rural i les seves tradicions» va
aplegar prop de 40.000 persones provinents de diferents indrets de la geografia espanyola i d’entitats
i associacions vinculades amb l’activitat al món rural.
La manifestació, que va comptar amb una representació de la Federació Catalana de Caça, encapçalada
per Sergio Sánchez, el president, va transcórrer amb
total normalitat. Els manifestants van expressar, de
manera pacífica i respectuosa, mitjançant pancartes
i càntics, la seva indignació per les contínues agressions al món rural i a totes les activitats i tradicions
vinculades; i el menyspreu, discriminació i manca

d’interès per part de polítics i administracions i bona
part societat en general.

La teva salut és el més important per nosaltres.
25 anys treballant amb les companyies líders
per oferir-te la millor assegurança de salut.

La RFEC interposa una querella criminal contra
els atacs dels animalistes a les xarxes socials
El passat 31 de juliol, la Real Federación Española de Caza va
presentar una querella criminal als jutjats d’instrucció de plaça
de Castilla, a Madrid, per delictes d’incitació a l’odi, injúries, calúmnies i amenaces contra els animalistes pels atacs als caçadors mitjançant les xarxes socials. La malaurada i tràgica mort
de Melania Capitán —descansi en pau— va desfermar tot un
seguit d’atacs, desqualificacions, insults, amenaces… a través
de les xarxes socials en contra dels caçadors i de la mateixa
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Mel. La RFEC, amb el president al capdavant, Ángel López Maraver; i els serveis jurídics de la mateixa federació van decidir
prendre mesures legals contra tots els autors d’aquests atacs.
Així mateix, la RFEC va manifestar que ja no permetrà cap
atac més d’aquest tipus cap a la caça, i va avançar que els seus
serveis jurídics denunciaran qualsevol intent de coartar les llibertats personals dels caçadors, que practiquen una activitat
totalment legal i reglada.

* Prima neta 2017 per assegurat no metge de 0 a 55 anys d'edat. Subjecte a la normativa vigent de contractació de la companyia.

Informa-te’n ara

902 198 984

medicorasse@med.es

Professionals al servei de professionals
Medicorasse Corredoria d’Asegurances del CMB, SAU; CIF A-59498220; DGSFP Clau J-928; pólissa de responsabilitat civil i capacitat financera d’acord amb la Llei 26/2006 de 17 de juliol.
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FORMACIÓ

La formació, una de les claus
a l’hora d’incorporar el jovent
i les dones al món de la caça
La pràctica de l’activitat cinegètica és una eina excel·lent per fomentar valors fonamentals com el respecte a les persones, al medi natural i a la fauna; la companyonia,
el compromís, l’esforç compartit, la superació personal, el treball en equip; i una
llarga llista de principis de convivència i formació que ens ajuden a créixer com a
persones individuals i com a membres de la societat.
Dit això, cal constatar una vegada
més que un dels principals problemes que té davant el món de la caça
és la manca de relleu generacional
i el baix nombre de dones caçadores. És per això que com a caçadors
no ens podem permetre el luxe de
privar els joves, homes i dones, de
practicar una activitat capaç de
transmetre’ls aquests principis i
valors. Ens cal fer passes endavant
per tal de fomentar aquesta afició,
aquesta tradició mil·lenària, més
necessària que mai si es vol aconseguir un correcte equilibri al medi

caça major, organitzant xerrades divulgatives, atorgant subvencions i,
a més d’altres iniciatives, posant en
marxa diverses accions formatives
vinculades amb la pràctica de l’activitat cinegètica, una cosa bàsica a
l’hora de practicar la caça amb seguretat, respecte i coneixement de
causa de tots els ets i uts vinculats a
l’activitat: ús d’armes; coneixement
en profunditat de les diferents espècies cinegètiques; modalitats de
caça; normativa; accés controlat,
respectuós i compartit al medi natural; etc.

Curs sobre seguretat i
funcionament de
les armes, municions
i tècniques de tir

En aquest sentit, cal destacar la darrera acció formativa promoguda
per la Representació Territorial de la
FCC a Barcelona, que va consistir en
un curs orientat a introduir els caça-

natural. Ens cal ser proactius, no
podem esperar que el jovent vingui
a interessar-se per la caça, encara que alguns ho faran, hem de ser
nosaltres, els caçadors, els que hem
d’organitzar iniciatives atractives
per introduir-los al món de la caça
des del coneixement en profunditat
de l’activitat i sempre sota unes estrictes mesures de seguretat per a
la pràctica.

dors més joves i les dones caçadores
en la seguretat i el correcte maneig
i funcionament de les armes, municions i tècniques de tir. El curs, que
es va dur a terme el passat dissabte 10 de juny a les instal·lacions del
Club Esportiu de Catalunya, ubicat
a Caldes de Montbui (Barcelona), va
esdevenir un veritable èxit, tant per
l’elevat nombre d’inscrits com per la
valoració positiva que van realitzar
els participants de totes les accions
formatives realitzades durant la jornada.
Els participants en aquesta formació van tenir l’oportunitat d’escoltar
xerrades tan interessants com l’exposada per Carlos Hernández, cap
de l’Àrea Bàsica dels Agents Rurals
del Vallès Occidental, que va parlar

sobre seguretat, documentació necessària per al desenvolupament de l’activitat cinegètica, normativa, etc.
Posteriorment, va arribar el torn d’una interessant classe teòrica sobre seguretat de les armes i l’ús correcte, els tipus de munició i tècniques de tir, a càrrec de
Marcelo Clavero. La teòrica va donar pas a la pràctica,
i tots els participants van poder realitzar pràctiques de
tir, sempre sota l’atenta mirada i amb els consells de
Marcelo Clavero, que també es va preocupar de verificar que l’arma emprada per cada participant estigués
ben ajustada i a la mida de cada tirador i sempre vetllant
per la seguretat de tots els assistents.
La companyonia i la germanor van ser una constant durant tota la jornada, especialment a l’hora de l’esmorzar
i el dinar, uns moments força adients per a compartir
experiències, anècdotes, consultes; fins i tot, els assistents van tenir l’oportunitat de gaudir amb una cançó

amb temàtica caçadora interpretada a cappella i amb
força sentiment pel jove caçador Brian, de Palau Solità
i Plegamans. Per arrodonir la jornada, que va començar
a les 08.30 del matí amb el saluda a tots els presents de
Joaquin Zarzoso, president de la territorial de Barcelona, es va obsequiar als presents amb diversos productes com munició patrocinada per J&G Excopesa, roba
i complements facilitats per GAMO i la Territorial de
Barcelona. També es va sortejar entre els assistents una
emissora de ràdio gentilesa de Sant Just Telecomunicacions; igualment cal agrair la inestimable col·laboració
de tot el personal del Club Esportiu Catalunya.

La promoció de la caça entre
el jovent i les dones caçadores,
un dels objectius principals de
la Territorial de Barcelona

Un bon exemple d’aquesta actitud
proactiva la podem trobar a la Federació de Caça de Barcelona, que
des d’un temps ençà està realitzant
una aposta decidida per apropar-se
al jovent facilitant-los permisos de
16 LA GENETA
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Cal extremar les precaucions
a l’hora de vendre els animals
de caça major capturats
Davant les notícies publicades recentment sobre tones de carn de caça decomissades que no eren aptes pel consum humà, la Federació Catalana de Caça vol destacar
la importància de treballar només amb empreses que en facin una gestió responsable i impecable. Si sospiteu que l’empresa que us recull els animals caçats no compleix la normativa sanitària vigent a Catalunya o no fa front als seus compromisos
econòmics poseu-vos en contacte amb la Federació, ho posarem en coneixement
de les autoritats pertinents per tal d’erradicar aquestes pràctiques a Catalunya.
Per garantir que la carn que es ven sigui
apta pel consum humà existeix una normativa estricta que està recollida a diferents normes a nivell Europeu, estatal i
català. Us recordem que l’ordre de vedes
d’enguany, resolució ARP/583/2017, indica que:

La delegada de la Territorial de Barcelona dels joves
caçadors i de les dones caçadores, Amor Giménez, també va donar suport amb la seva presència a aquesta
gran trobada formativa, que va aprofitar per atendre totes les consultes dels assistents i prendre bona nota de
les seves inquietuds i aportacions.
La realització d’aquestes jornades formatives omplen
d’orgull als responsables de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona i de la Federació Catalana de
Caça en veure el gran interès que tenen aquests joves
caçadors per aquesta mena d’activitats. La participació a les activitats i les ganes de practicar la seva afició
motiven el personal federatiu i ponents a seguir treballant en la mateixa línia, però amb la il·lusió renovada en
veure recompensada la tasca i l’esforç realitzat per la
bona acollida d’aquestes accions formatives, que aniran
en augment, pensades per potenciar la incorporació de
joves caçadors i caçadores.
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cap manipulació, incisió o altra actuació de
similar naturalesa amb l’objectiu d’esbudellar l’animal o extreure’n extremitats, pell o
qualsevol altra part.

de seguir els paràmetres establerts i no hi
pot haver excepcions ni excuses de cap tipus a l’hora de seguir les normes.

14.18. En la pràctica de l’activitat cinegètica, pel que fa al senglar, el cabirol o les
femelles i joves de daina i cérvol, s’han
d’adoptar les mesures sanitàries següents:

Per tant, tots aquells animals capturats
que destineu a la comercialització s’han
d’entregar sencers, sense esbudellar. Els
caçadors no hem de ser els responsables
de l’eliminació dels residus de les peces de
caça, fet que pot comportar greus sancions en matèria sanitària.

Si volem que la carn de caça de Catalunya
sigui un producte de qualitat que les empreses comercialitzadores apreciïn, i per
tant un recurs econòmic de futur per tots
els caçadors catalans, hem de prendre
consciència i fer fora del nostre territori a
aquells que no compleixen amb les normatives vigents.

a) En el cas de les peces de caça destinades a comercialitzar-les, han de ser transportades senceres fins als punts logístics
de recollida o fins als establiments de
manipulació de carn de caça sense fer-hi

La carn de caça és un recurs valuós que
cal gestionar amb totes les precaucions
perquè segueixi sent un bé apreciat i respectat i no es devaluï el seu consum. La
carn de caça dirigida al consum humà ha

Si cap societat de caçadors necessita referències d’empreses comercialitzadores
de la carn de caça preguem que es posi
en contacte amb la Federació Catalana de
Caça.

La FCC rebaixa el cost de la pòlissa de RC dels vedats
a les societats federades que la tenen contractada
amb SegurCaixa Adeslas
La Federació Catalana de Caça i el Grup Santasusana han
negociat un descompte del 5% per la propera renovació de
la pòlissa de Responsabilitat Civil, per a totes les societats
que la tenen contractada amb SegurCaixa Adeslas. Les
societats de caça federades gaudiran d’aquest descompte
a partir del proper venciment, a 20 d’octubre de 2017 i,
per suposat, mantenint les mateixes garanties i capitals:
CAPITAL
• 1.500.000,00 €
• Límit per víctima 600.000,00€
GARANTIES
• R.C. Explotació
• R.C. Patronal
• R.C. de la Junta 900.000€
• Sense Franquícies

Gràcies a aquest acord amb la companyia SegurCaixa
Adeslas les societats de caça federades aconseguiran un
estalvi global per aquesta anualitat superior a 12.000€.
Aquest acord és una nova constatació de la voluntat de
la Federació Catalana de Caça de seguir treballant pel
caçador i les societats federades, procurant aconseguir
facilitats, avantatges i promocions que afavoreixin una
pràctica segura de la caça.
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Compak Sporting Les Pedreres, Ulldecona (Terres de l’Ebre), 28 de maig de 2017

COMPETICIONS

Classificació Campionats de Catalunya
Ocellaire Resistència Manlleu, 21 de maig de 2017
Pinsans

Passarells

1r Pedro Barrera
2n Moha
3r Joan Codina
4t Francisco Calvo

1r German Codina
2n Ismael Barba
3r Dani Muñoz
4t Pere Crivillé

Verdums
1r Carlos Palma
2n Antonio Roldon
3r Jose Mª Bautista
4t Miguel Narváez

88 punts
88 punts
87 punts
87 punts

Caderneres
1r Jesús Lago
2n Manuel Hidalgo
3r Marcelo Barea
4t Miguel Domínguez

Ocellaire Rapidesa (Dorius, 28 de maig de 2017)
Pinsans

Passarells

1r Jesús Lojo Mestre
2n Francisco García Gómez
3r Joaquin Martínez Prieto
4t Francisco Calvo

1r Franciso Chimenez Jimenez
2n Caleb Atencia Palacios
3r Jordi Giralt Belmonte
4t Jordi Giralt Belmonte

Verdums

Caderners

1r Jordi Giralt Belmonte
2n Francisco Fernández
3r Jaime Fernández Bravo
4t Jose Miguel García Ruíz

1r Higinio Fajardo Cuenca
2n José Rubio Ruíz
3r Juan Verdugo Conejero
4t Antonio Cortés Rey
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1r Angel Ballester Roman
2n Edgar Bosch Tufet
3r Xavier Ortiz Queralt
4t Xavier Casado Roig

Recorreguts de caça Los Pinos, Riba-roja d’Ebre (Terres de l’Ebre), 9 de juliol de 2017
1r Angel Ballester Roman
2n Edgar Bosch Tufet
3r Xavier Ortiz Queralt
4t David Tena Pérez

92 punts
91 punts
90 punts
90 punts
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Sant Hubert Coto Codony, Santa Coloma de Queralt (Tarragona), 22 de juliol de 2017

The original

Red dot sight

Los puntos rojos de AIMPOINT te dan mayor
confianza al apuntar y te permiten mantener
el objetivo con los dos ojos abiertos.

HOMES
1r Francisco Javier Caballero
2n Francisco Javier Luna
3r Antonio Gimenez

Línea Micro
NUEVO !

DONES
1r Eva Rius
2n Sílvia Aguilar
3r Noelia Cartes

Micro S-1

Gossos de mostra Tàrrega (Lleida), 15 i 16 de juliol de 2017
Races continentals
1r Albert Morchón

Gos
Eol

Races britàniques
1r Vicenee Lisarde

Gos
Fil

Micro H-2

Nuestro líder de ventas.
¡Una excelente experiencia
óptica!

El Aimpoint optimizado
para escopetas.
¡Una excelente experiencia
óptica!

Línea Hunter

H30S, H30L, H34S, H34L

Podencs Eivissencs Seròs (Lleida), 17 de setembre de 2017

Nuestra línea más clásica

NUEVO !
Ahora con tapas transparentes
delanteras y traseras incluidas.

1r Albert Morchón
2n Carlos Morcillo
3r Alfredo Solanes
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41,75 punts
30,07 punts
28 punts

¿Por qué un visor punto rojo Aimpoint® ?
• Construcción duradera, extremadamente resistente
• Campo de visión ilimitado
• Batería de larga duración
• Distancia ocular ilimitada

• Funciona incluso en condiciones climatológicas extremas
• Paralaje libre. No se necesita centrar el punto rojo en el visor
• Reducido tiempo de puesta a tiro y ahorro de munición
• Garantía de 10 años

Distribuidor Exclusivo en España

www.aimpoint.com
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EL REPORTATGE

Apassionats per la caça, defensors
de la biodiversitat del Delta de l’Ebre
El Delta de l’Ebre es presenta com un dels espais naturals més atractius però alhora
més fràgils de l’ecosistema natural de Catalunya, ja que depèn d’un delicat equilibri entre la conservació de la natura i la fauna; les activitats agrícoles, industrials i
turístiques; i la mateixa pràctica de la caça, entre altres activitats. En aquest sentit,
convé destacar el significatiu esforç humà i econòmic realitzat any rere any per la
Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l’Ebre i
els seus associats, amb l’objectiu de preservar en les millors condicions possibles
aquest espai inigualable.
En els temps que corren, on les crítiques en contra de la pràctica de l’activitat cinegètica són una constant,
en moltes ocasions sense cap mena
d’argumentació ni justificació verídica, la Representació de la FCC a les
Terres de l’Ebre ens mostra la veri-

i d’una manera altruista, al voltant
de 50.000 € en accions destinades
a preservar la fauna i les diverses
espècies cinegètiques que habiten
al Delta, a controlar i detectar l’aparició de possibles epidèmies —especialment la grip aviària als ànecs—, o
a reintroduir espèLa Territorial inverteix cada any uns cies en perill d’ex50.000 euros en la preservació de la tinció, entre altres
iniciatives. A més
natura i les espècies cinegètiques
a més d’aquestes
table cara del caçador i el seu paper accions directes sobre el terreny, la
com a gestor necessari de les espè- Representació Territorial de les Tecies cinegètiques i del medi natural rres de l’Ebre és una de les veus més
en general. Inverteixen cada any, crítiques a l’hora de denunciar prosense cap mena de suport extern blemes tan greus com la salinització

24 LA GENETA

d’algunes de les llacunes més emblemàtiques del Delta o la passivitat dels organismes encarregats del
control de la fauna al Delta davant la
proliferació incontrolada d’algunes
espècies depredadores no cinegètiques, que estan causant veritables
estralls sobre la fauna del Delta de
l’Ebre, sense que ningú faci res, tret
dels mateixos caçadors.
Cada any se salven dels canals de
rec entre 4.000 i 5.000 pollets, especialment d’ànecs
Des de fa gairebé quinze anys, a
l’època de cria, els responsables de

la Territorial de les Terres de l’Ebre —dirigida per Manuel
Royo, amb la col·laboració de centenars de caçadors i
caçadores— es posen mans a l’obra per posar en marxa
la seva particular campanya de salvament de les aus que
cauen als diferents canals de rec del Delta de l’Ebre. En
aquest sentit, destaquem la instal·lació de tot un seguit
de rampes (canyís, fusta i enguany també de formigó)
per tal d’ajudar a sortir dels canals els milers de cries
d’aus aquàtiques, moltes d’elles d’espècies protegides,
que hi cauen i es converteixen en una presa fàcil per als
centenars d’aus rapinyaires i depredadores que troben
en aquests espais un lloc ideal per als seus àpats, que
continuen, davant la manca de control de les administracions competents, als arrossars arrasant amb els ous i
pollets de les aus que nidifiquen en aquestes zones.
Com a complement a la instal·lació d’aquestes rampes,
cada any es duen a terme diverses trobades multitudinàries amb l’objectiu de rescatar els pollets utilitzant
grans salabres. Aquestes accions de salvament sobre el
terreny tenen una doble finalitat, ja que es converteixen
alhora en jornades formatives per a la canalla, que hi
participen nombrosament. Els responsables d’organitzar-les, a més a més de coordinar les accions de salvament, expliquen al jovent les característiques de la flora
i fauna del Delta i la necessitat de respectar l’entorn, i
practicar la caça d’acord amb la norma i sempre respectant la biodiversitat.
Llançament de més de 8.000 quilos de pedreta
Un estudi realitzat fa una dècada per part del CSIC va
detectar al pedrer de moltes aus un gran nombre de perdigons, que es menjaven davant la manca de pedreta als
camps de conreu del Delta. Des de la Representació Territorial de les Terres de l’Ebre, a la temporada hivernal
es llancen prop de 8.000 quilograms de grit, una pedreta
especial que ajuda a les aus a triturar els aliments que
ingereixen. De manera paral·lela, cada any es realitza un
mostreig sobre un gran nombre d’aus per part de veterinaris acreditats per controlar la presència o no de

perdigons als pedrers de les aus. Als darrers anys, s’ha
constatat una millora significativa en aquest aspecte —
un índex molt més elevat de pedreta que de perdigons.
Cada any es realitza una neteja de les llacunes i s’hi recullen més de tres tones de brossa
Les accions de conservació de la natura i fauna dels
caçadors del Delta de l’Ebre no es limiten a la seva pròpia activitat, ja que cada any, coincidint amb la finalització de la temporada de caça d’aus aquàtiques —mes de
maig— i amb la participació de més de 100 caçadors i
caçadores, es realitza una neteja exhaustiva de les principals llacunes del Delta, fent servir les barques emprades durant la temporada de caça, i s’hi recullen unes tres
tones d’escombraries.
Més de 20.000 € anuals destinats al control de la grip
aviària
Conscients de les dramàtiques conseqüències que podria tenir la propagació d’un brot de grip aviària per a la
fauna del Delta, la Representació Territorial de les Terres de l’Ebre inverteix cada any, dels seus fons, més de
20.000 € en la realització d’estrictes estudis de control
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Accions de salvament, suport estructural, recollida de
brossa, control sanitari, etc. En síntesi, aquestes iniciatives ens parlen d’una gran tasca en benefici de la conservació de la biodiversitat que la Territorial de les Terres de l’Ebre realitza amb els seus recursos i gràcies a
la col·laboració dels mateixos federats i societats, que
actualment són prop de 5.000 federats i 70 societats.

Els reponsables de la Territorial de
les Terres de l’Ebre destinent cada
any 20.000 euros en estudis de control sobre els ànecs per detectar i
prevenir la propagació de possibles
brots de la temuda grip aviària
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sobre els ànecs per tal de detectar qualsevol possible
focus i evitar-ne la propagació. Per fer-ho, cada any, i
a expenses de la mateixa territorial (de fet el sector de
la caça és pràcticament l´únic que duu a terme aquest
tipus de controls), es realitzen diverses analítiques de
sang als ànecs de reclam —al setembre i al març— i analítiques del pedrer d’una mostra representativa dels ànecs
abatuts després de cada tirada duta a terme durant la
temporada per tal de realitzar un estricte control sanitari
de les aus.

Un treball encomiable que ens diu molt del veritable tarannà dels caçadors en general i dels caçadors de les
Terres de l’Ebre en particular que, a diferència del que
pugui semblar si ens fem ressò del discurs de certs grups
conservacionistes o animalistes, són dels pocs que es
preocupen per la sostenibilitat del Delta de l’Ebre. És un
equilibri que en aquests moments es veu seriosament
amenaçat, entre altres aspectes, per un creixement descontrolat i desmesurat de diverses espècies predadores i
rapinyaires que estan acabant amb poblacions cinegètiques i no cinegètiques (algunes d’elles protegides) sense
que ningú faci res, tret de la denúncia reiterada per part
del col·lectiu de caçadors d’aquesta problemàtica i la petició d’un major control d’aquestes aus, especialment a
les reserves de fauna on es multipliquen de manera exponencial, sense cap tipus de mesures restrictives. Malgrat la manca de col·laboració externa, la voluntat dels
responsables de la Territorial de les Terres de l’Ebre és
ferma i continuaran treballant com fins ara en defensa
de la biodiversitat del Delta mentre disposin de recursos
propis per fer-ho.
Una bona mostra de la voluntat dels caçadors de les
Terres de l’Ebre de treballar a favor de la conservació
d’aquest hàbitat únic a Catalunya és la crida reiterada

La voluntat del conjunt dels caçadors
federats de les Terres de l’Ebre
és ferma i continuaran treballant com
fins ara en defensa de la biodiversitat
del Delta mentre disposin de recursos
propis per realitzar-ho
per part de la Representació Territorial, amb Enric Forcadell com a un dels seus principals líders, de realitzar
una actuació ràpida i efectiva sobre la llacuna de l’Encanyissada, que ha entrat en un greu procés de salinització que està a punt de trencar l’equilibri natural de la
zona si no s’actua de manera immediata aportant-hi més
aigua dolça; és la solució principal aportada pels experts
en la matèria —i que ja s’ha fet a la llacuna petita, on hem
obtingut molt bons resultats.

Declaracions de Manuel Royo, president
Territorial de les Terres de l’Ebre
Declaracions d’Enric Forcadell sobre
el problema de l’alt nivell de salinitat de les
llacunes del Delta
Col·locació de les rampes
Rampes de canyís, fusta i ciment
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INFORMACIÓ DE LA TRIQUINELOSIS EN EL SENGLAR

TRIQUINA. QUINES MOSTRES HEM DE RECOLLIR?
LA TRIQUINA EN EL SENGLAR. RECOLLIDA DE MOSTRES
Segons el Reglament 2015/1375, amb una mostra és suficient, que pot ser de la pota
davantera, de la llengua o del diafragma (veure figura).

Quanta quantitat de mostra cal recollir?

De cada animal cal recollir una mostra de 50-100 g de múscul d’un dels tres llocs
indicats. Si és possible, recollir-la dels pilars del diafragma.

Com hem d’enviar la mostra al veterinari?
Què és la triquinelosis?

La triquinelosis (també denominada triquinosi o triquiniasis) és una malaltia paràsitaria causada per
nematodes (cucs rodons) del gènere Trichinella.

Quantes espècies de triquina existeixen?

Fins avui s’han descrit nou espècies de Trichinella a tot el món. A Europa només s’han detectat quatre
espècies: T. spiralis, T. britovi, T. pseudospiralis i T. nativa i a Catalunya, únicament les tres primeres.

Cada mostra d’un animal l’hem de col·locar en una bossa de plàstic i tancar-la
hermèticament. La mostra ha d’identificar-se de manera que es pugui relacionar
amb l’animal d’origen.

Si el veterinari ens diu que el senglar és positiu, què hem de fer?

Cal recuperar tota la carn d’aquest animal i destruir-la, utilitzant les empreses de
destrucció de residus d’origen animal. Mai s’ha de llançar a un contenidor ni enterrarla donat que les larves romanen vives durant molt temps en la carn.

A quantes espècies d’animals pot afectar?

Afecta a l’home i a nombroses espècies animals, entre els quals es troben principalment mamífers domèstics
i salvatges. També pot afectar a les aus i als rèptils.

PILARS
DIAFRAGMA

Com es contagia al porc senglar ?

En consumir carronya que contingui larves de triquina.

Els senglars que tenen triquina, manifesten algun tipus de simptomatologia?
Normalment no. La malaltia pot passar desapercebuda.

Com ens podem contagiar nosaltres?

POTA
DAVANTERA

En menjar carn crua o poc cuinada de senglar que contingui larves del paràsit en els seus músculs. Per
tant, això inclou els embotits.

Què ens pot passar si consumim carn de senglar amb triquina?

Els símptomes són molt diversos i depenen de la quantitat de larves que haguem ingerit. Pot des de passar
desapercebuda, fins a provocar problemes gastrointestinals, musculars, cardíacs i rarament causar la mort.

Existeix tractament?

En ingerir la carn contaminada, mentre les larves es troben en l’aparell digestiu i encara no s’han enquistat
en el múscul, sí que existeix tractament. Una vegada enquistades, no existeix tractament curatiu. En aquest
últim cas únicament es pot administrar un tractament simptomàtic.

LLENGUA
LLENGUA

Què hem de fer per evitar contagiar-nos?

Analitzar mitjançant un mètode oficial (mètode de digestió) tots els senglars que cacem i vulguem consumir.

Hem d’analitzar tots els senglars caçats o només els adults?

Cal analitzar tots els senglars que vulguem consumir. Els joves també poden estar infestats.

Com es diagnostica?

A partir de la publicació del Reglament d’Execució (UE) 2015/1375 de la Comissió de 10 d’Agost de 2015
pel qual s’estableixen normes específiques per als controls oficials de la presència de triquines en la carn,
únicament es contemplen les tècniques de digestió, tant per a la carn amb destinació a la comercialització com
per autoconsum.

Per intentar controlar el paràsit en el medi natural, què hem de fer?

No deixar senglars caçats ni les seves restes a la muntanya. Tampoc deixar les guineus que es cacin o
atropellin. Cal eliminar-los seguint les normes legals.

PROVA DE TRIQUINA AMB TÈCNIQUES
DE DIGESTIÓ, TANT PER A LA CARN AMB
DESTINACIÓ A LA COMERCIALITZACIÓ
COM PER L’AUTOCONSUM.

BARCELONA

Els caçadors novells de Catalunya
presents a la II Trobada Nacional
de Joves Caçadors
Una representació del col·lectiu de joves caçadors de la Representació Territorial
de la Federació Catalana de Caça a Barcelona i del Club Esportiu Becaders de Catalunya va participar activament els passats 22, 23 i 24 de setembre a la II Trobada
Nacional de Joves Caçadors, duta a terme al Parc Natural i Reserva de la Biosfera de
les Bardenas Reales, a Navarra.
La II Trobada Nacional de Joves Caçadors, celebrada a les
Bardenas Reales, un dels paratges més singulars de Na-

Una jornada formativa dedicada
a transmetre als més joves
conceptes tan importants com
el respecte i cura del medi natural
i la conservació del patrimoni
cinegètic

varra, va comptar amb una nombrosa representació de
joves caçadors de Barcelona, encapçalada per l’Amor Giménez, delegada de joves de la Territorial de Barcelona; i
pel Gabriel Crespo, president del Club Esportiu Becaders
de Catalunya i delegat de la Federació Catalana de Caça.
En aquesta trobada, els joves caçadors de Catalunya van
tenir l’oportunitat de gaudir de moments de germanor i
compartir la seva passió per la caça amb altres joves de
tot Espanya. Entre altres objectius, aquesta trobada va
servir per transmetre als nostres joves caçadors conceptes tan importants com la necessitat de ser especialment

respectuosos i curosos amb el medi natural, que esdevé,
sens dubte, el millor camí per aconseguir la sostenibilitat
i la correcta conservació del nostre patrimoni natural i cinegètic.
En el decurs de la celebració d’aquestes jornades, la Representació Territorial de la FCC a Barcelona va manifestar el seu interès per celebrar la propera trobada nacio-

nal de joves caçadors al nostre territori. D’altra banda,
us recordem que la Representació Territorial de la FCC
a Barcelona disposa d’una delegada de joves caçadors a
qui podeu transmetre les vostres aportacions mitjançant
l’adreça electrònica agimenez@fedecazabarcelona.com
Declaracions d’Amor Giménez, delegada dels joves
caçadors de la Territorial de Barcelona

Subscriu-te a la revista
de caça de Catalunya
Cinegeticat i la rebràs
cada dos mesos a casa teva,
per només 40€ l'any.

cinegeticat.cat

@cinegeticat
facebook.com/Cinegeticat
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1ª TROBADA
DE JOVES CAÇADORS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
EN UNA CACERA DE CAÇA MAJOR.

CACERA. 9/12/2017
Organitza la Societat de Caçadors de Pierola amb la col•laboració de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona.
Així mateix, comptarem amb la col·laboració del Cos dels Agents Rurals que ens parlaran
sobre les zones de seguretat , i de com s’ha d’actuar en cas d’una inspecció.
Jornada subvencionada integrament per la Representació Territorial de la FCC a Barcelona.
- Hora de concentració a les 8 del mati. (lloc de concentració)
- Hora de ﬁnal les 13:00 hores
Al migdia es farà un dinar de germanor entre tots els assistents.
Lloc de concentració: Local de la Societat. Cami Can Pujades de Hostalets de Pierola.
Coordenades: 41º 31’ 43.3” N 1º46’ 23.0”E
Si tens alguna pregunta o consulta, recorda que tens l’Amor Giménez, la nostre

Territorial
de
Barcelona

Dies de Germanor amb Joves
Caçadors de tota la Provincia

delegada de Joves a la Territorial de Barcelona a la teva disposició.
e-Mail: agimenez@fedecazabarcelona.com

OBERT A TOTS ELS JOVES ( NOIS I NOIES ) CAÇADORES FEDERADES DE
LA PROVINCIA DE BARCELONA.
VINE A GAUDIR D’UN DIA DE CAÇA EN COMPANYIA DE JOVES DE
TOTA LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. T’ESPEREM!
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

Per iniciativa de la Representació Territorial de la FCC
a Barcelona i la societat de caçadors de Pierola, amb
la finalitat de potenciar la figura dels joves caçadors,
el proper dia 9 de desembre de 2017 organitzem la I

CACERA: 09/12/2017
Organitza la Societat de
Caçadors de Pierola amb la
Representació Territorial de
la FCC a Barcelona

Trobada de Joves Caçadors de la província de Barcelona,
que consistirà en un dia de caça major entre tots els
joves federats de la província de Barcelona que vulguin
compartir experiències en un dia de germanor entre
companys de tota la província que comparteixin la
mateixa afició, LA CAÇA.

Notes:
1.- Els joves ( nois i noies ) participants a la cacera hauran de conﬁrmar assistència abans del dia 30 de novembre
a la R. Territorial de la FCC a Barcelona, mitjançant: Tel. 93 268 23 07 i/o e-Mail: info@fedecazabarcelona.com
2.- Tots els joves hauran de portar la documentació en regle. Permís d’armes, targeta federativa, assegurança RC i/o document únic. Així mateix (si és el cas) emissora homologada per l’ús de canals de la FCC. Es pot portar riﬂe o escopeta.
3.- Únicament caçaran els joves assistents ( federats ), però poden vindre amb un acompanyant ( sense arma ). En

Col·labora:

el cas de quedar-se a dinar l’acompanyant, s’haurà de comunicar el dia de conﬁrmació d’assistència.
4.- Per els joves assistents a la cacera, l’esmorzar i el dinar anirà a càrrec de la Representació Territorial de la FCC
a Barcelona. Pels acompanyats, el preu del dinar i esmorzar serà de 20€, que s’abonaran el mateix dia de la cacera.
5.- L’edat per poder assistir a la cacera, és a partir dels 14 ﬁns als 23 anys inclòs. En el cas de joves menors d’edat
hauran de vindre acompanyats del pare i/o tutor legal. Màxim 35 joves.
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2ª TROBADA

3ª CACERA. 26/11/2017.

DE DONES CAÇADORES DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
EN DOS CACERES DE CAÇA MAJOR.

Organitza la Societat de Caçadors Pi de Centelles, Sant Martí de Centelles, i Hostalets de
Balenyà i la R.T. de la FCC a Barcelona.
El municipi de Sant Marti de Centelles es situa a la riba esquerra de la capçalera del riu Congost, abarcant la perllongació de les estribacions occidentals del massís del Montseny i ocupant des de la Vall
del Congost i els Cingles de Bertí ﬁns a la Costa de Centelles.
- Hora de concentració a les 8:00 del mati. (lloc de concentració)
- Hora de ﬁnal les 13:00 hores
Al migdia es farà un dinar de germanor entre tots els assistents.
Lloc de concentració: Al restaurant Mas Blanc de Sant Martí de Centelles. Mas Blanc, s/n C-1413km10
- Sant Martí de Centelles (Barcelona)
Coordenades: Latitud 41.743132528824 - Longitud 2.203904744958

Territorial
de
Barcelona

Dies de Germanor amb dones
de tota la Provincia
OBERT A TOTES LES DONES CAÇADORES FEDERADES DE LA PROVINCIA
DE BARCELONA.

1ª CACERA: 14/10 /2017
Organitza la Societat de
Caçadors de Catllaràs
i la R.T. de la FCC a Barcelona
2ª CACERA: 04 /11 /2017
Organitza la Societat de
Caçadors La Llebre i la R.T. de
la FCC a Barcelona
3ª CACERA: 26/11/2017
Organitza la Societat de Caçadors
Pi de Centelles, Sant Martí de
Centelles i Hostalets de Balenyà i
la R.T. de la FCC a Barcelona

VINE A GAUDIR D’UNS DIES DE CACERA EN COMPANYIA DE DONES
DE TOTA LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. T’ESPEREM!

Donat el gran èxit assolit la passada temporada amb
l’organització de la I Trobada de Dones Caçadores de la província
de Barcelona, per iniciativa de la Societat de Caçadors de Llinars
del Vallès, i amb el compromís ferm de potenciar la ﬁgura de la
dona caçadora, la Representació Territorial de la FCC a Barcelona
juntament amb les societats federades han organitzat tres
caceres de caça major per la temporada 2017/2018, totalment
subvencionades per totes les dones federades de la Territorial
de Barcelona que vulguin gaudir d’unes magniﬁques jornades de
cacera i de germanor amb dones procedents de tota la província.

Notes:
1.- Les dones participants a les caceres hauran de conﬁrmar assistència abans del dia 9 d’octubre ( per la Pobla
de Lillet) i el 20 de novembre ( per Sant Martí de Centelles i Hostalets de Balenyà) a la Representació Territorial
de la FCC a Barcelona, mitjançant: Tel. 93 268 23 07 i/o e-Mail: info@fedecazabarcelona.com
2.- Totes Les dones hauran de portar la documentació en regle. Permís d’armes, targeta federativa, assegurança
RC i/o Document Únic. Així mateix (si és el cas) emissora homologada per l’ús de canals de la FCC. Es pot portar riﬂe o escopeta.
3.- Únicament caçaran les dones assistents ( federades ), però poden vindre amb un acompanyant, ja sigui dona o home
( sense arma ). En el cas de quedar-se a dinar l’acompanyant, s’haurà de comunicar el dia de conﬁrmació d’assistència.

Col·labora:

4.- Per les dones assistents a la jornada, l’esmorzar i el dinar anirà a càrrec de la Representació Territorial de la FCC a
Barcelona. Pels acompanyats, el preu del dinar i esmorzar serà de 20€, que s’abonaran el mateix dia de la cacera.
FERRETERIA SURIA

5.- L’edat per poder assistir a la cacera, és a partir dels 14 ﬁns als 99 anys. En el cas de noies menors d’edat
hauran de vindre acompanyats del pare i/o tutor legal. Màxim 30 dones.

Assessorament personalitzat
Parament de la Llar, subministraments
industrials

C/ Pius Macià, 1-3, Sùria, Barcelona
Tel. 93 8695945
www.ferreteriasuria.com
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SILVIA . CONSULTORA, Tel. 678 93 20 32

6.- Les dones que vulguin podran fer de gosseres i seran les úniques que podran portar armes amb els gossos.
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Més de 4.500 persones a Girocaça
La localitat de Santa Cristina d’Aro va acollir una nova edició de Girocaça, la fira del
món de la caça i la natura de Girona, duta a terme el 13 de maig a l’Espai Ridaura,
davant el teatre municipal, per on van passar més de 4.500 persones.
A primera hora del matí ja van
començar a instal·lar-se, un any
més, a la Girocaça, que va esdevenir
una de les principals trobades dels
amants de la caça a Girona. La Fira
va comptar amb la participació
d’una trentena d’expositors, tots
ells relacionats amb el món de
la caça, els gossos i la natura, i la
visita de més de 4.500 persones.
Durant la jornada, hi va haver un
programa d’activitats atapeït que va
començar poc després de les 09.00
del matí amb «Monogràfica del Club
Español del Azul de Gascuña» amb
molta expectació i uns exemplars
meravellosos.
A continuació, es va celebrar la reunió
de les colles senglaneres de Girona,
on van assistir uns 150 caps de colla
i on es va poder escoltar l’exposició
que va fer el tècnic federatiu Dani
Camacho, referent al seguiment de
la població de senglar a la província
de Girona. Es tracta d’un elaborat

treball de recerca i de camp en què
han participat les diferents colles
amb l’aportació de dades fiables que
ajudaran a tenir un document molt
valuós per defensar els interessos
dels caçadors i millorar la gestió de
l’espècie a la província.

GIROCAÇA vol
contribuir a divulgar i a
millorar la mala imatge
que té una part de la
societat referent als
caçadors
A la mateixa reunió de colles també
hi va participar la directora general
de Forest, Montserrat Barniol, que
va mostrar-se receptiva davant
les inquietuds i propostes que
anaven fent els assistents. També
van intervenir el president de
la Federació Catalana de Caça,
Sergio Sánchez, i el president de la

Territorial de Girona, Narcís Sánchez,
qui va agrair la gran tasca i esforç
que fa el col·lectiu, especialment
durant l’època de cacera, i van fer
incís sobre les dificultats que es
troben els caçadors en determinades
zones de cacera i els atacs (la majoria
verbals) que reben de part de radicals
animalistes i anticaça.
En un altre espai de la Fira, el biòleg
Marc Pagès i Joan Pareja, membres
del Club de Cazadores de Becada
(CCB), van organitzar una ponència
sobre la gestió cinegètica de la
becada, on es va explicar la biologia,
l’ecologia i l’estat poblacional
d’aquesta au migratòria. També es
va fer un repàs del marc legal que
afecta la seva caça i es va presentar
el resum de captures del darrer any,
amb què es va poder comprovar
que l’evolució dels deu darrers
anys ha estat estable, amb un nivell
acceptable del nombre d’exemplars
de becades.

Paral·lelament, es va fer una
demostració de gossos retrievers en
pràctiques d’obediència bàsica i de
cobrament amb Ignacio Ariza, que
va ser tot un èxit d’expectació. Molts
assistents van quedar sorpresos en
assabentar-se que la raça retriever és
una raça seleccionada per a la caça
i què gràcies a les seves aptituds
(calma, paciència, obediència, etc.)
potenciades per l’activitat cinegètica
ha estat escollida per poder exercir
altres tasques de servei com pot ser
el seu ús com a gos pigall.
Cap al migdia es va celebrar el
tradicional dinar de germanor.
Després, hi va haver el concurs
monogràfic de morfologia del Club
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Español del Beagle, seguit de la
demostració de Mariola Rafart sobre
la modalitat de Sant Hubert, que va
tenir molt bona acceptació i un èxit
rotund.
Cal destacar que durant tota la
Fira hi va haver una exposició
de gossos de caça. A l’espai, s’hi
van congregar uns 300 gossos de
races diferents (beagles, ariegois,
rastrejadors espanyols, porcellanes,
podencs, grifons, grifons nivernais,
anglofrancesos, rastrejadors de
Baviera, grifons korthals, faus
lleonats de Bretanya, bruns del
Jura, bretons, setters, retrievers
del Labrador…) ben classificats en
diversos boxs amb cartells amb el

nom de la raça, les característiques,
el nom del propietari i el de la colla
on caçaven. Els boxs estaven ubicats
a la zona d’ombra i van ser l’atractiu
de petits i grans. Una vegada més,
doncs, la bona col·laboració entre
l’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro, especialment l’alcalde, el Sr.
Xavier Sala, la Territorial de Girona
de la Federació de Caça, la Societat
de Caçadors i la Colla del senglar
de Santa Cristina d’Aro, així com
totes les persones que de manera
desinteressada hi van aportar el
seu granet de sorra, ha permès que
la Girocaça continuï sent una de les
fires més importants del sector i que
hagi estat un èxit.
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Curs formatiu sobre els nous
horitzons en la gestió cinegètica

Jornada formativa sobre
la seguretat a la caça

El passat 15 de juny del 2017 es va celebrar un curs sobre els nous horitzons en la
gestió cinegètica de la caça menor a l’escola agrària forestal, finca Casa Xifra, de
Santa Coloma de Farners. Al curs van assistir-hi unes quinze persones: tècnics cinegètics, agents rurals, guardes de finques de caça, guardes de parcs, gestors de caça
i representants d’APC que gestionen les seves APC.

El Parc Científic i Tecnològic de la UDG va acollir el passat dia 10 de juny la celebració d’una jornada de formació basada en la seguretat per a caçadors, organitzada
per la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Girona, en una
mostra més de la feina que fan les Representacions Territorials per formar el col·lectiu, i molt especialment, en l’àmbit de la seguretat a la caça.

En el decurs d’aquesta jornada
es va parlar sobre les poblacions
d’espècies cinegètiques de caça
menor sedentàries com la perdiu
roja i el conill, les quals són objecte
de repoblacions i alliberaments any
rere any i no arriben a assolir els seus
objectius; i també d’altres espècies
no sedentàries com la guatlla i la
becada, les quals també necessiten
un canvi en la seva gestió per tal de
millorar-ne l’aprofitament cinegètic.
Altrament, en el curs es va aprofundir
en la situació legal de les espècies de
caça menor, sobretot a Catalunya, i
la seva gestió actual amb propostes
de futur.

En aquesta jornada de formació interessant i necessària,
que va comptar amb la participació de més de 40
caçadors, es van tractar diversos temes directament
vinculats amb la seguretat a la caça:

Jornada tècnica: Biologia, Gestió i
Caça de l’Isard

Per abordar aquests temes, es va comptar amb la
presència de ponents altament preparats en els seus
camps: Ramon Fitó, instructor de recàrrega de munició,
especialista en armament lleuger i balística i capità
de l’equip de tir nacional a llarga distància; Dr. Ramon
Sancho, especialista en cirurgia i traumatologia, doctor
en medicina i cirurgia i assessor mèdic de la RFEC;
Dr. Santiago Lavín, catedràtic de medicina i cirurgia
d’animals i responsable del SEFaS; Ignasi Dalmases,
cap de l’àrea regional del Cos d’Agents Rurals a Girona;
i Daniel Camacho, tècnic cinegètic de la RT de Girona
de la FCC. Els diferents ponents, després de fer les
seves intervencions, van obrir un debat animat amb els
assistents, que van tenir una participació activa.

Formació en les modalitats de caça major i ús d’armes
llargues ratllades
Ampliació de coneixements generals en seguretat
sobre armes, municions i òptiques
Primers auxilis
Manipulació correcta de la carn de caça per al consum
propi i diagnòstic de triquina
Repàs de la normativa de l’activitat cinegètica, posant
especial èmfasi en la caça major i la senyalització de
camins i accessos a batudes

El 20 de maig, va tenir lloc a Setcases
la jornada tècnica sobre Biologia,
Gestió i Caça de l’Isard, promoguda
per la FCC; el DARP i l’Ajuntament de
Setcases. A la jornada van assistir una
seixantena de persones.
En el decurs de la jornada van tenir
lloc diverses ponències interessants
a càrrec del doctor en Ciències
Biològiques Emmanuel Serrano, que
va tractar sobre la «Biologia i dinàmica
poblacional de l’isard». El senyor Àngel
Such, tècnic de Forestal Catalana,
va parlar sobre la «Distribució de
l’isard al Pirineu Català. Metodologia
de cens». Per la seva banda, el
director de la RNC Freser-Setcases,
Jordi Xifra, ho va fer sobre «Gestió
i planificació de l’aprofitament
cinegètic a les Reserves Nacionals
de Caça i a les àrees privades de
caça de Catalunya». En la «Situació
sanitària de l’isard a Catalunya» es va
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La formació i la seguretat a la caça són dos pilars
fonamentals en el desenvolupament responsable i
competent de la nostra activitat i fomentarem aquestes
jornades tant com ens sigui possible. Per això, volem
agrair especialment la participació i l’interès dels
assistents.

centrar la xarrada de l’investigador
del SEFaS-UAB, Oscar Cabezón. A
la tarda, el guarda de la reserva de la
RNC Freser-Setcases, Eduard Marsal,
va parlar de «La caça de l’isard a les
RNC de Catalunya sobre el terreny:
selecció de l’exemplar», mentre que
el caçador i tirador expert Ramon
A. Castellà Fitó va exposar el seu
treball sobre «Equipament per a la
caça de l’isard. El tret perfecte». El
senyor Josep Hernández, president
de la Comissió de Catalunya
d’Homologació de Trofeus de Caça,
va parlar sobre la «Valoració del
trofeu de l’isard». Ja per acabar,

Gerard Trenchs, membre a Catalunya
del Safari Club International (SCI),
va parlar de «Caça internacional del
Rupicapra rupicapra».
Com a cloenda, es va establir un
debat obert sobre el futur de la
gestió de l’isard a Catalunya. El més
remarcable d’aquest petit debat va
ser la proposta d’Emmanuel Serrano,
que consistia en què, per assolir un
futur millor, caldria intentar que hi
hagi molts animals repartits amb
totes les fases vitals: cabrits, segalls
i adults. Així s’augmentarien les
possibilitats d’obtenir animals trofeu.

1r curs de formació
de caça amb arc
El camp de tir de Caçadors Arquers
de Girona va acollir el 1r curs de formació de caça amb arc (nivell bàsic) a
Santa Cristina d’Aro, que es va celebrar el 22 de juliol amb una elevada
participació i una molt bona organització a càrrec de l’Associació de
Caçadors Arquers de Girona.
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Resposta de la Territorial
de Girona a la petició del DARP
sobre les àrees afectades
per l’emergència cinegètica
El passat mes d’agost, la Territorial de Girona de la FCC
va redactar un document per manifestar una resposta
unànime de les societats de caçadors federades a Girona
a la «petició» del departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació referent a les àrees afectades per
l’emergència cinegètica. En aquesta resposta també es
formulen dues qüestions a la conselleria:

de deixar la gestió de la caça en mans de qui realment hi
entén i se’n preocupa, que són els caçadors?

1. Com han fet els nostres veïns francesos i són mirall
d’Europa en aquest tema, quan hi haurà un polític o un
equip polític prou valent per prendre la honesta decisió

Amb aquest escrit, la Territorial de Girona es qüestiona si
s’està duent a terme una bona gestió del tema dels danys
a conreus i obre un espai de reflexió.

2. Quan hi haurà un polític o un equip polític prou
valent per prendre la valenta decisió, sense temor a
manifestacions o tractorades, d’imposar a cada col·lectiu
les seves justes i coherents obligacions?

Benvolguda Directora,
Com a President de la Representació Territorial de
Girona de la Federació Catalana de Caça, us faig arribar
aquest escrit com a resposta conjunta de les societats
federades que han rebut la carta referent a la declaració
d’emergència cinegètica de les seves àrees de caça.
La resposta a les seves peticions és la següent:
• Pla de caceres:
Calendari de caceres indicant la data:
Quan hi hagi notificació de danys al titular de
l’àrea afectada, es procedirà a comprovar el seu
abast i a realitzar l’actuació més adient el més
aviat possible, en la mesura que permetin els
mitjans humans i materials de cada societat en
concret.
Modalitat de cacera:
Segons on estiguin localitzats els danys i la
quantitat de terreny que afectin, es farà servir la
modalitat més adient, efectiva i segura per a les
persones que la duguin a terme i per la resta de
persones que puguin coincidir per la zona.
• Resultats de les actuacions.

Des de 1840 al servei dels caçadors
Caça i tir esportiu – Armes i municions
nacionals i d'importació –
Taller de repació d'armes propi

Preus especials
per a societats
de caçadors

CARACTERÍSTIQUES
DE LES MT16H210F-47
• ESPECIALMENT DESENVOLUPAT
PER A CAÇADORS I TIRADORS.
• AMPLIFICA ELS SONS DE
L'ENTORN REDUINT DE FORMA
INSTANTÀNIA ELS SOROLLS DE
NIVELL SUPERIOR A 82 DB.

OFERTA PER ALS FEDERATS: PELTOR SPORTTAC

• FUNCIÓ DE VOLUM-ACTIU QUE
ELIMINA L'ESPETEC A CAUSA DEL
TALL ABRUPTE DEL SO.

PVP: 145 €
PRESENTANT LA LLICÈNCIA FEDERATIVA: 128 €

• POSSIBILITAT DE CONNECTAR A
RÀDIO DE CAÇA.

OPCIÓ VERD/TARONJA,
OPCIÓ NEGRE/VERMELL

• EQUIPAT AMB FUNCIÓ
D'APAGADA AUTOMÀTICA.
• DIADEMA PLEGABLE.

amb regal d'unes ulleres
Peltor incolores (exclusiu federats)

• SNR 26 DB
• CARCASSES INTERCANVIABLES
QUE PERMETEN CANVIAR DE
COLOR EXTERN DELS MATEIXOS:

WWW.ARMERIAFERRE.ES
LA TEVA BOTIGA DE CAÇA ON LINE

VERSIÓ VERD:
1 SET DE CARCASSES VERDS
+ 1 SET DE TARONGES

BOTIGUES A:
REUS
C. Riera de Miro, 60
Telèfon 977 342 254
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AMPOSTA
Alcalde Palau, 27
Telèfon 977 700 121

NOVA OBERTURA
Pol Industrial DYNA
C. Sabadell, 27 (Reus)

VERSIÓ VERMELLA:
1 SET DE CARCASSES VERMELLES
+ 1 SET DE NEGRES

El resultat de totes les batudes, ja siguin dins la
temporada de caça o excepcionals, es registren
al “Llibret de Batudes”. La Representació
Territorial de Girona de la FCC, informatitza
aquestes dades i comparteix els resultats amb
el Departament d’Activitats Cinegètiques dels
Serveis Territorials d’Agricultura de Girona, fet
que no es produeix a cap més Servei Territorial
de caça de Catalunya.
Les Societats envien els censos de captures al
final de la temporada de caça, en aquests censos
hi estan inclosos també, els resultats de les
batudes excepcionals.
Pregunto: És necessari notificar per tercera vegada les
mateixes dades al mateix Departament?
Vull aprofitar aquest escrit per deixar constància del
mal estar que ha creat aquesta nova notificació plena
d’obligacions i amenaces, conseqüència, com n podia ser
d’una altra manera, d’un nou “brindis al sol” als sindicats
agraris.
Apreciada Directora, com bé deu recordar, el dia 20 de
juliol ens vàrem desplaçar a França per assistir a una
magnífica jornada, li agraeixo públicament la invitació.
En aquesta jornada vàrem poder veure com els nostres
veïns gestionen els danys als conreus, però no ho fa
l’Administració Francesa, sinó la Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage (Oficina Nacional de la

Caça i la Fauna Salvatge), el que a casa nostra, salvant
l’enorme diferència, és la Federació de Caça.
Després del constatat en aquesta visita, venen les dues
preguntes del milió, que les faig a vostè perquè és la meva
interlocutora, però que va dirigida a la Direcció General o
potser millor, a la Conselleria:
1. Com han fet els nostres veïns francesos i són el mirall
d’Europa en aquest tema. Quan hi haurà un polític o
equip polític, prou valent per prendre la honesta decisió
de deixar la gestió de la caça en mans de qui realment hi
entén i se’n preocupa que són els caçadors?
2. Quan hi haurà un polític o equip polític, prou valent per
prendre la valenta decisió, sense temor a manifestacions
o tractorades, d’imposar a cada col·lectiu les seves justes
i coherents obligacions?
L’actitud davant el problema de l’Administració francesa
està a anys llum de l’Administració catalana.
A tall d’exemple:
L’import de la llicència de caça a França va íntegrament
a l’Oficina Nacional de la Caça, com és de justícia ja que
és una taxa finalista qua ha de repercutir directament
sobre el concepte le que es cobra. Fa deu anys que
sóc a la Federació Catalana de Caça i fa, almenys deu
anys que des d’aquesta entitat reclamem un informe
d’on va a parar la recaptació de les llicències de caça
a Catalunya, que a data d’avui no se’ns ha facilitat, fet
que no es pot acceptar d’una administració pública
que s’omple la boca de dir que és transparent...
L’Oficina Nacional de la Caça francesa facilita
gratuïtament les mesures de protecció dels conreus
als pagesos, generalment pastors elèctrics, que estan
obligats a instal·lar segons les indicacions de l’Oficina.
Si amb això no n’hi ha prou, els caçadors destrueixen,
no cacen, els animals que produeixen els danys i si
encara persisteixen els danys, els indemnitzen. Però
si el pagès no aplica correctament les mesures de
protecció, no pot exigit l’actuació dels caçadors,
ni té cap dret a indemnització. Aquest tipus de
gestió implica responsabilitats tant a pagesos com a
caçadors.
Espero que aquest escrit es tingui per una correcta
contestació col·lectiva de les societats implicades a la
seva notificació de data 27 de juliol de 2017, i que tant
mateix, obri un altre espai de reflexió política de si s’està
gestionant justa i correctament ot aquest tema de danys
als conreus.
Una cordial salutació.
Narcís Sánchez Pujol
President
RT de Girona, Federació Catalana de Caça
Girona, 4 d’agost de 2017.
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CAMPIONATS PROVINCIALS

Sant Hubert Bell-lloc, 10 de juny de 2017
El passat 10 de juny, Antonio Giménez, amb el seu setter, Eto, i amb una puntuació de 63 punts, es va proclamar
brillant guanyador del Campionat Provincial de Sant Hubert 2017, organitzat per la Representació Territorial a Lleida
de la Federació Catalana de Caça amb la col·laboració de la societat de caçadors de Sant Miquel de Bell-lloc.

CATEGORIA SÈNIOR
1r Antonio Giménez
Mas, amb el gos Eto,
de raça setter, i 63
punts, representant
la societat de
caçadors de Les
Borges Blanques.

CATEGORIA SÈNIOR
3r Antonio Minguet
Petit, amb el gos
Laos, de raça spaniel
bretó, i 38 punts,
representant la
societat de caçadors
d’Ivars d’Urgell.

Compak Sporting

CATEGORIA SÈNIOR
2n Antonio Giménez
Gámez, amb el gos
Giménez, de raça
pòinter, i 40 punts.

CATEGORIA DAMES
1a Marta Giménez
Mas, amb la gossa
Eva, de raça
setter, i 37 punts,
representant la
societat de caçadors
de Les Borges
Blanques.

Alcoletge, 17 d’abril de 2017

El passat 17 d’ abril, les instal·lacions del camp de tir de La Nora, a la localitat d’Alcoletge, van acollir una nova,
animada i disputada edició del Campionat Provincial de Compak Sporting.

Eugeni Sanfeliu, brillant vencedor
del 41è Campionat Provincial
de Caça Menor amb Gos
Bon ambient i una gran participació al 41è Campionat Provincial de Caça Menor
amb Gos celebrat el passat 28 d’octubre a l’àrea de caça de les societats de caçadors
d’Hostalets de Cervera i Briançó i Sant Antolí, organitzadores, conjuntament amb
la Representació Territorial a Lleida de la FCC, d’aquesta prova, que va tenir com a
guanyador a Eugeni Sanfeliu, de Vilanova de Bellpuig.
Eugeni Sanfeliu va fer bona la seva condició de «favorit»
i amb una puntuació de 5.500 punts es va fer amb la
victòria al 41è Campionat Provincial de Caça Menor
amb Gos, dut a terme en una gran jornada de caça, tant
per les bones condicions climatològiques com pel bon
ambient i harmonia entre els participants —un total de
28. Cal destacar que amb aquest nou triomf, aquest
experimentat caçador de Vilanova de Bellpuig se situa
al capdavant del rànquing de vencedors en aquesta
competició amb un total de sis campionats.
Antonio Chico, de Torrefarrera, i Amador Molina,
d’Alfarràs, van completar el pòdium d’aquesta competició
duta a terme a Sant Pere dels Arquells. Com ja és habitual,
de manera paral·lela a la celebració del campionat, es va
celebrar la Copa Presidents de Recorreguts de Caça,
que en aquesta ocasió va anar a parar en mans del nou
president de la societat de caçadors d’Alguaire, Jordi
Giménez Galiano. Josep Serra, president del club de
tir d’Alcarràs, va ocupar la segona posició, mentre que
Xavier Robinat, de Tàrrega, va quedar tercer.
La jornada va acabar amb un multitudinari dinar de
germanor entre tots els participants i acompanyants al
bar l’Amistat de Sant Antolí i Hostalets, que va posar un
brillant colofó a la jornada.

CATEGORIA SÈNIOR
1r Edgar Bosch Tufet
2n Angel Ballesté Roman
3r Josep Torrelles Turmo
VETERANS
1r Juan Morales Barbero
2n Amador Molina Aranega
JÚNIOR
1r Víctor Fernández Bagué
DAMES
1a Marta Giménez Mas
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Bona acollida
del seminari
«Els tords, ocells
migratoris»

El passat 30 de setembre, el restaurant Casa Fèlix, de Valls, va servir de
marc per a la celebració d’un interessant seminari sobre el tord, organitzat
per la Representació Territorial de
Tarragona, amb el Sr. Joaquim Vidal, el
president, al capdavant, que va ser un
dels ponents d’aquesta jornada.

El meu primer porc senglar
Sota el títol «Els tords, ocells migratoris»,
el passat dissabte 30 de setembre, es
va impartir a la capital de l’Alt Camp,
un interessant seminari sobre aquesta
preuada espècie cinegètica. La
primera part de la ponència va anar a
càrrec del Sr. Joaquim Vidal, president
de la Territorial de Tarragona, que
acumula una dilatada experiència de
més de 50 anys en l’estudi, seguiment i
observació dels túrdids, coneixements
que van poder confirmar els assistents.
L’estudi i observació dels tords es
va centrar sobre la seva taxonomia,
biologia i malalties, expansió, la
migració i els seus canvis, caceres
tradicionals a Europa i la Mediterrània,
la seguretat en la seva caça, reclams
autoritzats i demostració, ètica
i captures, observació sobre el
calendari de caça i les pròrrogues,
estudis i congressos, i l’aprofitament
culinari.
A la segona part del seminari
van intervenir el Dr. Jean-Claude
44 LA GENETA

Ricci, del IMPCF-Vergèze-França,
i Jérôme Desserre, vicepresident
de la ANDCTG-França, que van
desenvolupar en la seva ponència
els efectius dels tords. De les
cinc espècies, només quatre són
permeses a Catalunya: tord comú,
tord ala-roig, griva i griva cerdana. Van
continuar parlant sobre tendències
de població, aplicació a l’Europa del
sud, l’Observatori Nacional Cinegètic
i Científic, metodologia de seguiment
(estacions bioacústiques), experiència
al Canal Vell del Delta de l’Ebre i
política de les caceres tradicionals a
França.
Seguidament, a la pausa per fer cafè,
va arribar el torn de la intervenció de
representants d’APAVAL —Associació
de Paranyers— els Srs. Dr. Juan
Bautista Torregrossa i el Dr. Andrés
Ferrer, enginyers agrònoms; el Sr. José
Luis Pinar, enginyer de forest; i el Dr.
Juan Manuel Theureau, excap del
Servei de Caça i Pesca de la Comunitat
Valenciana.

Aquests enginyers ens van il·lustrar
amb tots els estudis tècnics
realitzats des de fa més de vint
anys per l’associació APAVAL per
tal de poder legalitzar una tradició
de caça tan antiga i arrelada al País
Valencià, a Catalunya i a l’Aragó.
L’estudi de nous mètodes selectius
no massius, per tal de buscar una
via política que doni autorització
legal per poder continuar amb
la pràctica del «parany». D’altra
banda, van presentar el nou
mètode de captura, el «cesto
malla», que substitueix el vesc .
Els assistents al seminari van
destacar el gran nivell i interès
dels continguts exposat durant el
decurs de la jornada. Donat que
moltes persones interessades
no van poder assistir per la
coincidència amb la data amb
altres activitats, es farà un segon
seminari la primavera següent. La
trobada va acabar amb un dinar de
germanor.

Hola, soc la Laura, una estudiant
de batxillerat de Tarragona, i us
vull explicar com va anar la meva
primera cacera d’un porc senglar.
Abans d’això, us poso en situació:
Em vaig iniciar a la caça, com molts
altres joves caçadors, gràcies al
meu avi, que ha estat la persona que
m’ha ensenyat els trucs que ell ha
anat aprenent amb el pas del temps
i el respecte a la natura. Juntament
amb el meu germà, l’acompanyàvem
a passejar els gossos, vivíem
experiències i apreníem de com
ell ho feia. Veure’l caçar era una
cosa que al meu germà i a mi ens
encantava, l’art que tenia i com sabia
en cada moment per on vindrien els
animals. Als 14 anys, vaig començar
amb la caça menor. Molts dies, en
acabar l’institut, anàvem a caçar
el colom. Enguany, després d’un
temps d’anar com a acompanyant,
he fet el salt a la caça major.
La veritat és que estava ansiosa
perquè arribaria el moment de
trobar-me amb un senglar —en el
temps que feia que caçava mai
no n’havia vist cap—; aquesta

oportunitat va arribar el dia el 29
de juliol del 2017. Com cada dia
de cacera, vaig carregar la meva
escopeta i em vaig col·locar a
l’aguait esperant que algun senglar
vingués per on jo em trobava.
Abans de començar la cacera, el
meu germà em va avisar de per on
em podia sortir i em va recordar
que anés amb molt de compte, que
estigués atenta i em va desitjar
bona sort, que és el que sempre ens
diem abans que cadascú se’n vagi
pel seu compte. I va arribar l’hora!
Vaig sentir com el senglar anava per
sota de la meva posició. Al principi,
el vaig donar per perdut, però per
sort va tornar a pujar. Aleshores,
el responsable de la canilla li va
disparar un tret i es va atansar cap
a mi. En veure el senglar, li vaig
disparar un primer tret; després,
un altre i quan se n’anava, un
altre. Vaig veure el tret que el va
matar, que era al mig, just al cor.
De seguida, vaig tornar a carregar
la meva escopeta perquè, en un
primer moment, vaig pensar que el
senglar s’havia escapat, perquè va
creuar el camí cap a l’altre costat i

va anar una mica més avall d’on jo
em trobava. Vaig començar a seguir
el rastre de sang i vaig veure que
els gossos el marcaven en el mateix
lloc, però no sabia si era mort o el
tenien acorralat. En aquell moment,
van arribar els gossers i els vaig
indicar el camí. En baixar, ja el van
veure mort. Em van avisar i me’l van
pujar al camí perquè el veiés i vaig
dir per l’emissora que era mort. Amb
l’adrenalina pels núvols i tremolant
d’emoció per haver cobrat el meu
primer senglar no vaig trigar gaire
en enviar fotos del senglar al meu
germà. Després de mirar-me una
estoneta el senglar vaig tornar al
meu lloc fins acabar la cacera.
Un gran dia, per a mi, que guardaré
als meus records per partida doble,
ja que en Joaquim Vidal, el president
de la Territorial de Tarragona, es
trobava amb nosaltres i em va fer
el bateig munter invocant a Sant
Hubert. També hi eren presents
el cap de colla i vicepresident de
Tarragona, José Pérez i Toño, i el
president de la societat de caçadors
La Protectora.
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Trobades comarcals amb les
societats de caçadors de Tarragona

Les Terres de l’Ebre, un espai amb
una gran riquesa cinegètica
Salutacions a tots/es els/les amants i aficionats/des a la
caça des de la Federació Catalana de Caça de les Terres
de l’Ebre. Aprofitant que aquest és el primer exemplar de
La Geneta digital, voldríem aprofitar per fer una petita
explicació del tipus de caça que es pot veure i gaudir al
nostre territori, ja que estem en una zona privilegiada,
tant pel clima com per l’entorn.
Per situar-vos una mica sobre la nostra realitat, volem
comentar-vos que la Territorial està formada per 66
societats de caçadors, que sumen uns 5.000 federats.
Som uns grans dinamitzadors de l’economia del territori:
menjar per als animals que ens acompanyen, munició,
veterinaris, desplaçaments, roba, impostos, quotes… En
definitiva, una aportació més que rellevant per a moltes
famílies i entitats que depenen, en part, del bon nom de
la caça.

Els passats dies 26 i 27 de setembre van tenir lloc
les trobades comarcals corresponents a la propera
temporada de caça 2017-2018. Com és habitual, la
Federació Territorial de Caça de Tarragona organitza
dues xerrades comarcals al territori per tal de reunir
els presidents de les societats de caçadors federades i
posar-los al corrent de diversos temes relacionats amb la
nostra activitat.
En aquesta ocasió es va triar el consell comarcal del
Priorat, a Falset, (dia 26) i el centre cultural de Valls
(dia 27). Els actes van ser presidits pel president de la

Federació Territorial de Caça de Tarragona, Joaquim
Vidal, i hi van assistir l’assessor jurídic, membres de la junta
directiva, Cos d’Agents Rurals i tècnics del departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat.
Els temes tractats van ser sobretot en relació amb l’Ordre
de vedes, la seguretat a les batudes, legislació, notícies
de premsa, assumptes jurídics, programes de formació,
Mutuasport, entre d’altres. Aquesta és una ocasió per
retrobar-se i que confirma les bones relacions amb
organismes que interactuen amb l’activitat cinegètica.

L’activitat cinegètica practicada al nostre territori és molt
rica i variada i va des de la caça major i menor a la caça
d’aus aquàtiques. Pel que fa a la caça major, cal destacar
el protagonisme —com a altres zones de Catalunya—
de la caça del porc senglar, que es practica en diversos
municipis de les quatre comarques que conformen les
Terres de l’Ebre, algunes de les quals també gaudeixen
de la pràctica dins la Reserva Nacional de Caça dels Ports
de Tortosa-Beseit. En alguns municipis podem trobar
també l’aprofitament de la cabra salvatge i del cabirol —
captures autoritzades pel departament corresponent.

La Representació Territorial
de la Federació Catalana de Caça
a les Terres de l’Ebre compta
amb 66 societats de caçadors i al
voltant de 5.000 federats

Degut al nou decret relatiu a la recollida, el transport,
el condicionament, la comercialització i el consum de
caça silvestre, pendent d’aprovació, s’està treballant
en la possibilitat d’ubicar diversos escorxadors a les
comarques de les Terres de l’Ebre.
Amb relació a la caça menor, practicada en totes les
zones autoritzades, ens trobem amb el conill i el tord
com a principals representants en una part del territori,
i amb una baixíssima densitat a la resta, igual que amb
la perdiu. Actualment, es duu a terme un procés de
reintroducció, tant del conill com de la perdiu a les zones
més desfavorides.
Pel que fa a les aquàtiques, és una activitat que està molt
controlada per l’Administració, que fins i tot hi ha posat
alguns entrebancs, i s’han hagut de realitzar diferents
estudis per poder demostrar la gran densitat d’animals
i els danys que produeixen a l’agricultura. Aquests
estudis s’han realitzat amb el recolzament de les diverses
associacions afectades. Aquesta pràctica es realitza a les
llacunes del Delta i als arrossars del voltant.
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Al Delta de l’Ebre es practiquen
modalitats de caça d’aus aquàtiques
úniques al territori català com
el barreig de la fotja i les tirades
de lluna

Dins de les aquàtiques podem destacar les caceres
tradicionals com el barreig de la fotja i les tirades de
lluna, típiques del Delta de l’Ebre, ja que són les
úniques al territori català. Entre les més comunes
hi trobem les tirades de fotja controlades (barreig),
tirades d’ànecs dins de les llacunes del Delta i la
caça al rostoll d’arròs o als canyissos —regulades per
l’Administració amb l’objectiu de controlar la població
dels animals que produeixen danys a l’agricultura,

i per les quals estem lluitant juntament amb les
associacions perquè l’Administració faci canvis.
Cal fer especial esment sobre la feina que hi ha al
darrere per dur a terme aquest tipus de caceres, com
l’anellament de les enzes com a reclams, les quals
han de passar l’anàlisi corresponent, el manteniment
de les tines i els barquets, el control dels animals
abatuts, etc., a més a més de donar comptes a
l’Administració de totes aquestes activitats i accions.
Entre les diverses espècies cinegètiques a la zona
d’aquàtiques, destaquem el becadell comú, que no és
un animal aquàtic, però és típic d’aquesta zona.
D’altra banda, volem aprofitar aquest article per
recalcar la gran actuació de voluntaris i caçadors en
les sortides de salvament d’ànecs de dins els canals
de rec, en els quals des de fa anys s’instal·len rampes
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Des de fa anys un nombrós grup de
voluntaris, caçadors i familiars,
relitza sortides de salvament dins
dels canals de rec, en els quals des de
fa anys s’instal·len rampes per ajudar
els ànecs a sortir-ne
per ajudar els ànecs a sortir-ne. Per últim, volem
especificar que no som un col·lectiu destructor per
dues raons: la primera, perquè estem regulats i, la
segona, perquè formem part de la cadena de la vida.
Com a bons caçadors estem a favor que se sancionin
les accions fraudulentes i negligents i lluitem contra
els furtius, ja que per desgràcia hi ha una realitat que
fa honor a la dita «a la vinya del senyor hi ha de tot».
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Més de 500 persones al sopar
de la cabra hispànica celebrat a la
població d’Alfara de Carles

CAMPIONATS PROVINCIALS

Compak Sporting
Xavier Ortiz, amb 45 plats, es va proclamar el diumenge
2 d’abril de 2017 vencedor del XI Campionat Territorial
de Compak Sporting celebrat al camp de tir Les Pedreres
d’Ulldecona. La tirada va ser a 50 plats i va comptar amb
una participació de divuit concursants.

Ulldecona, 2 d’abril de 2017
1r. Xavier Ortiz, amb 45 plats
2n. Jordan Edo, amb 43 plats
3r. Francesc Calvet, amb 42 plats

Els dos primers classificats van representar la Territorial
al campionat autonòmic, que es va celebrar en el mateix
camp de tir el 28 de maig. En aquesta competició, Xavier
Ortiz es va classificar per participar amb l’equip de
Catalunya al campionat d’Espanya.

Sant Hubert
El 4 de juny de 2017, es va celebrar el Campionat
Territorial de Sant Hubert, al Coto Pons de Calafat, amb
una participació de sis caçadors federats. Els dos primers
classificats, juntament amb la participant femenina, van
representar la Territorial al campionat autonòmic. Noelia
Cartes, l’única dona participant a la prova, va acabar la
competició amb un total de 73 punts.

El divendres 25 d’agost va tenir lloc una nova edició
del sopar de la cabra hispànica, que cada any organitza
l’Ajuntament d’Alfara de Carles amb la col·laboració de
la societat de caçadors Sant Julià. Aquest emblemàtic
sopar, que serveix per donar el tret de sortida de la festa
major de la localitat, és una bona mostra de les bones
relacions existents entre els aficionats a la caça i el
conjunt d’aquesta població del Baix Ebre.
Al sopar, on va regnar la germanor i l’ambient festiu,
més de 500 persones, entre les quals hi havia Sergio
Sánchez, president de la FCC, van gaudir d’allò més amb

la gran qualitat i riquesa gastronòmica de la carn de caça,
en aquesta ocasió de la cabra hispànica caçada per la
societat de caçadors Sant Julià i cuinada per la gent del
poble.
Des d’aquestes línies agraïm a l’Ajuntament d’Alfara de
Carles, a la societat de caça Sant Julià d’Alfara de Carles
i a tots els col·laboradors i assistents la seva hospitalitat,
amabilitat i calidesa; així com l’organització d’un sopar
que promou el consum de la carn de caça i escenifica la
companyonia i la col·laboració entre els municipis i les
societats de caça.

Anellament d’enzes de reclam per a la temporada
de caça d’ànecs 2017-2018
Amb motiu de la posada en marxa de la temporada de caça 2017-2018, durant la primera quinzena de setembre es
va realitzar l’anellament corresponent i preceptiu i la revisió d’enzes de reclam.
Els caçadors federats de les Terres de l’Ebre van passar la revisió de les anelles i el mostreig corresponent de les enzes
autoritzades en anys anteriors. També es van fer altes noves per a aquesta temporada, les quals, obligatòriament, van
passar l’anàlisi i l’anellament. Un cop passada la revisió, es va lliurar el carnet d’autorització per a la temporada, que
juntament amb el llibre Registre sanitari d’enzes per a la caça d’aus aquàtiques i amb la llicència federativa en vigor,
autoritza el caçador a poder utilitzar les enzes per a la temporada 2017-2018.

Recorreguts de Caça
El club de tir Los Pinos, de Riba-roja d’Ebre, va acollir,
el passat 11 de juny de 2017, una nova edició del
Campionat Territorial de Recorreguts de Caça, que va
comptar amb 25 participants. Els dos primers classificats
van representar la Territorial al campionat de Catalunya,
que es va dur a terme al mateix camp de tir.

Exhibició de gossos
d’aquàtiques

Coto Pons de Calafat, 4 de juny de 2017
1r. Ramon Adell, amb 80 punts
2n. Ignasi Vallés, amb 77 punts
3r. Daniel Cid, amb 71 punts

Los Pinos de Riba Roja, 11 de juny de 2017
1r. Xavier Ortiz, amb 89 plats
2n. Fco. Ramon Casanova, amb 87 plats
3r. Jordan Edo, amb 86 plats

Deltebre, 19 d’agost de 2017

Organitzat per la societat de caçadors Sant Miquel de
la Cava, l’Ajuntament de Deltebre i la FCC Territorial de
les Terres de l’Ebre. Dissabte 19 d’agost es va realitzar
una interessant exhibició local de gossos d’aquàtiques al
municipi de Deltebre.

Per a aquesta temporada hi ha més de 2.000 anelles autoritzades, amb més de 300 caçadors.
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VOLEM QUE
LA VOSTRA
VEU S’ESCOLTI
#laveudelscaçadors

Les societats de caçadors, ocellaires i
falconeres sou l’essència de la FCC
La vostra activitat és continua i teniu moltes coses a dir
`
(l’aniversari de la societat, activitats socials, tirades solidaries,
competicions, àpats de germanor, accions en beneﬁci de la
comunitat, etc.) per això, us volem ajudar a fer-ne la major
difusió a través dels nostres mitjans
Explica’ns ho a info@federcat.com

