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Editorial

Amb perseverança tot arriba
Fa anys i panys, que el col·lectiu de caçadors i caçadores del nostre país esta compromès amb la conservació i
l’equilibri de les espècies cinegètiques i no cinegètiques,
el desenvolupament rural i, fins i tot, l’equilibri econòmic
del nostre país contribuint, especialment a la dinamització de molts pobles de muntanya amenaçats per la manca de recursos econòmics i la despoblació i on la caça
esdevé clau per la seva pervivència.
Quantes vegades a l’any sortim a caçar amb l´únic objectiu d’ajudar al pagès que té terres dintre del nostre
vedat i que ens crida amoïnat pels danys que senglars,
conills, tudons o cérvols li causen a les seves collites?
Quantes vegades ho fem, tot i la incomprensió, el rebuig
i, fins i tot l’odi exacerbat i injustificat d’aquells que, des
del desconeixement més absolut, s’atreveixen a emetre
opinions completament infundades? Quantes vegades
sortim a caçar tot i que els nostres responsables polítics, tant és si són representants locals o autonòmics,
tot i conèixer l’aportació que els caçadors fem pels prop
de 1.000 municipis catalans que compten amb la gestió
d’una societat de caçadors federada quan toca ser valents i exposar-ho davant dels diferents partits polítics
opten per callar i deixar-se emportar per la dictadura
animalista que actualment impera en la nostra societat?.
Doncs bé, a hores d’ara la feina està molt lluny d’estar
enllestida; caldrà perseverar i no defallir, però ens encoratja veure que de tant en tant, però cada cop més
sovint, els caçadors i caçadores catalans rebem el reconeixement públic dels nostres representants. En la reunió que el passat dia 6 de setembre vam mantenir amb la
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Teresa Jordà, ens
va reconèixer en persona i públicament després, mitjançant una nota de premsa, el valor i la importància que

la caça i els caçadors tenen pel nostre país. Tal i com es
va fer públic des de la Conselleria, es reconeix que la
caça és actualment l’única eina disponible per controlar i
mantenir el nombre d’exemplars d’espècies cinegètiques
que permetin la sostenibilitat de la caça i els altres usos
del medi. Vam traslladar a la Consellera la necessitat de
premiar el compromís dels caçadors i caçadores, que de
manera recurrent actuen per danys, eliminant les taxes
que graven la seva llicència de caça així com les taxes
dels vedats a on combatem els danys a l’agricultura o els
accidents de trànsit. Tanmateix, vam sol·licitar l’ajuda de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per transmetre a la societat una imatge fidel del nostre col·lectiu
combatent la imatge malintencionada que els col·lectius
animalistes volen transmetre a la societat. Si d’alguna
cosa vam quedar convençuts va ser del compromís i la
valentia de l’actual Conselleria d’Agricultura i de la Direcció d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Natural,
amb la Montserrat Barniol com a Directora General al
capdavant, en la defensa de la nostra activitat.
L’amenaça de l’entrada de la Pesta Porcina Africana ha
demostrat, una vegada més, que els caçadors catalans
estem implicats en la vigilància sanitària de la nostra
fauna. Gràcies al conveni que la Federació Catalana de
Caça ha signat amb el SEFaS de la Universitat Autònoma
de Barcelona hem pogut iniciar unes xerrades informatives pel tot el territori català per informar de primera
mà de l’evolució d’aquesta greu malaltia, que tant mal
pot fer al senglar així com a l’estratègic sector porcí del
nostre país.
Us desitjo una gran temporada a tots i totes.

Sergio Sánchez
President de la Federació Catalana de Caça
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Positiva reunió amb la consellera
Teresa Jordà

Arran del malestar generat entre el col·lectiu de caçadors catalans degut a diferents
qüestions, com el nou protocol d’inspecció de caça aplicat pels Agents Rural, la polèmica campanya de vacunació per esterilitzar els senglars, els continus atacs i descrèdit al col·lectiu de caçadors..., el passat 6 de setembre una nodrida representació
de la Junta de la FCC es va reunir a la seu de la conselleria del DARP amb la consellera i diferents responsables de l’administració vinculats amb l’activitat cinegètica
per parlar de tot plegat. Una reunió que va servir per aclarir molts d’aquests temes
i que es va valorar d’una manera força positiva.

Una nodrida representació de la FCC va defensar els drets i interessos dels caçadors i caçadores de Catalunya a la seu del DARP

El passat dijous 6 de setembre (de manera prèvia el 16
d’agost ja s’havia enviat una carta oberta a la consellera
–que reproduïm pel seu interès a continuació– explicant
el malestar del col·lectiu) una delegació de la Federació
Catalana de Caça, encapçalada pel seu president, el Sr.
Sergi Sánchez, acompanyat pel president territorial de
Barcelona, el Sr. Joaquim Zarzoso, el president de la territorial de Girona, el Sr. Josep Blanquera, el vicepresident
de la territorial de Lleida, el Sr. Josep Prats, el president
de la territorial de Tarragona, Joaquim Vidal i el president
de la territorial de Terres de l’Ebre, Manolo Royo es va
reunir amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, Teresa Jordà i representants de l’administració i del cos d’Agents Rurals de Catalunya.
4 LA GENETA

En la reunió els representants federatius van traslladar
a la consellera diversos temes de màxim interès per al
col·lectiu de caçadors i caçadores del nostre país. En
primera instància, van manifestar-li el total desacord i
malestar existent entre el col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya amb el protocol d’inspecció de caça
iniciat pel Cos d’Agents Rurals. En aquesta trobada es
va lliurar un dossier que s’analitza de manera detallada
tots els errors i excessos que s’observen en el procediment. Així mateix, es va incidir en el fet que aquest
nou protocol comporta un risc innecessari per al caçador donat que en tot moment, fins i tot quan l’arma és
fora del seu abast, es troba apuntat per l’Agent. Dintre
del dossier es va recollir una anàlisi de tots els proto-

Una delegació de la FCC, encapçalada
per Sergio Sánchez i els presidents de
les diferents territorials es va reunir
el 6 de setembre a la seu de la conselleria del DARP amb la consellera i
destacats membres del departament i
del cos d’AA.RR.
cols d’inspecció de caça de la Unió Europea en què va
quedar palès que l’aplicat pel Cos d’Agents Rurals és el
més dur contra el caçador i enlloc vist. Es va exigir la
rectificació immediata del protocol.
En relació amb aquest tema, el representant dels Agents
Rurals en la reunió ens va assegurar que en cap cas el
protocol recull que s’apunti el caçador amb l’arma de
foc i que si algun caçador català rep aquest tracte per
un Agent Rural ho denunciï a la Federació Catalana de
Caça per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries necessàries en contra de l’Agent que incompleixi
el protocol.
Per altra banda, en relació amb la publicació de falses informacions i difamacions populistes envers el col·lectiu
de caçadors per part de les institucions que van promoure i dur a terme l’estudi de la vacuna de senglars, que
va provocar fins i tot la decisió de practicar una aturada
de l’activitat de caça per part de les societats i colles del
senglar de la territorial de Barcelona durant el mes de
setembre i el proper març, va quedar clar que des de la
conselleria no s’havia dut a terme cap acció, aportació
econòmica ni promoció per al projecte. En el decurs de
la trobada es va informar a la consellera que des de la
FCC, conjuntament amb la territorial de Barcelona, s’havien lliurat cartes a la Diputació de Barcelona i als quatre ajuntaments que patrocinen amb fons públics aquest
projecte, en què se’ls informava, en base a estudis científics publicats fa anys, de la ineficàcia del projecte i l’augment d’agressivitat dels senglars vacunats, i es demanava
alhora l’aturada del projecte.

En el decurs de les gairebé dues hores de reunió també
es va posar en valor la necessitat d’impulsar i facilitar el
consum generalitzat en circuits comercials i de restauració de la carn de caça. L’aprofitament gastronòmic de
les peces caçades és clau per la dignificació de la figura
del caçador. L’abundància de captures, especialment de
caça major, fa inviable que siguin aprofitades pels mateixos caçadors. És bàsic l’impuls públic al foment del
seu consum, més encara quan es tracta d’un producte d’alt valor nutricional, de kilòmetre zero i sense cap
mena de tractament hormonal ni de medicació. Aquest
impuls permetria uns recursos econòmics afegits per a
les societats de caçadors, ja que actualment les seves
despeses s’han multiplicat de manera exponencial pels
costos derivats la caça del senglar.

Un altre tema tractat en aquesta productiva reunió va
ser la petició per part de la Federació sobre la necessitat
que siguin els caçadors els principals interlocutors d’una
futura Llei de Caça que ha d’anar encaminada a garantir
un aprofitament sostenible de les espècies cinegètiques
del nostre país promovent la pràctica de la caça.

Els representants federatius van
traslladar a la Consellera el seu total
desacord i malestar existent entre
el col·lectiu de caçadors i caçadores
de Catalunya amb el nou protocol
d’inspecció de caça utilitzat pel cos
d’Agents Rurals

Per altra banda, es va reclamar una estratègia comunicativa conjunta entre la conselleria d’Agricultura i les seves
diferents direccions generals per tot allò que té a veure
amb la caça amb l’objectiu de millorar la imatge que la
societat en general té del caçador. En aquest sentit, van
reclamar que cal planificar, dissenyar i transmetre una
imatge fidel a la societat del que és i per a què serveix
la caça en línia amb allò ja recollit en el Pla Interdepartamental per a la reducció de danys.

Degut a l’increment dels costos, que ha de suportar el
caçador de la seva butxaca, a conseqüència de les continues batudes per controlar la superpoblació de senglars
per tal d’evitar danys a l’agricultura i accidents de trànsit, es va demanar la bonificació total de taxes del vedat
per a totes aquelles societats de caçadors que actuen
de manera continuada per reduir els danys a l’agricultura, així com dels socis caçadors de les mateixes. També
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Es va reclamar una estratègia comunicativa
conjunta i més eficaç per
part de la Conselleria i
les seves Direccions Generals amb l’objectiu de
millorar la imatge que
té la societat en general
sobre la caça i els caçadors i caçadores

Els assistents a la reunió van
valorar positivament la nota
de premsa emesa pel DARP
reconeixent la tasca social
que amb molt esforç duen
a terme els caçadors catalans contribuint a la reducció
d’accidents de trànsit, danys
a l’agricultura i foment de la
biodiversitat
es va sol·licitar la bonificació del 100% de la llicència
de caça per a menors de 25 anys per tal de fomentar la
incorporació de joves caçadors i caçadores i de tots els
caçadors que voluntàriament es van formar en les diferents jornades formatives organitzades per la Federació
Catalana de Caça. En aquest sentit, es va aprofitar l’ocasió per lliurar en mà a la consellera un llistat amb tots
els caçadors i caçadores que enguany van participar als
cursos en seguretat en batudes a tot el territori català.
Per altra banda, van reclamar la col·laboració del Cos
d’Agents Rurals en el seguiment sanitari passiu de la fauna salvatge a través de les delegacions comarcals. Tanmateix, es va proposar iniciar un estudi de manera conjunta per detectar i mirar d’aturar les causes del declivi
poblacional de les espècies de caça menor, com la perdiu,
la guatlla i la tórtora. També van defensar la necessitat de
suprimir els refugis de fauna per al control cinegètic del
porc senglar així com l’exempció de tramitar nucli zoològic en el cas de les canilles de gossos de caça major.
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En un altre ordre de qüestions, els representants federatius van demanar la col·laboració per autoritzar la
creació de diversos camps de tir amb rifle que permetin
al col·lectiu de caçadors conèixer i poder practicar el tir
amb total seguretat, tot i ser coneixedors que les competències no són de la Generalitat de Catalunya.
Amb tot, van poder transmetre les diferents singularitats
i problemàtiques del territori català pel que respecta a
la caça i van constatar la bona predisposició de la consellera d’Agricultura per tal de revertir l’actual situació
d’abandonament de l’activitat. Els assistents a la reunió
van valorar de manera molt positiva la nota de premsa
que va emetre el propi Departament d’Agricultura –que
per la seva significació reproduïm a la pàgina 8– reconeixent la tasca social que amb molt esforç duen a terme els
caçadors catalans contribuint a la reducció d’accidents

El representant dels Agents
Rurals va assegurar que en
cap cas el protocol recull que
s’apunti el caçador amb l’arma
de foc i que si algun caçador
català rep aquest tracte per un
AR que ho denunciï a la FCC
de trànsit i dels danys a l’agricultura i col·laborant pel foment de la biodiversitat. En aquest sentit, la delegació va
agrair el posicionament públic de la Conselleria davant
les me ntides de la vacuna contraceptiva del porc senglar
deixant clar que la caça ha estat i és l’única eina efectiva,
fins al moment, en el control del senglar.

Carta oberta enviada a la Sra. Teresa Jordà,
consellera del DARP, el 16 d’agost de 2018
A l’atenció de l’Honorable Senyora Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
Benvolguda Consellera,
En nom dels caçadors i caçadores
de Catalunya, en el dels membres de la Junta Directiva de la
Federació Catalana de Caça i en
el meu propi com a president de
la mateixa, li haig de traslladar el
nostre més profund malestar per
les imatges que darrerament hem
vingut veient, tant en el vídeo divulgatiu com en els telenotícies,
relatives al nou protocol d’inspecció de caça que fa servir el cos
dels Agents Rurals de Catalunya.
Tot el col·lectiu de caçadors i
caçadores del nostre país va ser
extremadament sensible, com
no podia ser de cap altra manera, quan van succeir els fatídics
assassinats d’Aspa. Una persona
embogida, un furtiu sense permís
d’armes, en cap cas un caçador,
va treure la vida als agents Xavier
Ribes i David Iglesias. Cal recordar que la Federació Catalana de
Caça així com l’Oficina Nacional
de la Caça estem personades
com acusació popular en el judici contra l’assassí confés dels dos
agents com a mostra inequívoca
de la condemna més rotunda als
fets per part dels caçadors i caçadores catalanes.
Des del principi vam estar i hem
estat fins ara al costat del cos dels
Agents Rurals. Com a Federació
Catalana de Caça hem entès que
un fet tan traumàtic havia de portar al propi cos a introduir mesures per reforçar la seva seguretat,
no solament en les tasques de
vigilància de l’activitat cinegètica,
sinó en les moltes altres funcions
que els agents desenvolupen a
l’entorn rural i que com qualsevol altre cos policial han de dur a
terme amb total seguretat. Hem
mostrat la nostra predisposició a
col·laborar amb el cos d’Agents
Rurals convidant-los a dissenyar
el material formatiu i a assistir
als cursos de seguretat en batudes que la Federació Catalana de
Caça, a través de les seves Representacions Territorials, ha impartit enguany per tot el territori

català amb l’assistència voluntària
de més de 2.000 caçadors i caçadores. La nostra sorpresa ha estat
que la seva participació ha vingut
acompanyada d’un vídeo amb el
protocol de control de caça més
dur que coneixem contra el caçador de tota Europa en què es
tracta el caçador filmat com a un
delinqüent perillós del que els
agents esperen una agressió amb
arma de foc abans, durant i després del control. Aquest protocol
d’intervenció per la revisió de documentació i arma als caçadors,
no s’aplica en cap altra comunitat
autònoma, i tenim constància que
tampoc s’aplica a cap país de la
CEE per cap cos de policia judicial, rural-forestal o militar. No és
aplicat ni pel cos de Mossos d’Esquadra. El senyor Francesc Coll,
Cap dels Agents Rurals de la Noguera, cita al Telenotícies de TV3
de 15 d’agost de 2018 que el nou
protocol publicat ”ha estat proposat pel cos de Mossos d’Esquadra
de Catalunya”. Desorienta i no
s’entén perquè aquesta darrera
tardor els mateixos Mossos d’Esquadra van promocionar i facilitar
un protocol de revisió de documentació i arma del caçador sense presència de cap arma llarga, ni
cap arma curta desenfundada per
part dels dos agents dels Mossos
que van participar en el vídeo de
la intervenció. No tenim constància per part dels nostres caçadors
federats de cap intervenció dels
Mossos d’Esquadra en aquests
dies de la mitja veda fent ús del
citat nou protocol dels Agents
Rurals amb arma llarga, obligant a
deixar l’arma del caçador a terra
generant una situació d’estigmatització del caçador al donar per
fet que es tracta d’un delinqüent.
No disposem de cap informació
oficial respecte al mencionat protocol, doncs solament disposem
de la informació de TV3 i un vídeo
de les xarxes socials. Desconeixem quins referents han fet servir per instaurar aquest singular i
desconegut protocol, no unificat
entre cossos policials ni rurals
catalans ni la mateixa Guàrdia Ci-

vil. Ens preocupa que es generin
situacions de perill derivades del
mateix: ordres i crits a distància,
que es poden prestar a confusions, sobretot amb caçadors
d’edats avançades. Situacions de
nerviosisme i manca de precisió
en les accions de descàrrega de
l’arma i recolzament a terra. Emplaçament dels possibles acompanyants del caçador o dels altres caçadors en cas de trobar-se
diversos caçadors en un mateix
punt, que també hauran de buidar l’arma de munició i deixar-la
a terra. Situacions d’angoixa en
el seguiment de les ordres dels
Agents Rurals. I qui sap, si pel relleu i estat del sòl en les diferents
estacions de l’any es poden generar caigudes o accidents per part
de l’Agent Rural amb l’arma llarga.

d’actuar d’aquesta manera contra
nosaltres? Aquesta és la manera
com el seu govern vol millorar la
imatge de la caça, criminalitzant
els seus practicants?

Amb la informació que disposem,
podem afirmar que des de l’existència del cos dels Agents Rurals
mai hi ha hagut una agressió amb
arma de foc per part d’un caçador
que practiqui la caça de manera
legal. El 99,9% dels caçadors catalans practiquen la seva afició de
manera absolutament legal i així
ho refermen els milers d’inspeccions fetes pel mateix cos d’Agents
Rurals des dels seus inicis. Els delinqüents, aquells pocs que entre
tots hem d’expulsar del col·lectiu
caçador, són perfectament identificats i diferenciats per un cos
que té una dilatada experiència.
Consellera, ens mereixem ser
tractats com a delinqüents quan
el mateix Govern ens demana
una i una altra vegada que sortim
a caçar per reduir els danys que
algunes espècies cinegètiques
produeixen als cultius del nostre
país? De quina manera ens mirarà
la societat avui que les muntanyes estan plenes de gent durant
els 365 dies de l’any hi practiquen
la caça (per cert, única activitat
lúdica que es practica amb el permís dels propietaris dels terrenys,
amb plans d’aprofitament validats
pel seu Departament i completament assegurada) envoltats de
ciclistes, passejadors, boletaires,
runners... si un cos policial ha

Des del respecte degut i necessari al nostre Govern i als cossos de
seguretat, que sabem i volem que
vetllin pel nostre interès; però
també des del dret democràtic
de no ser tractats com allò que
mai no hem estat ni estarem, que
és com a ciutadans de segona o
presumptes culpables, li demanem que aquesta campanya de
desprestigi envers el nostre col·
lectiu cesi de manera immediata
amb una disculpa pública pel mal
que han tornat a fer a la imatge
dels caçadors i caçadores catalanes. Entenem les dificultats que
pot tenir el cos per aconseguir les
autoritzacions per portar armes
curtes però és responsabilitat de
la seva conselleria buscar les solucions pertinents, mentrestant,
no acceptarem sentir-nos com a
criminals, intimidats i apuntats
amb una arma per practicar una
afició completament legal.

El col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya està fart que des
del Govern de la Generalitat se’ns
faci servir de funcionaris sense
sou i amb les despeses a càrrec
nostre per solucionar els problemes amb la fauna cinegètica del
nostre país i a sobre s’enfonsi i
criminalitzi la nostra imatge pública assimilant-la a persones que
la societat ha de témer. Sincerament, ja estem cansats d’esperar
que des del Govern se’ns reconegui la tasca social que fem sense
rebre cap ajuda per part de l’Administració.

Cordialment,
Sergio Sánchez
President de la Federació
Catalana de Caça

Barcelona, 16 d’agost 2018
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La consellera Teresa Jordà es reuneix amb els
representants de la Federació Catalana de Caça
Coincidint amb l’inici de la temporada de la caça del senglar i el
cabirol.
Durant la trobada que ha mantingut amb els caçadors ha atès les seves demandes i ha
mostrat el suport del Departament.
Nota de premsa emesa
pels serveis de premsa
del DARP

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, s’ha reunit avui amb el president
de la Federació Catalana de Caça,
Sergi Sánchez, i amb els representants de les territorials de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres
d’Ebre. L’objectiu d’aquesta trobada
era estrènyer els àmbits de col·laboració i millorar alguns aspectes i acords
per continuar avançant en la gestió de
la fauna cinegètica a Catalunya.
El Departament d’Agricultura i la Federació estan col·laborant estretament amb l’objectiu de reduir l’excés
de fauna que causa un elevat nombre
d’accidents de trànsit que afecten la
seguretat de les persones i també
danys a l’agricultura i la ramaderia
que provoquen pèrdues en l’activitat
del sector primari. El col·lectiu dels
caçadors també participa activament
en programes de conservació i de vigilància sanitària i està implicat en els
nous plans pilots que s’emmarquen
en el Pla de Prevenció de danys que
impulsa el Departament i que posa
sobre la taula la necessitat d’equilibrar l’ecosistema.
Per fer front a les altes densitats d’al8 LA GENETA

gunes espècies, sobretot senglar, cabirol, conill i algunes aus, la gestió principal que es duu a terme a Catalunya és
la cinegètica, amb la participació dels
gairebé 60.000 caçadors repartits per
totes les demarcacions i que desenvolupen l’activitat gairebé durant tot
l’any degut a la sobrepoblació que hi
ha actualment. Sense la participació
dels caçadors, aquests danys serien molt superiors. Tot i que és difícil
establir una xifra concreta, es calcula
que sense l’actuació dels caçadors el
nombre d’accidents de trànsit podria
apropar-se a un miler més, els danys
a l’agricultura també pràcticament es
duplicarien i els problemes sanitaris
es dispararien exponencialment per la
facilitat molt més gran de transmissió
en situacions d’alta densitat.
La consellera Jordà ha volgut agrair i
reconèixer als representants de la Federació de Caça “la feina incansable
que cada any realitzen de manera responsable i altament professional per
reduir les poblacions de determinades
espècies”. “Un treball d’aquest col·lectiu que li requereix molta dedicació
del seu temps lliure, una important
despesa econòmica i una pressió social elevada que no tenien abans”, ha

afegit la consellera. Jordà ha reiterat
el seu compromís, tal com estableix
el Pla de prevenció de danys impulsat des del Departament, a estudiar
de quina manera els caçadors poden
tenir més suport per explicar la funció
social i ambiental que realitzen.

La reunió d’avui ha servit per fer un
seguiment de la nova temporada de
caça 2018-2019 que, en el cas del
porc senglar, es va iniciar diumenge
passat i s’allargarà fins al mes de març.
També està en marxa la mitja veda,
que es va iniciar a mitjan d’agost i finalitza l’11 de setembre. Durant la temporada es cacen aproximadament uns
70.000 senglars, d’una població estimada de 200.000, essent l’activitat de
control més efectiva en aquests moments sobre una població que creix
exponencialment any rere any.
Durant la trobada també s’ha parlat
del projecte de recerca que es desenvolupa a la zona del Vallès per investigar la possible efectivitat o no que
tindria la vacuna contraceptiva en
els senglars. D’acord amb els experts
que també treballen en l’àmbit europeu, aquest mètode, que encara està
en estudi, no es planteja com una solució aplicable a tot el territori català,
on ara per ara, l’activitat cinegètica
és la principal eina de gestió per reduir les densitats.

Ferm compromís dels caçadors de
Catalunya en la lluita contra la PPA
La Federació Catalana de Caça i les seves territorials estan treballant d’una manera ferma, decidida i compromesa en la prevenció de l’arribada de la pesta porcina
africana a les nostres terres així com a evitar-ne propagació. En la mateixa línia ha
posat tot un seguit de mesures per evitar la propagació de la mixomatosi en la llebre
ibèrica, que està afectant aquesta espècie en diferents zones d’Espanya.

Vídeo prevenció PPA
de possibles problemes de
Des de fa mesos, la FedeDes de la FCC i les diferents ció
ració Catalana de Caça,
salut, com les malalties en les
territorials s’està treballant en diferents espècies cinegètiques.
amb la col·laboració directa de les diferents recol·laboració amb les diferents
presentacions territorials,
Departament d’Agricultura,
administracions implicades en El
està duent a terme una
Ramaderia, Pesca i Alimentació
important tasca per exel control de la PPA per tal de ha activat la coordinació dels diplicar les terribles consecoordinar accions de vigilància ferents departaments per a la
qüències que es poden
prevenció de l’entrada de la PPA
i prevenció conjuntes
derivar de la propagació
a Catalunya. La coordinació inde la PPA a Catalunya, els
terdepartamental afecta la coprotocols a seguir per evitar-la i les passes a seguir en ordinació amb el Mossos (Interior), el treball amb els
cas de sospitar la detecció d’algun animal infectat.
escorxadors i el control sanitari dels productes (Salut),
els parcs naturals i carreteres (Territori i Sostenibilitat)
Per part de la FCC, i en sintonia amb les diferents ad- i altres mesures vinculades als Departaments de Presiministracions implicades, s’han dut a terme diferents dència, Economia i Treball i Afers Socials.
trobades per tal de coordinar accions de vigilància i
prevenció conjuntes, participant de manera directa en D’una manera similar a la PPA, davant la detecció i exdiferents comissions establertes per controlar aquest pansió alarmant del brot de mortalitat per mixomatosi
greu problema. Cal significar que els caçadors i ca- en la llebre ibèrica a Espanya, la Federació Catalana de
çadores de Catalunya són un dels col·lectius que té Caça juntament amb el Servei d’Activitats Cinegètiques
un millor coneixement del medi i de la salut dels ani- Agricultura. Generalitat de Catalunya, implicats en el
mals que allí conviuen. En aquest sentit, cal recordar seguiment i gestió sanitària de les espècies cinegètiques
el conveni de col·laboració signat recentment amb el han proposat un “protocol per a la detecció de la mixoSEFaS, en aquesta mateixa línia de prevenció i detec- matosi en les poblacions de llebres a Catalunya”.
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Per les característiques i mobilitat del senglar, els caçadors
i caçadores juguem un paper
clau alhora de detectar i alertar sobre qualsevol possible
anomalia relacionada amb la
PPA

Jornades tècniques sobre la PPA i la mixomatosis
en les Llebres
D’una manera més o menys directa totes les territorials
han posat fil a l’agulla per transmetre al conjunt de caçadors i caçadores del seu àmbit d’influència la importància d’estar alerta sobre aquest tema i seguir les pautes
marcades en els diferents protocols d’actuació a seguir,
tant pel que fa a la prevenció com en el cas de trobar un
animal amb la malaltia.
Per part de la Representació Territorial de Barcelona
s’han programat diferents jornades tècniques informatives, amb la col·laboració directa del SEFaS i de la
Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació dels Serveis Territorials a Barcelona i la Catalunya
Central.
Les jornades programades per la Territorial de Barcelona es duran a terme al restaurant Maioles de Vic (19
d’octubre), al centre cívic de Sant Feliu de Codines (26
d’octubre) i al restaurant Queralb, benzinera del Bruc (9
de novembre). És especialment convenient que tots els
responsables de les societats de caçadors (juntes directives, caps de colla i gossers) assisteixin a les jornades programades amb la finalitat d’obtenir la màxima informació
sobre aquesta greu malaltia, consells i procediments a
seguir en referència a la prevenció i el seu control.
Ara, més que mai, és necessari el màxim compromís per
part dels caçadors i caçadores de Catalunya ja que el
porc senglar per les seves característiques i gran mobilitat juga un paper clau en el manteniment i propagació de
la malaltia a les zones infectades i en dificulta el control
i erradicació.
10 LA GENETA

La PPA no afecta les persones
La Pesta Porcina Africana és una malaltia infecciosa que
afecta tant el porc domèstic com el porc senglar, però
que no afecta les persones. La malaltia es transmet per
contacte entre els animals malalts i per la ingesta de restes d’altres animals morts, carn o restes d’aliments que
continguin el virus.
La PPA va entrar a l’est de la Unió Europea a finals del
2014. Actualment, els països afectats de la UE són: Lituània, Letònia, Estònia, Polònia, Romania, la República
Txeca, Hongria, Bulgària, i ara també Bèlgica. A l’illa de
Sardenya (Itàlia), la malaltia és endèmica des del 1978. El
virus de la PPA es va introduir des de Rússia als països limítrofs d’Ucraïna i Bielorússia, des d’on es va transmetre
als esmentats països de la UE.
L’absència d’una vacuna eficaç contra el virus de la Pesta
Porcina Africana dificulta el seu control. La UE ha decidit
redoblar els seus esforços de finançament d’investigació
en vacunes. El virus de la PPA pot afectar totes les espècies de suids. El porc senglar europeu té la mateixa susceptibilitat que el porc domèstic. Porcs senglars infectats
poden mostrar signes clínics i una morbiditat i mortalitat
elevades, igual que pot passar amb el porc domèstic.
És per això que el porc senglar juga un paper important
en la persistència de PPA en les zones afectades, així com
en la seva transmissió a explotacions porcines.
En països de la UE infectats per la PPA, s’ha identificat
una relació entre presència de PPA en porc senglar i declaració de focus en porc domèstic, sobretot en explotacions amb nivells baixos de bioseguretat, com ara explotacions de producció en extensiu o petites explotacions.

Trobada amb INNOVACC per parlar
sobre la dinamització del consum de
la carn de caça i la PPA
El divendres 5 d’octubre va tenir lloc una interessant jornada de treball que va comptar, entre altres, amb la participació d’INNOVACC, que va servir, per una banda, per
posar en valor les qualitats gastronòmiques de la carn de caça i l’oportunitat de
potenciar-ne el consum i comercialització entre la societat; i per l’altra, per parlar
sobre els riscos sanitaris derivats de la Pesta Porcina Africana (PPA) i el paper que
poden jugar els caçadors per prevenir-la i evitar-ne la propagació.
Representants del sector carni porcí van manifestar
el seu interès per dinamitzar el consum de la carn de
senglar, posant sobre la taula diferents possibilitats
de col·laboració per potenciar el consum i comercialització de productes elaborats amb la seva carn.
La FCC està generant sinergies amb
productors del sector carni porcí per
comercialitzar i elaborar productes amb carn
de senglar

En el marc del conveni de col·laboració signat entre la Federació Catalana de Caça i el SEFaS per al seguiment sanitari passiu de la fauna,
va tenir lloc una jornada informativa
organitzada per la FCC, amb la col·
laboració i participació directa d’INNOVACC, (Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí) que
va tenir com a principals eixos argumentals la posada en valor de la carn
de caça, amb especial significació
per al senglar, que es presenta com
una clara oportunitat de futur per a
la indústria càrnia i la problemàtica
derivada de la possible arribada de
la Pesta Porcina Africana, present en
diferents països europeus.

Aquesta jornada van comptar amb
la presència d’Eudald Casas, gerent
d’INNOVACC, a més de rellevants

representants del sector carni porcí,
empresaris, com Joan Costa, director executiu de Noel i president de
la patronal del porcí (FECIC) i ramaders, així com, Sergio Sánchez, president de la Federació Catalana de
Caça, Elisenda Guillaumes, directora
general d’Agricultura i Ramaderia de
la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Santiago Lavín i Roser Velarde del Servei
d’Ecopatologia de Fauna Salvatge
(SEFaS) de la UAB. Joaquim Zarzoso i
Josep Blanquera, presidents respectius de la Territorial de Barcelona i
Girona, també van ser hi presents en
aquesta trobada, a més de un gran
nombre de caçadors i caçadores.

D’aquesta interessant i profitosa trobada es desprèn l’interès per part
del sector porcí per dinamitzar el
consum de la carn de senglar, posant
sobre la taula diferents possibilitats
de col·laboració per potenciar el
consum i comercialització de productes elaborats amb la seva carn.

Així mateix, durant tota la sessió la
propagació de la Pesta Porcina Africana per diferents països europeus
i les nefastes conseqüències que es
podrien derivar de la seva arribada
a Catalunya i la resta de l’Estat va
ser un tema omnipresent. En aquest
sentit, es va parlar sobre la importància del paper que poden jugar els
caçadors i caçadores per detectar el
problema, prevenir-lo i evitar-ne la
propagació. Degut a la preocupació
que genera la PPA es va acordar crear diverses comissions de treball per
tal de prevenir l’arribada de la PPA.

El catedràtic Santiago Lavín va fer
una detallada exposició sobre l’estat
actual de la PPA. Així mateix, amb
l’objectiu de posar en valor les qualitats de la carn de caça per a la seva
comercialització i consum generalitzat, també va parlar de les característiques de la carn del senglar i, en
especial, de les avantatges de la carn
del senglar català respecte als senglars d’altres contrades de l’Estat.
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STOP al programa d’esterilització
dels senglars mitjançat vacunació
per reduir-ne la població
La Federació Catalana de Caça, conjuntament amb la Territorial de Barcelona,
han iniciat tot un seguit d’accions de caràcter institucional i mediàtic per posar de
manifest la ineficàcia del programa d’esterilització del senglar mitjançant vacunació
i alertar del perill que suposa per a la seguretat de les persones aquest mètode per
l’augment de l’agressivitat dels senglars vacunats.

Davant la publicació de diferents articles als mitjans
de comunicació i xarxes socials sobre la suposada
efectivitat del programa d’esterilització dels porcs
senglars aplicat en diferents municipis de Barcelona,
amb l’objectiu de reduir-ne la població, la Representació
Territorial de Barcelona, en primera instància, amb el
suport de la Federació Catalana de Caça van iniciar tot
un seguit d’accions per posar de manifest, novament, la
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ineficàcia d’aquesta mesura i demanar un major respecte
i suport per part de les diferents administracions envers
el col·lectiu de caçadors per la tasca duta a terme per
reduir la superpoblació de senglars a Catalunya que ha
evitat danys a l’agricultura i molts accidents. Fins a la
data l’única mesura que s’ha mostrat realment eficaç per
controlar la població de senglars ha estat la caça (l’any
passat es van dur a terme més de 60.000 captures) .

La FCC i la Territorial de Barcelona
van demanar mitjançant una carta
adreçada al president de la Diputació
de Barcelona i als alcaldes i alcaldesses
de Sant Cugat del Vallès, Vacarisses,
Terrassa i Matadepera, participants
al programa d’esterilització de
senglars, l’aturada d’aquest estudi
realitzat per la UAB i que compta
amb el suport del Col·legi d’Advocats
de Catalunya així com dels fons
públics de la Diputació de Barcelona
i dels ajuntaments citats. Tanmateix,
en aquesta carta es va advertir de la
ineficàcia de la mesura i de l’augment
de l’agressivitat dels porcs senglars
vacunats.

només un 40% dels exemplars
vacunats l’any anterior, havien deixat
de néixer 400 senglars en un any.
En aquest sentit, la FCC va tornar
a manifestar el seu rebuig pel que
considera un projecte populista,
venut per suplir la caça, amb uns
costos desmesurats en relació al baix
grau d’efectivitat que es desprèn
d’anteriors estudis. Fins i tot,
recentment, Francesc Closa, membre
de l’equip que fa la investigació de la
vacuna va desmentir que l’estudi hagi
permès fer desaparèixer o deixar de
criar 400 exemplars, tal com havien
apuntat alguns mitjans.

projecte de la vacuna amb la finalitat
d’evitar, entre altres coses, les notícies
que danyen la imatge del col·lectiu,
la Territorial de la FCC a Barcelona
va decidir desconvocar l’aturada de
la caça del senglar prevista per als
mesos de setembre i març.

La pròpia conselleria va emetre
una nota de premsa posterior a la
reunió en què va posar de manifest
que «Durant la trobada també s’ha
parlat del projecte de recerca que es
desenvolupa a la zona del Vallès per
investigar la possible efectivitat o no
que tindria la vacuna contraceptiva
en els senglars. D’acord amb els
Les societats de caçadors de Bar- experts que també treballen en
celona es van plantejar, a instàncies l’àmbit europeu, aquest mètode,
de la Representació Territorial de la que encara està en estudi, no
FCC a Barcelona, deixar de caçar es planteja com una solució
durant els mesos de de setembre aplicable a tot el territori català,
on per ara, l’activitat cinegètica
del 2018 i març del 2019 per tal és la principal eina de gestió per
de manifestar el seu rebuig davant reduir les densitats».

La Federació va decidir
intervenir d’una manera
encara
més
directa
davant de les evidències
científiques i els estudis
que demostren que és un
mètode
–l’esterilització
d’aquesta situació
mitjançant
vacunació–
desestimat
per
altres
països després de realitzar diferents Davant d’aquesta situació la majoria
estudis de recerca i comprovació de societats de caçadors de la
de l’efectivitat o no de la mesura. província de Barcelona a instància de
Aquests estudis demostren que la la seva Representació Territorial va
vacuna augmenta l’agressivitat dels decidir, en primera instància, deixar
senglars durant el procés d’aplicació de caçar els mesos de setembre i
de les successives dosis de la vacuna. març. Finalment, aquesta decisió es
A més a més, s’especifica que aquesta va deixar en suspens després de la
només és efectiva si se subministra reunió d’urgència mantinguda el 6 de
a poblacions estanques d’animals i setembre amb la consellera del DARP,
sempre que s’apliqui sobre un mínim Teresa Jordà. En aquesta trobada, per
del 70% de les femelles existents, part de la conselleria es va posar de
però cap dels municipis de l’estudi manifest que no s’havia dut a terme
representen zones aïllades per al cap acció, aportació econòmica
senglar. Si es té en compte que un ni promoció d’aquest projecte.
senglar pot arribar a desplaçar- Donat el suport públic que els
se 50 km al dia, tot fa predir que màxims responsables del DARP van
els esforços per vacunar tindran manifestar sobre l’activitat cinegètica
com a única eina de gestió efectiva
garantida una efectivitat baixa.
en el control poblacional del senglar
La FCC, juntament amb la Territorial i el compromís per part de la Sra.
de Barcelona, ja van comunicar Montserrat Barniol, directora general
i denunciar la falsedat de les d’Ecosistemes Forestals i Gestió
dades publicades on es posava de del Medi Natural de creació d’una
manifestat que havent recapturat comissió per a fer un seguiment del

Arran de la pressió realitzada
per part de la FCC i la Territorial de
Barcelona els mitjans de comunicació
es van fer ressò de la polèmica donant
una àmplia cobertura i seguiment a
les reclamacions del nostre col·lectiu.
Us deixem algun enllaç de publicacions
als mitjans sobre aquesta qüestió:
Vilaweb
La Vanguardia
Canal Terrasa
Tot Sant Cugat
Nació Digital
El Cugatenc
Terrasa Digital
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Protocol per a la detecció de la
mixomatosi en la llebre ibèrica i
europea a Catalunya
L’objectiu del protocol és detectar de manera precoç l’arribada de la malaltia, estudiar
les possibles causes i zones afectades amb la finalitat de valorar les mesures de
gestió més adequades.
Davant la detecció i expansió alarmant
del brot de mortalitat per mixomatosi
en la llebre ibèrica (Lepus granatensis)
a Espanya, la Federació Catalana de
Caça (FCC) juntament amb el Servei
d’Activitats Cinegètiques (DARPA),
implicats en el seguiment i gestió
sanitària de les espècies cinegètiques,
proposen un “Protocol per a la
detecció de la mixomatosi a les
poblacions de llebres a Catalunya”.
L’objectiu del protocol és detectar
de manera precoç l’arribada de la
malaltia, estudiar les possibles causes
i zones afectades amb la finalitat de
valorar les mesures de gestió més
adequades.

parpelles, morrió i àrea
ano-genital.

L’objectiu del protocol
és detectar de manera
precoç l’arribada de la
malaltia
El juliol del 2018 es va observar una
alta mortalitat de la llebre ibèrica
causada per la malaltia coneguda
com a mixomatosi. Es tracta d’una
malaltia infecciosa vírica comuna
a les poblacions de conill però que
per primera vegada està afectant
de manera significativa la llebre.
Els primers casos es van detectar
a Córdoba i la malaltia s’ha anat
estenent a altres zones d’Andalusia
com Jaén, Sevilla i Màlaga, a diverses
províncies de Castella-la Manxa
com Conca, Ciudad Real, Toledo
i Albacete i més recentment a la
comunitat de Madrid.
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La mixomatosi és una malaltia que
es transmet per contacte directe,
entre llebres afectades i llebres
susceptibles, i de manera indirecta
a través d’artròpodes hematòfags
que fan de vectors, com ara les
puces o els mosquits. Per aquesta
raó, la seva incidència és més alta
els mesos d’estiu coincidint amb
una major presència dels vectors en
l’entorn. No obstant això, la malaltia
la podem observar al llarg de tot
l’any.
La malaltia es manifesta en les llebres
de manera molt similar a l’observada
als conills, amb inflamació de les

Sol·licitem a tots els
caçadors i Agents Rurals
que si detecten o troben
llebres malaltes o mortes
en el medi es posin en
contacte amb el Cos
d’Agents Rurals (93 561
70 00) per procedir a
l’enviament
d’aquests
exemplars al Servei d’Ecopatologia
de Fauna Salvatge (SEFaS) de
la Facultat de Veterinària de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Aquest servei s’encarregarà de la
determinació de la causa de mort i
en cas necessari de l’enviament de
les mostres adients als laboratoris
oficials
del
MAPA
(Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació).
La mixomatosi no és una zoonosi i
per tant no hi ha risc de transmissió
a les persones. No obstant això, es
recomana manipular els animals
trobats malalts o morts amb guants
per evitar la propagació del virus.

Jornada tècnica sobre biologia, gestió i caça
del cérvol al santuari de Falgars
El passat dissabte 22 de juliol va tenir lloc, en un marc tan especial com el santuari
de Falgars a la Pobla de Lillet, aquest interessant seminari dedicat a parlar sobre
diferents aspectes vinculats i relacionats amb el cérvol, com la seva biologia, gestió,
cuina i diferents aspectes vinculats amb la seva caça.
Vídeo

amb una llarga trajectòria vinculada amb la docència i la
investigació en la facultat de veterinària de la UAB, és
un destacat defensor i coneixedor de la gastronomia i
la cuina amb carn de caça. També vam comptar amb les
intervencions de Ramon Fitó, periodista i expert caçador
i Juan Fernández, tècnic de la Reserva Nacional de Caça
de l’Alt Pallars.

La FCC va organitzar la jornada amb la col·laboració del SEFaS

Sergio Sánchez, president de la FCC també va participar
en aquesta jornada formativa valorada molt positivament
per tots els presents. La jornada va finalitzar amb la
celebració d’un dinar de germanor i el sorteig entre els
assistents d’un permís de caça de cérvol, tres pòlisses
prèmium de Mutuasport i un equip de roba Deer Hunter.

La jornada va comptar amb un destacat quadre de ponents
format per reconeguts investigadors i professors de la
Universitat Autònoma de Barcelona, com Emmanuel
Serrano i Santiago Lavín, col·laborador habitual de
la Federació Catalana de Caça, qui, a més de comptar

La Federació Catalana de Caça va ser l’encarregada
d’organitzar aquesta jornada amb la col·laboració del SEFAS,
la RT de la FCC a Barcelona, el Cos d’Agents Rurals, el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural i l’Ajuntament de la Pobla de Lillet.
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Més de 40 assistents al curs de caça
amb arc a Alòs de Balaguer
El passat 1 de setembre aquesta petita localitat de la Noguera a Lleida va acollir un
interessant i multitudinari curs teòric i pràctic de caça amb arc impartit per Moisés
Boza, responsable d’aquesta àrea a la Federació Catalana de Caça, organitzadora
d’aquesta jornada formativa.

El curs va començar de bon matí amb un esmorzar de
germanor, que va donar pas a l’inici d’aquesta formació, i
va comptar amb la participació d’un total de 43 arquers.
Cal significar que a l’acabar la sessió formativa tots els
participants van rebre la corresponent targeta esportiva
de la Federació Catalana de Caça que els acredita com
a caçadors arquers qualificats. Tots els participants,
arribats de diferents indrets de Catalunya, amb especial
presència d’arquers de terres gironines, van valorar molt
positivament el contingut d’aquesta sessió formativa.
Abans de començar el curs, Sergio Sánchez, president
de la FCC, va adreçar unes paraules als presents, així
com Lluís Soldevila, alcalde de l’Ajuntament d’Alòs de
Balaguer, col·laborador en l’organització d’aquesta
trobada.
En el decurs de la jornada, Moisés Moza, primer instructor
de caça amb arc reconegut per la RFEC i expert caçador,
va explicar aspectes vinculats amb la caça amb arc
començant per la seva història i evolució fins als nostres
dies. Així mateix, va parlar sobre els diferents tipus
d’arc, fletxes, conservació i manteniment del material i
qüestions de caràcter tècnic vinculades amb els arc i tots
els seus complements. En el decurs de la jornada també
es van passar vídeos vinculats amb l’activitat. Un altre
dels punts que va ocupar bona part de la jornada va ser
el dedicat a explicar la legislació vigent al respecte de la
caça amb arc i, és clar, totes les mesures de seguretat a
seguir a l’hora de practicar aquesta activitat.
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Per la tarda, els assistents van “posar a prova” la teoria i
les seves aptituds amb una sessió pràctica de caça amb
arc per la qual es van fer servir les noves dianes a mida
real, que emulen diferents animals, com el senglar, el
cabirol, la guineu o el conill, adquirides per la FCC per
aquest tipus d’activitats.

Resum fotogràfic

#MenjaSaMenjaCaça

El xef i caçador Jordi Álvarez, cap de cuina del Món Sant Benet, ho té clar: “Els primers
consumidors de carn de caça hem de ser nosaltres, els mateixos caçadors i començar
així a crear un circuit de consum”.
Resum fotogràfic

Trencant tòpics i prejudicis amb les preparacions de carn de caça del xef Jordi Álvarez

El passat divendres 28 de setembre va tenir lloc un interessant taller/demostració de carn de caça organitzat
per la Federació Catalana de Caça en un escenari tan
propici com les instal·lacions de Món Sant Benet. Va
ser un acte informal, distès i didàctic on els assistents
comentaven i preguntaven al xef qüestions vinculades
amb la cuina elaborada amb carn de caça i alguns dels
convidats van posar-se el davantal i van embrutar-se les
mans a la cuina.
El president de la Federació Catalana de Caça, Sergio
Sánchez, va explicar abans de començar que la campanya #ComeSanoComeCaza #MenjaSaMenjaCaça l’havia
iniciat la Federació Andalusa de Caça, però que les bones
idees s’han de copiar ràpid. Aquesta iniciativa, explicava
Sergio Sánchez, és perfecta per valoritzar la carn de caça
i donar sentit a l’acció de la caça; tanquem el cicle aprofitant allò que cacem.
Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages,
Carme Chacón, Subdirectora General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut i Santiago Lavín, Catedràtic de Veterinària i cap del Servei d’Ecopatologia de
Fauna Salvatge (SEFaS) de la UAB van sortir per aquest
ordre a ajudar el xef Jordi Álvarez en l’elaboració dels
plats. El president de la Federació Catalana de Caça els
va fer entrega a tots tres d’un davantal commemoratiu
de la campanya #MenjaSaMenjaCaça que també es va
regalar al xef Jordi Álvarez i al seu segon, Ramon Blasco,
que va estar en tot moment ajudant amb el taller.
Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages,
municipi que acull des de fa cinc anys la Fira del Caçador

de Sant Fruitós de Bages a mitjans de juny, va explicar
mentre es posava el davantal que només calia escoltar
els caçadors que en saben per entendre la seva tasca i
comprendre-la en tota la seva dimensió. Es va aprofitar
la presència de Carme Chacón, representant del Departament de Salut, per preguntar-li pel decret de carn de
caça que encara està pendent. Va respondre que ha de
passar per Brussel·les, però que està en marxa. I finalment va intervenir Santiago Lavín del SEFaS i gran cuiner aficionat, que va abordar breument la problemàtica
de la Pesta Porcina Africana (PPA) que cada vegada està
més a prop i va respondre les preguntes dels presents
sobre aquest tema que preocupa tothom. L’ambient
proper i participatiu de tots els protagonistes del taller
va propiciar la xerrada, el diàleg i les preguntes.
Jordi Álvarez va explicar-nos com fer diverses receptes,
però va voler destacar que ell ens ensenyava la seva
versió d’un plat, la seva idea, però que les receptes es
poden adaptar al gust i a la manera de fer de cadascú.
També va parlar de la possibilitat d’introduir la carn de
caça gradualment si ens sembla que s’acceptarà millor o
serà més bo per a la recepta que preparem, per exemple afegint un percentatge de carn de caça a les carns
més habituals. En definitiva, Jordi Álvarez va mostrar
una cuina amb carn de caça flexible, versàtil, original i
canviant en la qual el clàssic civet és només una opció
entre milers d’oportunitats.
El deliciós sopar del xef de Món Sant Benet, un cop acabat el taller, va ser la cirereta del pastís en unes hores de
gastronomia per aprendre i gaudir de la carn de caça, de
menjar sa.
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El lleidatà Àngel Ballesté revalida
el títol de campió de Catalunya
de Recorreguts de Caça

El passat mes de juliol va tenir lloc a Viladegut una nova edició del Català de recorreguts de Caça, que una vegada més coronà al gran tirador lleidatà Àngel Ballesté com
a guanyador. Resultats a banda, força satisfacció per l’augment de la presència de dames i júniors en la competició d’enguany, que demostra que cal seguir treballant per
augmentar-ne la participació als campionats.

El campionat de Catalunya de Recorreguts de Caça va començar
puntualment a les 8.30 h del matí.
Va ser un dia típic de juliol, calorós,
amb sol i molta sensació de xafogor
i humitat, però això no va aturar els
participants ni va fer baixar-ne el nivell. La competició es va desenvolupar sense cap incidència i va acabar
sobre l’horari previst, les 15.30 h del
migdia. El nivell de competició va ser
molt alt i es van poder veure grans
actuacions dels tiradors participants
a les excel·lents instal·lacions del
camp de tir Sporting Clay Viladegut,
que va estar absolutament a l’alçada
d’aquest campionat de Catalunya.
D’aquesta competició van sortir els
representants de Catalunya per al
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Campionat d’Espanya, que van ser:
Àngel Ballesté (amb uns impressionants 98 plats trencats sobre 100),
Alejandro Sánchez, Edgar Bosch i
el quart Xavi Rodríguez, després de
desempatar amb Ivan Marín per un
plat de diferència.
Pel que fa a la categoria de Dames, Amor Giménez amb 76 plats
trencats, Marta Giménez i Monica
Schmid van ser les que van pujar al
podi per aquest ordre. Els júniors
van demostrar que comencen amb
força, Toni Sala va quedar primer
amb 58 plats trencats, seguit de
Sergio Alonso i de Pau Recasens. En
la 3a categoria es va imposar Josep
Martorell amb 86 plats, en veterans
Joan Badia amb 87 plats i a súperve-

terans Josep Esclusa amb 76.
Agraïm al camp de Viladegut i als
seus responsables la feina feta
abans i durant el campionat. Als jutges la seva professionalitat i a tots
els/les participants per apuntar-se,
competir amb esportivitat i gaudir
del dia plegats. Agraïm també la generositat de tots els patrocinadors
ja que gràcies a ells es van poder entregar una gran quantitat de premis,
tant als campions com a la resta de
participants, que van poder entrar
a formar part dels diversos sortejos
que es van dur a terme. També volem agrair a la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC) que
vingués a gravar el campionat.

El Campionat de Catalunya de
Podencs Eivissencs corona a
Josep Sol i als seus podencs
El terme municipal d’Arbeca va esdevenir el fantàstic marc de celebració d’una nova
edició del Campionat de Catalunya de Podencs Eivissencs, organitzat per la Federació Catalana de Caça amb l’inestimable col·laboració de l’Ajuntament d’Arbeca. La
prova, duta a terme el dissabte 29 de setembre, va comptar amb la participació de
8 competidors.

El jove caçador Josep Sol i els seus podencs, amb un total de 27 punts, seguit de Jordi Reverte, Antoni Bolet i
Alberto Cid amb 17,50, 12,50 i 11,36 punts respectivament van ocupar els primers quatre llocs d’aquesta nova
edició del Català de Podencs Eivissencs duta a terme en
terres arbequines (Les Garrigues) el passat dissabte 29
de setembre en un dia força assolellat, amb una mica de
vent, i calorós, un fet que, en certa mida, va minvar lleugerament la capacitat de caça dels podencs participants
en aquesta prova impecablement organitzada.
Al voltant de les 07.00 van arribar els participants a l’ermita de les Borgetes –punt de concentració- amb els
seus gossos per passar els diferents controls de xips, etc.
i celebrar un esmorzar de germanor i explicar les característiques de la prova a càrrec de Lluis Gil, delegat de
la secció de podencs eivissencs de la FCC i Diego de la
Torre, responsable de competicions de la FCC.
A les 09.35 els competidors en aquesta prova van començar la seva participació a l’àrea de caça assignada.

Tots els concursants, a més del corresponent jutge van
estar acompanyats per un caçador de la zona. Després
de tres hores de competició es va posar el punt i final a
aquesta magnífica jornada de competició, caça i germanor, que els participants van destacar per la seva bona
organització i idoneïtat de les àrees de caça escollides.
En acabar la competició al camp es va procedir al lliurament de les distincions i premis als guanyadors a més
d’un lot de productes arbequins de l’Agrobotiga Cooperativa d’Arbeca gentilesa de l’Ajuntament d’Arbeca.
Així mateix, la Federació Catalana de Caça va lliurar una
placa de reconeixement a l’Ajuntament d’Arbeca per
la seva inestimable col·laboració en l’organització de
la prova, que va recollir el seu regidor Francesc Xavier Perelló. Un dinar de germanor va posar el colofó a
aquesta fantàstica jornada.

Resum fotogràfic
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El català Albert Cid, amb els seus
gossos, nou campió d’Espanya de
Caça amb Podenc Eivissenc
El dissabte 6 d’octubre el terme municipal de Seròs (Lleida) va acollir la celebració de
la dècima edició del Campionat d’Espanya de Podencs Eivissencs que es va tancar
amb una brillant victòria d’Alberto Cid, en representació de la Federació Catalana de
Caça, seguit d’Antonio Abril, de la federació Murciana i Abel Oltra, de la Valenciana.

El campionat va ser organitzat per la Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC), en col·laboració amb la Federació Catalana de Caça (FCC), la Representació Territorial
a Lleida de la FCC, l’Ajuntament de Seròs i la Societat de
Caçadors de Seròs. La competició es va desenvolupar en
un moment ideal per aquest tipus de proves, gràcies a la
baixada de les temperatures en la jornada i la gran abundància de conills, densitat que va propiciar moltes captures entre els gossos dels 14 participants que van prendre
part en aquesta final, bons competidors arribats de Catalunya, Aragó, Balears, Castella la Mancha i les comunitats
Murciana i Valenciana, tots ells amb un gran nivell i amb
excel·lents podencs.
Finalment, Alberto Cid, de les Terres de l’Ebre, va aconseguir el triomf en aquesta prova amb un total de 51 punts
gràcies a la captura de 6 conills i 12 conills aixecats en el
decurs de la prova. Cal destacar també la cinquena posició
de Josep Sol, vigent campió de Catalunya de l’especialitat.
Antonio Bolea i Jordi Reverter, els altres dos competidors
catalans en aquesta competició, van quedar setè i tretzè
respectivament.
Després d’un esmorzar de germanor i la corresponent xerrada explicativa de les normes de la competició, a les nou
del matí es van sortejar les zones de caça. Els participants
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van disposar de tres hores per caçar amb els seus podencs
eivissencs en un campionat dirigit per Diego de la Torre,
delegat nacional de Podencs Eivissencs de la RFEC i responsable de competicions de la Federació Catalana de
Caça. El lliurament de premis i els detalls de participació
va tenir lloc al voltant de les 13.30 hores a les piscines de
Seròs, punt de concentració de tots els participants, i va
comptar, entre altres, amb Pedro Bestard, vicepresident
de la RFEC i president de la Federació Balear, Sergio Sánchez, president de la FCC, l’alcalde de la localitat i el director dels Serveis Territorials del DARP a Lleida, que entre
altres aspectes va destacar el paper decisiu dels caçadors
en el control de les diferents espècies cinegètiques i la
seva tasca per evitar els danys a l’agricultura provocats
per les superpoblacions de senglars, conills, etc. La jornada va acabar amb un dinar de germanor preparat, així
com l’esmorzar, pels membres de la societat de caçadors
de la localitat, que es va bolcar de ple en l’organització
d’aquesta competició.
Aquest Campionat va comptar amb el patrocini oficial del
Consell Superior d’Esports, Mutuasport, Riu, GB, Saga,
Cinegètica, Oliveres Solidaris, Avis, Hart, LaLiga4Sports,
Beretta i Nissan Navara.
Vídeo

Resum fotogràfic

Entrevista a Noèlia Cartes León
“Sacrifiques moltes coses, però quan veus que
tot l’esforç val la pena sents una satisfacció
indescriptible”
El passat mes de setembre la catalana Noèlia Cartes León va pujar a dalt de tot del
pòdium del Campionat d’Espanya Sant Hubert en Dames, dut a terme en terres gallegues. Segon triomf absolut d’aquesta caçadora de les Terres de l’Ebre que el 2015
ja va aconseguir el títol, un fet que fa palesa la seva passió i aptituds per a la pràctica
d’aquesta modalitat de caça, a més de la seva tenacitat i constància a l’hora d’entrenar
i ensinistrar al seu gos.
res de l’especialitat. Imaginem que vas trobar un gran
nivell competitiu?
Sí, i tant que hi va haver molt nivell! Al Campionat participen les millors classificades de les competicions autonòmiques, així que ja pots comptar. Va ser una prova
força disputada, però sempre des de la sana competició.
Al final em vaig proclamar campiona amb 67 punts per
davant de la representant de Castella-Lleó i el País Basc
–que defensava el títol aconseguit al 2017. En general,
totes la autonomies tenen bones representants, però en
especial Catalunya perquè som l’autonomia que més noies té i per tant al Campionat Autonòmic ens hi juguem
molt, ja que no totes ens podem classificar per anar al
Campionat d’Espanya.
Et ve de tradició familiar o vas descobrir la caça de més
gran? Quan i com vas començar a caçar?
L’afició em va arribar de “gran”. No vaig començar a caçar
fins el 2013 quan ho vaig començar a fer amb el meu
home. Ell va ser qui em va endinsar en aquest món ja que
a la meva família no hi havia ningú que fos caçador.
Quin tipus de caça és el que més t’agrada?
No és la primera vegada que guanyes un Campionat
d’Espanya, l’any 2015 ja vas pujar a dalt de tot del podi.
Com et sents després d’aquest nou títol?
Em sento molt satisfeta amb la feina feta, sento que tot
l’esforç d’aquest any ha valgut la pena. La veritat és que
he treballat força per poder aconseguir un bon resultat
i tornar a guanyar ha sigut un fantàstic premi a l’esforç.
Guanyar un Campionat d’Espanya no sembla gens senzill, especialment quan t’enfrontes a les millors caçado-

La modalitat que més m’agrada és la caça menor de la
perdiu i la fotja d’aigua. Al Delta de l’Ebre tenim moltes
particularitats i un ecosistema molt ric i variat, però anar
a caçar aquestes dos espècies cinegètiques és el que més
m’agrada.
Com explicaries en poques paraules a algú que no ho
coneix en què consisteix la modalitat de Sant Hubert?
Resumir qualsevol modalitat de caça en poques paraules sempre és complicat, perquè a més de la tècnica i les
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“La caça per mi és una forma de vida. No
puc sortir al camp tot el que voldria, però
dedico tot el temps lliure que tinc a caçar, entrenar, compartir bons moments
amb els gossos”

En el Sant Hubert el gos és crucial, quina és la seva feina? Com s’aconsegueix que la faci bé?
La seva feina és trobar la caça, mostrar-la, respectar-la i
cobrar-la a les ordres del/de la caçador/a. Tot això s’aconsegueix amb moltes hores d’entrenament, creant un bon
binomi gos-caçador/a, insistint dia a dia per anar avançant una mica més i, és clar, amb un bon ensinistrament.

característiques de cada modalitat entren en joc molts
aspectes vinculats amb els sentiments, els valors..., però
bé, Sant Hubert és una modalitat que respecta la natura i que té molt en compte la mostra. Cal demostrar un
alt nivell d’ensinistrament del gos i les grans qualitats del
caçador. En aquesta modalitat la simbiosi entre caçador
i gos és total, som un equip que treballa plegat per un
mateix objectiu.
Perquè vas escollir la modalitat de Sant Hubert? Què és
el que més t’agrada?
M’agrada molt la feina que hi ha al darrere, l’ensinistrament del gos, sentir la satisfacció de veure com a poc a
poc la feina surt bé. Sortir al camp a caçar amb el teu gos
i veure com busca la peça, com segueix les teves indicacions et transmet unes sensacions difícils d’explicar.
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Has guanyat el Campionat d’Espanya amb una bracó
alemanya que es diu Xenna de Benivin. Què en destaques de les habilitats de la teva gossa? Quina relació hi
tens?
La Xenna és una gossa veterana amb molt bones habilitats d’ensinistrament; sincerament, al seu costat tot és
més fàcil. He aprés moltes coses amb ella i em dona molta seguretat, això a l’hora de participar en un campionat és fonamental ja que afronto la competició molt més
tranquil·la i això ajuda molt a abatre bé la peça.
Tu que treballes molt amb el teu gos, què n’opines que
alguns sectors animalistes argumentin que hi ha maltractament als gossos de caça?
Tots els caçadors no som iguals, però si que és cert que
considero que només aquells que són persones, que
estimen la natura i els animals són veritables caçadors.
Aquells que ens preocupem pels nostres gossos com un

com ho portes? Et sents acceptada
i integrada? Ets una més?
Si, soc una més. Hem sento totalment integrada. És més, sempre intenten ajudar-me i aconsellar-me.
Així que des del primer dia, en cap
ocasió m’he sentit discriminada o
desplaçada.
Quina sensació tens respecte la participació de dones en la caça? Creus
que cada vegada n’hi ha més o que
n’hi ha menys?

més de la família, que els cuidem, els
mimem i els estimem de veritat.

cara i tu mateixa o el gos no esteu ben
preparats no faràs gaires coses.

Quin tipus de relacions has vist al
llarg del temps que fa que caces i que
competeixes entre caçador/a i gos?

Què sacrifiques per poder entrenar i
practicar i què t’aporta a canvi?

He vist moltes relacions i puc afirmar que tota la gent que m’envolta
els tracten molt bé, amb molt afecte,
respecte i com un membre més de la
família.

Sacrifiques moltes coses: sortides
amb amics, família, dies de descans,
etc., però quan veus que el teu esforç
dona els seus fruits tot cobra sentit i
val molt la pena, sents una satisfacció indescriptible i veus que tot allò
que has sacrificat no ha sigut en va.

Cal molt entrenament per aconseguir fer un podi al Campionat d’Espanya?

Què significa per tu la caça?

Per aconseguir un podi es necessita entrenar molt. Per la part que em
toca dedico quasi tot el temps lliure a
entrenar. Per suposat, en una competició també hi juga el factor sort, però
anar ben preparat a un campionat fa
molt. Pot passar que no tinguis bona
sort aquell dia, però si tens la sort de

La caça és una forma de vida. No puc
sortir al camp tot el que voldria, però
sí que m’agrada dedicar tot el temps
lliure que tinc a caçar, entrenar, compartir bons moments amb els gossos...
Ets una dona (a més a més jove) en
un món majoritàriament d’homes,

Crec que cada vegada hi ha més
dones i a més a més joves. Sempre
intentes animar-les a que segueixin
endavant, a superar-se a elles mateixes i a no rendir-se. Cada vegada som
més i serem moltes més en el futur.
A Catalunya, competidores en sou
poquetes, a què creus que es deu?
Bé, la competició a vegades comporta un punt de compromís i responsabilitat afegit i això pot frenar algunes
persones a participar en campionats.
Malgrat això, precisament Catalunya
és la comunitat amb més dones en
l’àrea de competició.
Com creus que podem ajudar les dones a entrar en la caça i en la competició de caça?
Es podrien fer xerrades explicatives,
demostracions, organitzar tallers formatius, etc. En relació a la competició crec que és diferent, has de saber
acceptar les crítiques dels jutges, has
de ser bona companya, l’esportivitat
en aquest esport ha de ser el primer
des del meu punt de vista.
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Per créixer i millorar apostem per
una nova seu per a la Territorial de
Barcelona
El divendres 16 de novembre es presentarà i sotmetrà a l’aprovació dels socis en Assemblea General Extraordinària el projecte de canvi de la seu Territorial, que comportarà la compra d’un nou local multifuncional de 900 metres quadrats al servei del
conjunt dels caçadors i caçadores federats a Sabadell.

La Representació Territorial de la FCC a Barcelona
presentarà al seus socis un dels seus projectes més
ambiciosos i amb més projecció (l’últim punt per complir inclòs al programa electoral de l’actual Junta Directiva de la Territorial), com és el canvi de seu social.
Una important aposta que té com a principal objectiu
oferir un millor servei al conjunt de federats i federades que podrà comptar amb un local multifuncional
capaç d’albergar diferents espais adreçats a la prestació de serveis, reunions, formació, etc. Així, doncs, el
16 de novembre es presentarà en Assemblea General
Extraordinària i se sotmetrà a l’aprovació dels socis
aquest projecte de compra d’un local de 900 metres
quadrats a la localitat de Sabadell.

En aquest sentit, el passat mes de setembre, després de sospesar diferents opcions es va decidir
que la més adient era la d’un local de 900m 2 a Sabadell. La comissió de presidents va valorar in situ
la idoneïtat, tant de les instal·lacions, ubicació, facilitat d’accés des de les diferents comarques, preu,
potencialitat de l’espai, etc.

Aquest canvi servirà per comptar amb una seu social en consonància amb les necessitats actuals de
la Federació i els seus associats, més accessible i
millor comunicada que l’actual i amb una gran quantitat d’espais multifuncionals. Val a dir que a l’anterior Junta General de societats de la província de

Per part de la Junta Directiva de la Representació
Territorial de la FCC a Barcelona, estem convençut
que aquest nou local esdevindrà la “casa”, punt de
trobada, formació i servei que el conjunt de les societats i caçadors i caçadores federats de Barcelona
es mereixen i necessiten.
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Barcelona es va acordar, per unanimitat, començar
a buscar una nova seu i, a petició del president de
la Territorial, Joaquim Zarzoso, crear una comissió
formada per diferents presidents de societats de la
província, per tal de donar la màxima transparència
al projecte, opinar i valorar la viabilitat de la compra.

1a Trobada de caçadors federats de
més de 65 anys
La Representació Territorial de la FCC a Barcelona, amb la inestimable col·laboració
de la Societat de Caçadors de Santa Maria d’Oló i l’Ajuntament de la localitat, organitzarà aquesta batuda del senglar adreçada als caçadors veterans per al dissabte 24 de
novembre a la població de Santa Maria d’Oló, a la comarca del Moianès.
La Territorial de Barcelona continua
amb el seu esforç continuat de promocionar i facilitar la caça entre els
diferents col·lectius de caçadors i
caçadores federats; en aquesta oca-

sió amb un batuda del senglar especialment adreçada als més grans de
la nostra gran família: els caçadors
veterans federats de més de 65
anys. Sens dubte, una nova mostra

del compromís d’aquesta Federació
per donar resposta a les necessitats
i inquietuds dels seus associats.
Per a poder participar en aquesta cacera, les places són limitades, cal estar federats a la Territorial de Barcelona, tenir 65 anys o més, i disposar
de tota la documentació preceptiva
per caçar (permís d’armes vigent, assegurança de RC i/o Document Únic
Vigent i llicència de caça vigent) i
disposar del document Prèmiun CAT
i/o assegurança de RC igual o superior al milió d’euros vigent. I, el que
és més important, estar disposat a
gaudir d’una gran jornada de caça i
germanor amb companys caçadors
de tota la demarcació. Per tramitar
la inscripció cal posar-se en contacte amb la Territorial via telefònica al
93 268 23 07 o bé per correu electrònic info@fedecazabarcelona.com
Caldrà comunicar també si el participant portarà acompanyant.
Començarem a les 7.00 h del matí,
al Camp de Tir de la Societat de Caçadors. Allí, un cop revisada la documentació dels participants, farem un
esmorzar per agafar forces i assignarem els punts de batuda. En acabar
la cacera, gaudirem d’un dinar de
germanor a l’hostal Santa Maria, de
la mateixa població.
Cal destacar que la Federació de
Caça de Barcelona subvencionarà
íntegrament la participació de tots
els inscrits federats majors de 65
anys.
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Més dones caçadores, més futur per
la caça a Catalunya
La primera de les dues batudes de caça organitzades per la Federació de Caça de
Barcelona amb motiu de la tercera edició de la Trobada de Dones Caçadores, duta a
terme a Cardona el passat 6 d’octubre, va ser tot un èxit amb 35 dones inscrites, fent
bona, una vegada més, l’aposta d’aquesta representació per incorporar el col·lectiu de
dones i el jovent al món de la caça per mantenir aquesta activitat, que com la resta de
la societat veu minvat el nombre de participants a causa de l’envelliment generalitzat
de la societat.

La jornada va acabar amb un dinar de germanor i el sorteig de regals

El dissabte dia 6 d’octubre, Cardona
va acollir la tercera edició de la cacera
de les dones, organitzada per la Representació Territorial de la Federació
Catalana de Caça a Barcelona, juntament amb la Societat de Caçadors de
Cardona, una societat amb més de 40
anys d’història, presidida per Carmen
Pérez, que va agafar la responsabilitat de coordinar i gestionar aquesta
fantàstica jornada que va començar
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de bon matí amb un reconfortant xocolate amb xurros, al punt de trobada
establert a la barraca dels caçadors de
la colla Els Pallingues, la formalització
de les inscripcions i la preceptiva xarrada sobre seguretat i repartiment de
les parades i els punts de solta. Totes
les participants també van ser obsequiades amb una dessuadora taronja i
una gorra a joc, gentilesa de la marca
Aimpoint.

La jornada, molt calorosa per l’època de l’any, va esdevenir un veritable
èxit, tant pels animals abatuts, vuit
senglars i un cabirol –gairebé totes les
caçadores van tenir l’oportunitat de
disparar–, com per la gran harmonia
i el bon ambient. La batuda, meticulosament preparada des de fa dies per
la Societat de Caçadors de Cardona i
especialment pels membres de la junta i la jove caçadora del poble Carmen

Pérez, va obtenir els seus fruits. L’abast de
la batuda superava les 950 hectàrees de
boscos de pi blanc amb roures i alzines,
garrigueres i zones de cultiu. Tot i que la
jornada va estar marcada per la calor els
gossos van fer un bon paper, ja que van
trobar aigua en les rases de la zona de la
cacera i es van poder refrescar sovint per
continuar caçant. Una vegada més, cal
agrair i destacar el paper dels gossers en
aquesta trobada de dones caçadores, que
tindrà el seu segon capítol l’1 de novembre a Ordal.

Totes les participants van rebre l’obsequi d’una dessuadora i una gorra

La trobada, organitzada per la Territorial de Barcelona, va comptar amb la participació de 35 dones caçadores

Al voltant de la una del migdia es va donar per finalitzada la batuda, que va donar
pas a un animat dinar de germanor seguit
d’una llarga tertúlia al restaurant Masia
del Pla de l’Abella, a Navés, i al sorteig de
regals, gentilesa dels patrocinadors de la
trobada.
Des d’aquestes pàgines, l’agraïment més
sincer per part de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona a totes les
assistents per la seva participació i pel
seu compromís amb la continuïtat de l’activitat cinegètica a les nostres contrades,
així com a totes les persones implicades
en l’organització de la batuda, amb especial menció a la Societat de Caçadors de
Cardona, amb la seva presidenta al capdavant, gossers, caps de colla i, és clar, a
Gammo, el nostre principal patrocinador
en l’organització d’aquestes trobades.

Col·laboració dels
falconers per al
control poblacional
d’espècies
cinegètiques
La representació Territorial de la FCC a Barcelona recorda a totes les societats federades que teniu a la vostra
disposició tot un seguit de falconers federats per ajudar-vos en el control poblacional d’espècies, com els
conills, els tudons, les garses, etc., que acostumen a fer
mal a diferents conreus. Si esteu interessats en aquest
servei gratuït, us podeu adreçar a la Territorial de Barcelona i us donarem més informació.
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Els responsables ocellaires de la Territorial
de Barcelona visiten les societats ocellaires
federades de BCN
L’objectiu
d’aquestes
trobades és
mantenir una
relació més
estreta amb
els ocellaire i
conèixer de
primera ma
les seves
necessitats i
preocupacions.
Amb l’objectiu de mantenir una relació més estreta amb
tots els integrants del col·lectiu ocellaire de la nostra representació i conèixer de primera mà les seves preocupacions i necessitats, els responsables ocellaires de la
nostra Representació estan visitant les diverses societats
ocellaires de Barcelona. En aquest sentit, volem recordar-vos que teniu a la vostra disposició, per tal d’aclarir
qualsevol consulta i fer les aportacions que considereu
oportunes per al col·lectiu ocellaire federat ocellaire, el Sr.
Rubèn Mariscal, responsable ocellaire de la Territorial; així
com el Sr. Pedro Escalenta, responsable de la comarcal
de Barcelona, la responsable de Manresa i Berga, la Sra.

Reyes i el representant ocellaire de Catalunya i d’Osona,
el Sr. Josep Vilalta.
Aprofitant aquest escrit, tornem a reiterar una vegada
més, que les úniques anelles legals i/o valides són les facilitades per l’administració pública, les quals són nominals
i registrades al mateix departament de territori. Aquestes
anelles són les que porten les paraules CAT. Qualsevol
altra anella no és vàlida i pot comportar una denúncia per
part del Cos d’Agents Rurals i/o algun altre cos de seguretat de l’Estat.

Jornada tècnica sobre la cria en captivitat
El passat mes de setembre, responent a una petició dels
ocellaires federats, es va dur a terme una interessant jornada tècnica sobre la cria en captivitat d’ocells destinats
a les competicions de cant.
En aquesta sessió formativa vam comptar amb la col·laboració i coneixements de diferents experts d’ACAES i
FOC. Donada la situació actual de prohibició de captures
d’ocells, des de la Territorial de la FCC a Barcelona entenem la inquietud de molts ocellaires en l’organització
d’aquesta jornada de formació, en la qual els assistents
van participar activament amb moltes consultes pel que
fa a la cria. Tot i amb això, volem manifestar que la Federació Catalana de Caça continua defensant, en primera
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Jornada formativa sobre la cria en captivitat d’ocells pel cant

instància, la captura com a eina principal en l’obtenció
d’ocells destinats a les competicions de cant.

Més de 400 ocells inscrits al
XXIè Certamen Ocellaire de
Castellgalí
Castellgalí es va convertir en l’epicentre de l’activitat ocellaire a Catalunya amb motiu
de la celebració del seu Certamen Ocellaire, organitzat per la Societat de Caçadors
Carruca el passat 4 d’agost coincidint amb la celebració de la Festa Major d’aquesta
localitat del Bages. Un any més, la trobada va esdevenir un veritable èxit organitzatiu
i de participació.
El pavelló polivalent de Castellgalí es va omplir de gom a
gom amb motiu de la celebració d’aquest certamen, una
de les proves ocellaires més esperades per als amants
d’aquesta activitat a Catalunya. Els 400 ocells inscrits
són una bona mostra de l’èxit de la jornada i del poder
de convocatòria d’aquest certamen entre els amants
d’aquesta activitat.

Els guanyadors d’aquesta competició de
rapidesa a quatre plomes van ser Josep
Freixa en pinsans, Pedro García en passerells, Juan Manuel Trujillo en verdums
i José Delgado en caderneres
Els socis de la Societat de Caçadors Carruca es van
bolcar de ple en l’organització d’aquest esdeveniment
per aconseguir l’èxit de la jornada. Destacar també la
col·laboració de l’Ajuntament de la localitat, la Federació
Catalana de Caça i la Territorial de Barcelona amb
Reyes Anglès, delegada ocellaire de la zona ManresaBerga, al capdavant que va valorar molt positivament
la competició “la veritat és que la jornada ha set tot
un èxit, amb més participants i ocells inscrits que l’any
passat. Estem molt satisfets, tothom ha fet una molt
bona valoració de la competició”. Josep Vilalta, delegat
ocellaire de la FCC va aprofitar la celebració d’aquest
concurs per “reclamar a l’administració que fins que
no quedi clara la viabilitat de la cria en captivitat
d’ocells com alternativa a les captures –fins aleshores
científicament s’ha demostrat que no és una soluciópermetin als ocellaires realitzar captures per mantenir
aquesta tradició. Continuarem treballant, conjuntament
amb la resta de federacions de l’Estat, per defensar els
drets i interessos del conjunt d’ocellaires, tot i que de
moment no hi molt bones notícies al respecte”.
La jornada, celebrada en un ambient de sana competició
i companyonia, va començar amb un esmorzar de
germanor que va donar pas a aquest certamen ocellaire
de rapidesa a quatre plomes, que va tenir com a

La Societat de Caçador Carruca es va bolcar en l’organització de la
prova

guanyadors a Josep Freixa en pinsans, Pedro García
en passerells, Juan Manuel Trujillo en verdums i José
Delgado en caderneres. En finalitzar la competició tots
els participants van comentar la jornada gaudint d’un
aperitiu ofert pels organitzadors. El repartiment de
premis va comptar amb la presència, entre altres, de
Josep Planes Vidal, president de la societat Carruca,
Josep Puigpinós vicepresident de la FCC, Josep Vilalta
delegat ocellaire de la FCC, a més de l’alcalde de
Castellgalí, el senyor Cristòfol Gimeno, qui va destacar
la significació que té per aquesta localitat del Bages
l’organització d’aquesta prova per dinamitzar i donar a
conèixer a la localitat arreu Catalunya.
Sens dubte, la celebració d’aquest concurs, és una mostra
més de que l’afició no es perd i continua ben viva. Per
aquesta raó, tant per part de la FCC com de les diferents
territorials es continuarà donant suport als ocellaires
i treballant a tots els nivells per aconseguir una solució
que permeti als ocellaires continuar amb la seva afició.
Resum fotogràfic certamen
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La Rama, la societat de Caçadors
i Pescadors degana a Catalunya,
celebra els seus 125 anys de vida
El diumenge 22 de juliol la societat de caçadors i pescadors La Rama de Ripoll, la
més antiga de Catalunya i, probablement, de l’Estat, va començar amb un acte institucional i un dinar de germanor: la celebració dels seus 125 anys de vida. En aquests
moments la societat presidida per Francisco Serrano compta amb 132 associats i
té, com a principals reptes, incorporar el jovent al món de la caça i legalitzar el seu
camp de tir.

La consellera Teresa Jordà va participar en el dinar del 125è aniversari celebrat al juliol

Ha plogut molt des que en 1893 divuit caçadors van decidir unir-se per
fundar aquesta societat presidida, en
primer lloc, per Juan Seleste, sota el
nom de Societat de Caçadors d’Escopeta. Vint-i-cinc anys després va
obrir les seves portes als pescadors.
Des d’aleshores, una història plena de vida, de pràctica i defensa de
l’activitat cinegètica, de convivència
amb el conjunt dels habitants de Ripoll, únicament truncada durant els
fatídics anys de la Guerra Civil. La
societat va viure els seus “millors”
moments, pel que fa al nombre de
socis i organització d’activitats, entre
els anys 1950 i 1960, mentre que a
partir de 1970 va patir una forta davallada, de la qual es va recuperar
en les dècades entre els anys 1980
i 1990 quan va arribar a tenir fins a
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400 socis, una xifra rècord que dona
fe de la importància i posicionament
d’aquesta societat.
Moltes històries i vivències acumulades per aquesta societat que, tot i
la seva veterania, arriba al 2018 amb
molts reptes i projectes. Entre altres,
tal com ens comenta Francisco Serrano, president de la societat des del
mes de juny, treballen per mantenir
el nombre d’associats “actualment
comptem amb 132 socis, però en certa mida aquest nombre està estancat
des de fa temps. La mitjana d’edat
dels socis és bastant alta i cal fer un
esforç per incorporar el jovent al món
de la caça i a la nostra societat. Si no
aconseguim un relleu generacional,
no solament a la nostra societat si no
al món de la caça en general, tindrem

Creació societat de pesca.

un problema seriós. Per altra banda,
també estem treballant per incorporar d’una manera més decidida les
dones al món de la caça en general
i a la nostra societat en particular.
Abans sí que teníem associades, però
actualment no en tenim cap”.
La societat La Rama sempre ha destacat per la seva bona integració en
el dia a dia de Ripoll i del conjunt de
la comarca. Anys ençà, el concurs
de Pescadors de Sant Pere va esdevenir un dels actes més destacat al
calendari d’activitats de Ripoll. Avui
en dia, l’activitat cinegètica desenvolupada pels seus associats, una
veritable colla d’amics, ─així és com
la defineix el seu president─, esdevé més necessària que mai per controlar la superpoblació de senglars
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de la zona. “El senglar és un veritable
problema. Està provocant molts danys
a l’agricultura, el tenim als nostres carrers. L’Administració ha d’actuar de
manera decidida i ajudar els caçadors
en la seva tasca de control cinegètic.
Penso que la gent de Ripoll veu d’una
manera força positiva la nostra activitat i l’esforç que fem per controlar
aquesta veritable plaga”.
La incorporació del jovent i les dones al
món de la caça i augmentar el número
d’associats no són els únics reptes de
l’actual junta directiva, que se li ha ficat
entre cella i cella aconseguir la legalització del seu camp de tir, per un ús de
manera regular. El camp està situat als
afores de la localitat.
Les celebracions d’aquest 125è aniversari van començar el passat 22 de juliol
amb la celebració d’un acte institucional
i un dinar de germanor que va comptar,
entre altres, amb la presència de la ripollenca Teresa Jordà, Consellera d’Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació, que va aprofitar l’oportunitat per
agrair la tasca de la societat La Rama,
no només com a entitat ripollesa, sinó
per la contribució d’aquesta societat i
el conjunt de caçadors en el necessari
control cinegètic, especialment pel que
fa al porc senglar. Jordi Munuell García,
alcalde de la localitat, també va ser un
dels invitats en aquesta celebració, que
també va comptar amb la presència de
Sergio Sánchez, president de la FCC.

La societat té una imponent col·lecció de les espècies cinegètiques i
dels peixos de la comarca del Ripollès

Entre altres actes, la societat presidida per Francisco Serrano té previst
celebrar, amb motiu de la celebració
d’aquesta efemèride, el Campionat
provincial Caça Menor de la Federació
de Caça de Girona, que es durà a terme el 27 d’octubre a més d’un concurs
social de Tir al Plat.
I si un dia teniu la bona sort de compartir una estona amb algun membre
de La Rama al si de la seva societat a
més de la seva amabilitat i companyonia, tindreu l’oportunitat de veure una
imponent col·lecció-museu de les espècies cinegètiques i dels peixos de la
comarca del Ripollès.

Estandart de la societat La Rama. Al concurs de pesca de Sant Pere
encapçalaba la multitudinària desfilada de tots els participants i acompanyants

Vídeo
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Distribució de més de 7.000 perdius per a repoblació
de la Granja Cinegètica de Torreferrussa
Un any més, en el decurs de l’estiu passat, concretament els dies 14 i 20 d’agost i el
4 de setembre, es va fer el lliurament d’unes 7.000 perdius procedents de la granja
cinegètica de Torreferrussa, tutelada per la Federació Catalana de Caça, amb el veterinari Guillem Díaz al capdavant, amb l’objectiu de repoblar diferents zones de les
nostres contrades.
Els punts de distribució de les aus, respecte a la passada
campanya, van variar lleugerament, però la dinàmica del
lliurament de les perdius es va mantenir igual agrupant les
entregues per comarques amb l’objectiu de facilitar-ne la
recollida a les societats de caçadors.

Cal recordar que totes les societats beneficiàries d’aquest
lliurament de perdius hauran de notificar la repoblació de
les perdius mitjançant el document de comunicació facilitat juntament amb les aus.

Consells pràctics
per una bona
repoblació
Per descartar problemes
sanitaris, és molt important
desinfectar les instal·lacions on tindreu les perdius
abans d’incorporar-les i tenir cura de l’aigua, per evitar
la proliferació d’organismes
a través de clorats o de l’aigua corrent.

Montgrí / Vol perdius.

Tirada promocional en
la modalitat Compak
Sporting
El passat 1 de setembre, es va dur a terme la tirada
gratuïta de promoció Compak-Sporting per als caçadors federats de la Territorial de Girona al camp de
tir de Llançà. Hi va haver una participació molt bona
i amb tiradors excel·lents que, a part de les tirades,
també van poder gaudir d’un bon esmorzar per a tothom.
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exemple camps, en els quals
es respectin els marges i no
es tractin amb fitosanitaris,
o erms o brolles de mata
baixa. La causa principal de
mort dels individus repoblats és la depredació, per
tant, és important tenir en
compte espais on aquests
animals puguin trobar recer
i amagatall.

Un cop decidiu repoblar-les
al medi, manteniu-les el mínim de dies possibles dins la
gàbia d’aclimatació i no en
forceu la sortida.

Controleu la disponibilitat
d’aigua i de menjar, i millor si
aquesta disponibilitat es produeix de manera natural per
evitar el cost de l’aportació
suplementària i també per
evitar la seva domesticació.

Escolliu una bona zona, propícia per a les perdius, per

I per acabar, paciència i
constància.

Tirada al Plat
El passat 23 de setembre va tenir lloc una Tirada General amb motiu de la celebració del 125è aniversari
de la Societat La Rama. La jornada, que es va desenvolupar en un ambient festiu i de sana competitivitat
va comptar amb la participació de 46 tiradors. Josep
M. Caselles, Jordi Puigcorber i Jaume Bosch van ser els
guanyadors d’aquesta tirada social.

LLEIDA

Germanor i companyonia en la 1a
trobada de dones caçadores, que
demanen continuïtat a la iniciativa
El passat dissabte 22 de setembre va tenir lloc la 1a Trobada de dones caçadores a
Lleida, impulsada per la nostra representació amb la col·laboració de la Societat de
Caçadors de Sort. La cacera va comptar amb un total de 12 dones caçadores i quatre colles de canilles.

Les participants van valorar molt positivament la iniciativa

El vedat L-10413 situat a la localitat lleidatana d’Estac va
esdevenir el fantàstic marc per a la celebració d’aquesta
gran jornada de caça, adreçada de manera específica
a les dones. La valoració de totes les participants va
ser francament positiva i no van dubtar a demanar
continuïtat a la iniciativa.
La cacera es va dur a terme en aquest àrea de caça cedida
per la Societat de Caçadors de Sort, que es va involucrar
de ple en aquesta iniciativa que té com a objectiu
potenciar la presència i figura de la dona caçadora. En la

Es van veure molts animals, però no se’n va capturar cap

cacera van participar-hi també quatre colles de canilles,
una d’elles dirigida per la jove caçadora de Navés Gemma
Postils Xandri.
En aquesta cacera es podien caçar senglars, guineus i
daines. Tot i que el terreny era molt escarpat i brut es
va gaudir molt. Climatològicament parlant va fer un dia
excel·lent, però per als gossos va fer massa calor, un
fet que va limitar força el seu treball. En el decurs de la
jornada es van disparar trenta trets i es van veure molts
animals, malgrat que finalment no es va poder cobrar cap
trofeu.
La Federació de Caça de Lleida vol agrair a totes les
dones la seva participació i en especial a la Societat de
Caçadors de Sort i al seu president Àngel Vilanova per
la gran jornada cinegètica que oferta. Donat la bona
resposta i valoració realitzada per part del conjunt de
les participants la Federació de Caça de Lleida ja està
estudiant organitzar alguna altra jornada de caça amb les
dones com a principals protagonistes.
Valoració jornada caçadora i cap de canilla
Silvia i Alba ens comenten la jornada

La Societat de Caçadors de Sort, va cedir la seva àrea de caça per la
celebració d’aquesta jornada

Recull fotogràfic jornada
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La 17a edició de la Fira del Caçador Ciutat de Tàrrega
esdevé un any més un èxit amb milers de visitants
La Federació Catalana de Caça i la Representació Territorial de Lleida assisteixen a la Fira i mostren el seu suport a l’organització d’aquesta fira de referència a Catalunya, que va comptar amb
milers de visitants i va destacar, un any més, per la varietat de l’oferta presentada, tant pel que fa
a les parades de venda com pel gran nombre d’activitats i propostes a disposició dels visitants.

d’activitats que la feien atractiva a tota la família;
espai per a la pràctica de tir amb arc, demostracions
de falconeria, obediència i bellesa canina, campionat
d’agility, espectacles eqüestres, espai per al tir amb
escopetes d’aire comprimit, parades d’articles de caça i
d’aliments de proximitat i un llarg etcètera de propostes
que van mantenir tothom ocupat i ben distret.
Enguany la Federació Catalana de Caça va muntar la
seva carpa incorporant una àrea amb jocs infantils de
reconeixement de petjades, pells i aliments de cada
espècie i també va organitzar un espai perquè els visitants
poguessin practicar amb el simulador de tir virtual, que
va gaudir de molta atenció i afluència de públic.

El diumenge 30 de setembre milers de persones passejaven
pel càmping municipal de Tàrrega gaudint de les parades,
les demostracions i les activitats programades amb motiu
de la 17a Fira del Caçador Ciutat de Tàrrega, la fira de
referència per al món de la caça a Catalunya.
Un any més, la Fira del Caçador de Tàrrega va esdevenir
un espai compartit i plural que va oferir un gran nombre
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A l’hora de la inauguració oficial i els parlaments,
el president de la Societat de Caçadors de Tàrrega,
Benjamí Sala, es va mostrar molt complagut i va destacar
la “resposta massiva i multitudinària del públic”. El
president de la Federació Catalana de Caça, Sergio
Sánchez, va aprofitar per felicitar els organitzadors
d’aquesta Fira tan reconeguda, que és un magnífic
aparador per fer arribar la caça al conjunt de la societat
i va reivindicar el “paper sostenible i de conservació
que exerceix el col·lectiu de caçadors al medi ambient”.
També va parlar el diputat provincial Antoni Navinés,

Abans de donar la fira per inaugurada,
Benjamí Sala, en nom de la Societat
de Caçadors de Tàrrega, va obsequiar
amb una teula Antoni Navinés, Sergio
Sánchez i Rosa Maria Perelló com a
record de la Fira.
La Fira va acabar amb el dinar de
germanor on els cargols, com no
podia ser d’una altra manera, varen
ser els protagonistes.

que va explicar que una fira amb personalitat pròpia com la de Tàrrega ajuda
a preservar i enfortir l’estructura d’un municipi i fins i tot d’una comarca.
L’alcaldessa, Rosa Maria Perelló, va voler destacar el caràcter familiar de la
fira que la converteix en un referent del sector.

Recull fotogràfic

Solidaritat i compromís per part del col·lectiu de
caçadors lleidatans en benefici d’AFANOC
Els caçadors i caçadores lleidatans van tornar a demostrar la seva solidaritat; en aquesta
ocasió mitjançant una tirada solidària duta a terme al camp de tir d’Alcoletge en benefici
d’AFANOC. La iniciativa va esdevenir un èxit total, tant pel número de participants com pels
recursos econòmics recaptats i l’excel·lent organització.

La competició va comptar amb 100 participants

Gràcies a aquesta iniciativa es van lliurar a AFANOC gairebé 5.000€

El dissabte 8 de setembre el Camp de Tir d’Alcoletge
van esdevenir l’escenari de la 1ª Tirada Solidària de
Compak Sporting promoguda pels clubs de Tir Lleida,
Alfarràs i Lo Perdigó de Soses amb la col·laboració de
la RT de Lleida, amb l’objectiu de recaptar fons per
l’Associació AFANOC, entitat que treballa de manera
altruista per millorar la qualitat de vida dels infants i
adolescents amb càncer i les seves famílies.

i diferents suports i aportacions de caràcter individual,
que van sumar una recaptació superior als 4.000 € per
AFANOC. La Territorial de Lleida va destinar 10 € per
cadascun dels participants.

Una fantàstica jornada de germanor i solidaritat que va
superar les millors previsions dels seus organitzadors al
comptar amb 100 inscrits –el màxim de competidors previst
per aquesta tirada a 50 plats i dos camps, disputada en
diferents categories: sènior, júnior, veterans i superveterans
i handy sport-. Cal destacar la presència d’una representació
de València, encarregada d’organitzar el “Memorial Vicent
Esteller”, una prova amb finalitats similars.

L’acte de cloenda va comptar amb la presència de
diferents representants de l’Associació de Familiars i
Amics de Nens Oncològics de Catalunya, així com dels
presidents de la Federació de Lleida i la FCC, Jaume
Teixidó i Sergio Sánchez. Donat l’èxit d’aquesta primera
Tirada Solidària els seus organitzadors ja van anunciar la
continuïtat d’aquesta iniciativa solidària.

A més de la solidaritat dels participants a la competició,
cal ressaltar la col·laboració d’un centenar d’empreses

Pel que fa als aspectes estrictament esportius destacar la
victòria absoluta d’àngel Ballesté, amb 46 plats, seguit de
Fermin Gual i Miguel Bolea amb 45 i 44 plats.

Recull fotogràfic
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La formació en seguretat a les batudes, una prioritat per al
col·lectiu de caçadors de Lleida
El passat 1 de setembre la
Representació Territorial de Lleida
de la FCC va organitzar un nou curs
de seguretat en les batudes de caça
major per a caçadors federats, caps
de colla i dirigents de societats de
caçadors a la Val d’Aran.
Aquesta jornada formativa es va
dur a terme a la sala del Conselh
Generau d’ Aran. El Síndic de la Val
d’Aran, el senyor Carlos Barrera, es va
encarregar d’obrir aquesta interessant
i necessària jornada formativa, que
va comptar amb la participació d’uns

50 caçadors procedents de la Val i
comarques veïnes.
El curs va anar a càrrec dels tècnics
Ivan Alfonso, Joan Carles Masoller,
Santi Ferrón i Ramon Mayench.
També va comptar amb una
exposició del cap dels Agents Rurals
a la demarcació de Ponent. Jaume
Teixidó, president de la Federació de
Caça de Lleida va tancar aquest nova
jornada formativa. Cal recordar que
el passat més de juny la Seu d’Urgell
va acollir un altra sessió formativa
de seguretat a les batudes de caça

major, una modalitat de caça que en
els darrers temps està creixent d’una
manera important.

El lliurament de perdius es va dur a terme aquest
estiu a Balaguer i Oliana

Cabirol abatut aquest passat
mes d’agost a la localitat de
Sanauja –Lleida– per part de
Jordi Muntanyola Aparicio,
possible medalla de plata
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1a Trobada formativa de joves
caçadors del Camp de Tarragona

Prop de mig centenar de joves caçadors i caçadores, a més d’altres “veterans”,
es van donar cita el passat 7 de juliol a Poboleda per participar en aquesta jornada, part del programa formatiu Escola de Caça impulsat per la Federació de
Caça de Tarragona, en la qual es va parlar sobre diversos conceptes vinculats
amb l’activitat cinegètica.

Seguint amb el programa formatiu de l’Escola de
Caça, impulsat per la Federació Territorial de Caça de
Tarragona per aquest 2018, més de 50 joves caçadors
i caçadores del Camp de Tarragona es van donar cita el
passat 7 de juliol a la localitat de Poboleda, al Priorat,
per tal de participar en aquest seminari que tenia com
a principal objectiu trobar punts d’enllaç entre els
joves amb el propòsit de facilitar-los coneixements
i conceptes vinculats amb la caça, la natura, l’ús del
medi natural, la seguretat o la manipulació de les
armes, per reafirmar-se en la seva afició davant d’una
societat excessivament urbanita i molt apartada de la
realitat del món rural.

presentació “De l’ecologisme a l’animalisme radical”
molt aplaudida pels presents. Miquel Deu, assessor
jurídic de la Territorial, amb mes de 25 anys al servei
dels federats, va continuar aquest seminari explicant
diverses qüestiones vinculades amb l’estructura
associativa i responsabilitats federatives.

La jornada va començar amb la projecció del vídeo
editat per la Fundació Món Rural amb la col·laboració,
entre altres, de la FCC, on es mostra d’una manera
molt visual i pedagògica els beneficis de la caça en un
intent d’explicar a la societat què és la caça, a més de
demanar el degut i necessari respecte per l’activitat
cinegètica.

A continuació, Ramón A. de C. Fitó, periodista i
expert caçador i tirador, va intervenir en la jornada
per explicar amb detall diferents aspectes a tenir en
compte sobre l’ús de les armes, la seguretat en el seu
maneig, balística i seguretat en el tret.

Tot seguit, el president de la Territorial va explicar
d’una manera detallada i tècnica la seva visió sobre
la caça amb dades sobre zoologia, biologia, ciència
i valors socials, econòmics i mediambientals.
Joaquim Vidal va finalitzar la seva intervenció amb la

Després d’una breu pausa va arribar el torn per als
representants del SEPRONA de la Guàrdia Civil de
la Comandància de Tarragona que van explicar de
manera detallada diversos aspectes relacionats amb
la reglamentació, documentació, intervenció d’armes,
seguretat, revista...

Finalment, Pere López, tècnic biòleg de la Territorial,
va presentar a Josep García Jové, expert en censos
de cabirol i taxidèrmia, que ens va delectar amb les
seves experiències, tot i la seva joventut. Sens dubte,
una jornada duta a terme en un marc inigualable als
peus del Montsant per recordar i amb els objectius
assolits.
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Jornada de treball en busca de
solucions per minitzar els danys
causat pel cabirol a la vinya

El Consell Comarcal del Priorat va acollir el passat mes de juny una reunió per parlar
i planificar una actuació consensuada que permeti donar una solució als danys que
provoca el cabirol a la vinya.

L’objectiu fonamental d’aquesta trobada, duta a terme
a Falset i organitzada pel Departament d’Agricultura
Ramaderia, Pesca i Alimentació de Tarragona, va ser
consensuar les estratègies a seguir per totes les parts
implicades amb l’objectiu de minimitzar els danys que
ocasiona el cabirol a la vinya en la comarca del Priorat.

Priorat i el Masroig.

En aquesta reunió, van participar-hi tots els actors implicats
en aquesta problemàtica: Unió de Pagesos, JARC, Agents
Rurals, D.O. Montsant, La Federació Territorial de caça i
les societats de caçadors de Falset, Capçanes, Cabacés,
El Molar, Marçà, Margalef, La Figuera, Porrera, Torroja del

El model actual de caça del cabirol a la comarca del Priorat
no és adient ni soluciona els greus danys causats a la vinya,
la qual cosa provoca una situació que ja no es pot suportar;
per aquesta raó cal modificar els plans tècnics per tenir un
major control de la població d’aquesta espècie.

En el decurs de la reunió es van analitzar diferents
propostes, convocar una nova trobada i fer una petició
que s’elevarà a la Direcció General d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Trobades informatives per la
prevenció i detecció de la PPA
organitzada per la Colla El Tarragonès a la Nou de Gaià
(Tarragona), el president de la Territorial Joaquim Vidal
i José Pérez, vicepresident, van informar els caçadors
sobre aquest tema.
Donada la seva gran mobilitat, el porc senglar representa
un gran risc en zones infectades ja que pot provocar
fàcilment l’expansió del virus de la PPA.
Davant la probabilitat que arribi a Catalunya la PPA (Pesta
Porcina Africana) la FCC informa a totes les societats de
caçadors, gossers i caps de colla del protocol que s’ha
activat per tal d’estar alerta si es donés el cas de trobar un
animal (porc senglar) mort en estranyes circumstàncies.
El passat dissabte 6 d’octubre tot aprofitant una batuda
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El paper dels caçadors i la nostra col·laboració a l’hora de
detectar qualsevol anomalia i, donar així, un nou servei
a la comunitat, pot esdevenir clau, ja que possiblement
els caçadors serem els primers a trobar un animal mort,
donat que passem moltes hores al camp i molt repartits
per barrancades i ribassos, així com en penya-segats i
corriols.

Xerrades de caça a Tarragona

El passat 29 de juliol el restaurant hotel Casa Felix de Valls
va acollir una interessant xerrada al voltant del món de
la caça. Unes hores de debat, de reflexió i de propostes;
fet i fet, de sumar en benefici de la pràctica de la nostra
activitat Aquesta sessió va comptar amb la participació
dels presidents de la Catalana, Barcelona i Tarragona,
Sergio Sánchez, Joaquim Zarzoso i Joaquim Vidal,
respectivament, així com José Pérez de la Territorial de
Tarragona i Miquel Díez, el nostre assessor jurídic.
En aquesta xerrada vam comptar també amb la
participació de diferents presidents de societats, com
Sergi Castillo (Porrera) que va posar sobre la taula el debat
sobre els danys del cabirol al Priorat. Antoni Pan (Valls) ho

va fer sobre els produïts pels conills i també va portar a
col·lació els debats sobre els animals abandonats. Juan
Sánchez (Cambrils) va mostrar la seva inquietud sobre
diversos temes, com són les zones de seguretat i els danys
provocats a l’horta pels tudons, els estornells i els conills.
Per la seva banda, Miquel Pino (Almoster) va manifestar la
seva preocupació pels atacs vandàlics dels animalistes a
béns i persones, mentre que Manel Carretero (El Morell)
va introduir el tema sobre la zona de seguretat al riu
Francolí i Refineria Petrolis. Josep M. Mañé (La Secuita)
va manifestar la seva inquietuds per la manca de conills
a la zona de caça de la societat, mentre que Octavi Moix
(Vandellós) va parlar sobre la mort en accident de batuda i
la caça a les xarxes socials.
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Xerrades d’estiu amb motiu de la
mitja veda
En el decurs d’aquest estiu, amb motiu de l’arribada de la mitja veda, un dels moments més esperats de l’any per al col·lectiu de caçadors, hem mantingut diferents
contactes amb caçadors per xerrar d’una manera distesa sobre diferents aspectes
vinculats amb l’activitat cinegètica.
en les dos “Africanes” la tórtora (Streptopelia turtur) i la
guatlla (Coturnix coturnix) dos aus migratòries. Però en
realitat l’espècie reina és el tudó (Columba palumbus) i
el colom roquer (Columba livia), que són majoritàriament
sedentàries i que en àmplies zones de Catalunya són
molt abundants.

L’arribada del mes d’agost és un dels moments més
esperats pel col·lectiu de caçadors amb motiu de l’arribada
de la mitja veda. En aquest moments, l’aprofitament
cinegètic de les espècies d’aquesta modalitat se centra

Com a president de la Federació de Caça de Tarragona,
quan tinc ocasió de veure una reunió de caçadors sento
la necessitat de comunicar-me amb ells i aprofitar per fer
pedagogia i donar consells i informació sobre novetats
que afecten el nostre col·lectiu. En aquesta ocasió, els
vaig projectar la pel·lícula de Món Rural Què és la caça i a
continuació la meva visió particular més tècnica del que
és realment la caça així com els seus valors, cosa que
no es tracta en el vídeo de Món Rural. També aprofito
si al lloc de reunió hi ha joves per explicar i diferenciar
les aus que es cacen quant a taxonomia i alimentació.
Aprofitem per oferir-nos a les Societats de Caçadors per
mantenir aquest tipus de trobades.

Repartiment de perdius per
repoblació de la granja Torreferrussa
de juliol. En aquesta ocasió,
19 societats Federades del
Camp de Tarragona van
recollir aquestes perdius
per repoblació.

Un any més, a la Representació Territorial de la FCC a Tarragona van rebre
amb força il·lusió i responsabilitat el primer repartiment de perdius de l’any
procedents de la granja cinegètica de Torreferrussa dut a terme el passat 30
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Any rere any, els caçadors
amb esforç, i cada vegada
amb més interès, recullen
les perdius que els facilita la
Federació per repoblar els
seus vedats amb l’objectiu
de millorar i afavorir la
biodiversitat en la seva
àrea de caça.

Entrevista a Maria Jesús Abellan
És una de les poques dones presidenta d’una societat de caçadors a Catalunya. Al
seu cas, des de la Societat de Caçadors d’Ulldemolins tracta de posar el seu granet de
sorra per defensar la pràctica de l’activitat cinegètica, que considera el mètode més
efectiu per controlar la sobrepoblació d’algunes espècies com el senglar i el cabirol.
més nombroses.
L’activitat cinegètica és la manera
més efectiva de controlar aquests
depredadors que ataquen tot el
sector de la pagesia i, també, estan
eliminant altres espècies que són
necessàries per a la conservació
correcta del medi natural.
Joaquim Vidal: D’on et ve l’afició a
la caça?
Maria Jesús Abellan. Jo no vaig créixer
envoltada de caçadors. La meva
afició em va arribar ja de gran; vaig
venir al poble a viure i sempre veia
els caçadors des de la finestra i un dia
vaig decidir que havia de treure’m la
llicència d’armes i anar a caçar.
Tot i la meva voluntat d’anar a caçar,
en primera instància la cosa no va
ser tan fàcil; després d’aconseguir la
llicència vaig descobrir que era una
afició on no “s’acceptaven” les dones.
Ho vaig comentar amb un soci de la
societat i no em va acceptar (també he
de dir que només ho vaig preguntar
a una persona i no vaig intentar
parlar amb ningú mes). Després, les
circumstàncies de la vida van fer
que anys més tard em casés amb un
caçador i a partir d’aquest moment ja
vaig començar a anar a caçar amb ell
i tots els caçadors.
Què significa per tu l’activitat
cinegètica?
El control de la població de les
diferents espècies que habiten al
bosc i que cada vegada més baixen
als conreus i fan malbé les terres que
els pagesos cuiden amb molt esforç.
Les caçadores i caçadors contribuïm
d’una manera essencial al control de
les espècies que, cada vegada més,
creixen en nombre perquè com que
mengen dels conreus estan millor
alimentades i les seves camades són

Quins tipus de caça practiques i
com la descriuries?
Bé, m’agrada la caça major i la menor.
No obstant, el que faig de manera
més habitual són batudes. Cacem
el porc senglar i el cabirol que són
espècies que fan molt de mal als
conreus. M’agrada aquest tipus de
modalitat de caça ja que és un treball
en equip, els caçadors ens posem
en punts del paratge fent com un
embut i els gossers guiant els seus
gossos perquè aquests facin moure
als animals i s’apropin a les parades i
els puguem caçar.
La caça és una activitat practicada
majoritàriament pels homes. Com et
sents com a dona dins del col·lectiu?
Deixant de banda la meva primera
experiència, he de dir que em sento
molt bé, molt acceptada i se’m tracta
igual que a qualsevol.
Què et va portar a ser presidenta de
la teva societat ?
Bé, és una miqueta complicat d’explicarho. Dins de la societat hi havia certes
discrepàncies i tocava renovar la junta
i com en tots els sectors ens hem de
renovar i començar a portar les coses
des d’altres perspectives. La nostra és
una societat petita, no arribem als 50
socis i, com acostuma a passar, no tots
tenen els mateixos punts de vista.
Entre tots vam tractar d’unificar
criteris d’actuació referents a la
manera de portar la societat i ens
vam implicar nou persones perquè

la societat pogués tirar endavant;
d’aquestes nou persones no sabíem
qui posar al davant i em vaig oferir
voluntària per poder continuar amb
el nou projecte de societat.
Tot evoluciona i cada vegada s’ha de
fer més paperassa, s’ha d’anar a parlar
amb els diferents departaments de
l’administració, perquè l’administració
ens ho demana, tenim hem de fer més
relacions públiques... i per aquestes
coses les dones sempre ho tenim més
per la mà.
Com veus el futur de la caça al
nostre país?
A mi personalment em preocupa
molt el futur d’aquesta activitat. Van
passant els anys i els caçadors es
fan grans, hi ha molt poca gent jove
que és caçadora i cada vegada som
menys.
I per altra banda, hi ha la societat en
general. No som reconeguts com una
part important per a la conservació
del medi natural i som insultats quan
anem a caçar. Som ignorats quan es
fan activitats dintre del nostre vedat
en època de caça, ningú ens informa
de res i nosaltres no som bèsties, es
pot parlar amb nosaltres i no costa
res agafar el telèfon i informar de les
activitats que tenen programades
els diferents departaments o
associacions privades. Nosaltres
tenim unes despeses de vedat, una
matrícula que ens dona una concessió
prioritària per practicar la nostra
activitat i si nosaltres hem de deixar
de caçar pel bé d’una altra activitat
diferent, ja estem disposats a fer-ho,
però el mínim que demanem és que
se’ns avisi i se’ns reconegui que hem
cedit el nostre terreny aquell dia a
la publicitat, perquè així també es
vegi que nosaltres no només cacem,
també ens agraden altres activitats i
col·laborem perquè es realitzin.
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Reunió sense precedents de totes
les societats de caçadors del Priorat
a Porrera
En el decurs d’aquesta profitosa
trobada els caçadors van consensuar
diverses propostes per traslladar a
l’Administració corresponent, tals
com la necessitat de variar alguns
aspectes de l’ordre de vedes en
relació amb aquesta espècie, de
manera que les societats de caçadors
puguin gestionar millor els seus
vedats i controlar en la mesura que
possible l’espectacular població de
cabirols del Priorat.
La localitat de Porrera va acollir el mes de maig una trobada singular i sense
precedents que va aconseguir reunir i comptar amb el suport de totes les
societats de caçadors de la comarca del Priorat. El motiu d’aquesta reunió
no va ser altra que la necessitat de parlar i proposar mesures per tal de
pal·liar els quantiosos danys provocats als conreus de vinya per part de la
sobrepoblació de cabirols a la comarca.

La reunió va esdevenir un èxit de
participació, sota el lideratge de
Sergi Castillo de Porrera, que també
es va encarregar que es pogués
gaudir d’un suculent esmorzar a
l’emblemàtic Lo Teatre del poble de
Porrera.

41è Campionat provincial de caça
menor amb gos de Tarragona 2017

El 24 d’octubre de 2017 el Coto El
Codony (Santa Coloma de Queralt)
va acollir el 41è campionat provincial
de caça menor amb gos. A les 9.00
h el president de la Territorial,
Joaquim Vidal, donava el tret de
sortida als 7 participants, que amb
els seus corresponents gossos i
jutges tenien 4 hores per buscar
les peces que els classificarien per
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poder participar al campionat de
Catalunya. El dia acompanyava amb
una temperatura a primera hora de
7○ que en el decurs de la jornada va
remuntar fins arribar als 15○ amb
un ambient sec i solejat.
En primer lloc es va classificar Toni
Farré Jurado amb 5 perdius, seguit
d’Alfonso del Sol Samblás amb 3

perdius. Va dirigir la prova Josep
Escofet, auxiliat per José Pérez i
Eduard Rabat. A la competició hi van
assistir membres de la junta, agents
de Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i públic aficionat. El nostre més
sincer agraïment al Coto El Codony,
l’Armeria Ferré i al Centre Veterinari
Emilio Beltran, així com als membres
de la junta de la Territorial.
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Jornades de formació en seguretat a les
batudes a Amposta i Ascó
Més de 70 caçadors i caçadores de les Terres de l’Ebre van participar a les dues jornades formatives sobre seguretat a les batudes de caça major organitzades per la Representació Territorial a
les Terres de l’Ebre de la FCC.
Fidels al nostre objectiu de prevenir
i evitar possibles accidents vinculats
amb la pràctica de l’activitat
cinegètica a les batudes de caça
major, els passats 23 i 30 de juny
es van dur a terme a Amposta i
Ascó dues jornades específiques de
formació de seguretat a les batudes
adreçades als caçadors i caçadores
federats i, principalment, als caps de
colla de les societats de caçadors.
Aquestes interessants jornades
formatives van comptar amb la
participació d’una setantena de
caçadors de les Terres de l’Ebre. A
tots els assistents se’ls va lliurar un
dossier amb els punts més importants
a comentar durant les jornades, a
més d’un petit obsequi en agraïment
per la seva participació i compromís

en benefici de la seguretat.
Els encarregats d’impartir aquesta formació van ser diversos
representants del DARP dels Serveis
Territorials de Terres de l’Ebre,
Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i
tècnics de la Representació Territorial
de Barcelona, els quals van explicar
als assistents de manera detallada els
diferents aspectes d’interès vinculats
amb la normativa a seguir durant la
pràctica de la cacera, així com consells
i recomanacions per a una correcta
pràctica de l’activitat cinegètica.
La valoració realitzada per part
dels assistents va ser molt positiva
destacant alguns aspectes com les
indicacions sobre com actuar davant
la presència dels agents de l’autoritat

i la presència de persones alienes a
la caça; i també, la presentació de
diferents casos reals, amb imatges,
de què pot passar si es fa un mal ús de
l’arma de foc. El nostre agraïment a
tots els ponents d’aquestes jornades
de formació juntament amb el nostre
desig de comptar amb ells en les
properes.

Molt bona acollida del II Campionat
d’Aquàtiques organitzat per la Societat
San Miquel de la Cava
Lluís Serral, amb el seu gos Guat, es va proclamar campió el passat 18 d’agost de la segona edició
del Campionat d’Aquàtiques organitzat conjuntament per la Societat de Caçadors Sant Miquel de
la Cava i la Representació Territorial de les Terres de l’Ebre amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Deltebre. La prova va comptar amb la participació de 16 caçadors amb gossos d’aigua de diferents races.
El concurs consisteix en la solta d’un ànec dins el canyissar, amb un marcatge
específic per diferenciar-lo, on el gos guiat pel caçador que ha de situar-se
a una distancia de 50 metres, ha de localitzar i entregar al caçador. La solta
de l’ànec és igual per a tots els participants, amb una metodologia quasi
idèntica a la utilitzada en la modalitat de San Hubert, on sols es torna a
sembrar l’ànec si ha estat capturat per l’animal.
Els caçadors disposen d’uns 10 minuts per guiar al gos perquè pugui localitzar
i capturar l’au i lliurar-la al caçadors. En aquesta modalitat, no s’utilitza l’arma
i la captura és sense mort. La puntuació depèn del comportament i/o actitud
del gos durant la prova, el respecte del temps màxim i el cobrament de l’au.
Classificació II Campionat d’Aquàtiques: 1r. Lluis Serral amb el gos Guat

2n. Fernando Pagá amb el gos Roki
3r. Lluis Serral amb la gossa Bresca
Participants i guardontas en el campionat
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Reflexions sobre la seguretat o
inseguretat derivada dels protocols de
les inspeccions de caça

Desprès de les queixes generalitzades rebudes per part
del col·lectiu de caçadors arran del nou protocol de
seguretat aplicat pels Agents Rurals a les inspeccions de
caça, la Territorial de les Terres de l’Ebre ha analitzat les
normatives i normes imposades que, realment, podrien
ser tan simples com evitar i preveure qualsevol actuació
que pugui suposar un perill tant pels AR. i caçadors com
per a tercers. Pel que fa al nou protocol de seguretat en
les inspeccions dels AR i, principalment en les actuacions
dutes a terme durant les caceres d’aquàtiques al Delta,
no s’acaba d’entendre com en lloc d’evitar possibles
problemes sembla que amb aquest protocol se’n busquin
de nous.
Una bona opció a l’hora d’evitar riscos innecessaris
quan es duen a terme activitats cinegètiques amb poca
visibilitat o de caràcter nocturn, moment en què tant els
caçadors com els mateixos Agents Rurals tenen visibilitat
reduïda, seria evitar les inspeccions en el moment de la
cacera.
Per l’orografia i situació del terreny de caça al Delta de
l’Ebre, seria recomanable que aquestes actuacions fossin
molt limitades o, fins i tot, no realitzar-les per evitar
possibles accidents als llocs on es caça, ja que al Delta hi
ha cases rurals on hi ha gent aliena a l’activitat cinegètica
i un tir fortuït de l’arma que porten els agents (la munició
que porten són bales i tenen un abast més ampli que els
perdigons) pot provocar danys a un tercer, malgrat no
trobar-se al lloc de la inspecció.
Així mateix, considerem un desencert fer inspeccions
durant les tirades organitzades al Delta de l’Ebre, ja
que provoquen un malestar evident entre els caçadors i
suposen un perill fàcilment evitable. Amb això no estem
dient que se’n facin, d’inspeccions, ans al contrari, però
per tal d’evitar riscos innecessaris, en aquests casos,
seria molt més senzill esperar a al final de la tirada, quan
els caçadors ja són a terra i dur a terme aleshores els
controls que es considerin adients per evitar, d’aquesta
manera, qualsevol risc.
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Cal destacar que les condicions que es donen quan
es duen a terme aquestes inspeccions són totalment
adverses per al bon desenvolupament de les mateixes i
la seguretat dels agents i els caçadors; de vegades degut
a les inclemències climatològiques i també al fet que
no es pot deixar l’arma a terra en condicions, ja que tot
està envoltat d’aigua, una circumstància que implica que
l’agent hagi d’arribar fins al costat mateix del caçador per
fer la inspecció.
A les imatges que adjuntem en aquest article es pot
observar la ubicació dels llocs de caça al Delta de l’Ebre i
per on han de passar els agents per arribar fins al caçador
i fer la inspecció. Sens dubte, un accés força complicat
que es podria evitar si la inspecció es du a terme a la
sortida del lloc de caça, en carreteres o punts de trobada.
En l’estudi realitzat per valorar aquestes situacions de
risc potencial i buscar solucions per evitar-les hi han
intervingut diversos agents de l’autoritat i caçadors
experimentats, els quals han arribat a la conclusió que el
fet de dur a terme aquestes actuacions o sancionar una
infracció, no pot comportar posar en perill una vida, ja
sigui la de l’agent, del caçador o d’un tercer, especialment
quan aquestes inspeccions es poden fer quan el caçador
hagi sortit del lloc de caça, evitant així qualsevol situació
de risc innecessari.
D’acord amb la nostra experiència, per part del col·lectiu
de caçadors creiem que la prevenció és la fórmula més
adient per millorar la seguretat. Amb les actuacions dutes
a terme d’acord amb el nou protocol d’inspecció, potser
l’autoritat està més protegida, però el caçador ho està
menys, i se’l considera, fins i tot, un delinqüent. Els agents
estan protegits, però per protegir el caçador s’esperarà
que passi alguna desgràcia, que després tothom
lamentarà, enlloc d’actuar abans i buscar solucions per
evitar enfrontaments innecessaris derivats d’aquestes
inspeccions. La mala sort com a tal no existeix en un
accident. El que cal és evitar les accions que suposen un
risc i que poden derivar en un accident.

Les joques solen estar fetes amb fulles
de palmera, senill i canyes, i es troben
arran de terra. Algunes estan situades
dins dels arrossars i per arribar-hi, en
moltes ocasions cal caminar pel mig del
fang.

Les tines poden ser individuals o
doblades. Aquestes se situen enmig del
cordó o marge enterrades sota la terra.
Els caçadors s’hi fiquen a dins al nivell
del cordó. El marge fa una amplada de
mig metre.

Estat cordons.

Dispersió perdigons.

Vista general i en detall d’un cordó on
estan situades les tines. Es pot observar
com el terreny està completament enfangat i, de vegades, els cordons poden
estar trencats tal com es pot veure a la
imatge en detall. S’incrementa el risc
quan es fa una inspecció si s’hi ha d’entrar durant la nit i amb poca visibilitat.

Aquest croquis representa la situació
d’un caçador dins la tina, on aquest es
col·loca de cara a la lluna, i a l’abast dels
perdigons en cas que hagi de disparar.

L’anellament d’enzes, el primer pas
per començar la temporada de caça
Com en anys anteriors, els propietaris d’enzes
per a reclams de caça han passat la revisió
i control d’anelles per poder-les utilitzar
durant la temporada de caça, així com els
nous caçadors que volien legalitzar-ne per
aquesta temporada.
Els dies 27, 28 i 29 d’agost es va dur a terme
l’anellament d’enzes al pàrquing de l’Hotel
Mediterrani Blau, a la Urbanització Eucaliptus
d’Amposta; i, els dies 3, 4 i 5 de setembre al
magatzem del Parc Natural a Deltebre.
En total, s’han revisat més de 2.000 anelles i
300 caçadors federats han estat autoritzats
per poder utilitzar-les durant la temporada
de caça, als quals se’ls va lliurar un carnet
amb la autorització corresponent per a la
temporada de caça actual.
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Més de 50 assistents al curs de repoblació
de perdiu roja al Perelló
El dissabte 8 de setembre, es va organitzar des de la Federació Catalana de Caça amb la col·laboració de la Territorial de Terres de l’Ebre, un curs amb l’objecte de donar a conèixer als participants les condicions necessàries per a l’èxit en les repoblacions de perdiu roja. El curs es va
celebrar a l’auditori Victòria del Perelló, i va comptar amb l’assistència de cinquanta caçadors
federats, a més dels ponents, el Sr. José Luis Garrido, ex director de FEDENCA i autor de diversos
llibres sobre gestió cinegètica i caça; el Sr. Juan Antonio Pérez, doctor veterinari, Global Digma,
SL; i, el Sr. Guillem Díaz, veterinari de la FCC.
un vídeo sobre els treballs necessaris per a construir
un model de captació d’aigua de pluja, que és original i
suposa una bona proposta per a disposar d’abeuradors
en terrenys d’escassa pluviometria.
Va tancar el cicle de ponències el veterinari de la FCC,
el Sr. Guillem Díaz, responsable de la granja des de
fa més de 20 anys, que va explicar als presents com
actuar i què fer en cada etapa de la cria de la perdiu en
la granja i les mesures que han de tenir en compte les
societats de caçadors que manipulen els lots de perdius
que reben cada any en el repartiment gratuït que fa la
FCC.

Participants al curs sobre la repoblació de la perdiu roja

Les ponències d’aquesta interessant jornada van obtenir
una molt bona acollida entre els assistents, que van
ser acompanyats pel president i vicepresident de la
Federació Catalana de Caça, el Sr. Sergio Sánchez i el Sr.
José Puigpinós, el president de la Territorial de Terres de
l’Ebre, el Sr. Manel Royo, i el president de la Territorial de
Tarragona, el Sr. Joaquim Vidal.
Van actuar com a ponents el Sr. José L. Garrido, amb
la ponència “Decàleg de causes de declivi actual de
la perdiu roja a Espanya”, en què va descriure amb
minuciositat tots els components d’aquestes causes
i de les mesures de gestió cinegètica necessària per a
frenar aquest declivi que recomana com a autor en el
projecte “Estratègia Perdiu Roja”, que s’està aplicant
en algunes comunitats i dirigeix tècnicament el
doctor en veterinària José A. Pérez, que va intervenir
seguidament amb la ponència “Mètodes de cria en
captivitat. Possibilitat d’èxit en la cria semi-natural”,
per a exposar tots els models de repoblació que ell
havia experimentat i que, segons la seva experiència,
solament disposava d’èxit el conegut com el mètode de
cria semi-natural, que va despertar molt interès entre
els assistents.
Seguidament, el Sr. Manel Royo va passar als assistents
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La Federació Catalana de Caça gestiona una granja
pròpia, capaç de criar unes quaranta mil perdius, totes
sanitàries i genèticament controlades pel mètode
FEDENCA de la RFEC.

La territorial de les Terres de l’Ebre va iniciar
un projecte de reintroducció de la perdiu roja
fa dos anys
La Territorial de les Terres de l’Ebre, fa dos anys va
iniciar el projecte de reintroducció de perdiu roja entre
les societats de caçadors federades. Inicialment es va
començar per una societat de cada comarca, a sorteig
entre les interessades per formar-ne part, es va ampliar a
altres durant aquest últim any i va donar suport a altres
impulsades des de les societats de caçadors.
En les zones on es duu a terme el projecte està prohibida la
caça de la perdiu per un període de dos anys. Així mateix,
cal tenir una vegetació adequada per a un aclimatament
posterior en llibertat, i que un cop alliberades de les
gàbies d’aclimatament puguin reproduir-se en la zona a fi
que pugui proliferar la població de perdiu.
Des de la Territorial es va facilitar a les societats de
caçadors gàbies d’aclimatació i, juntament amb la
col·laboració i treball de les juntes directives d’aquestes
societats, s’han anat preservant i millorant els hàbitats
cinegètics destinats a la reproducció amb la construcció
d’abeuradors i altres millores en la zona.

11a Fira del Caçador de Masdenverge
La localitat de Masdenverge, situada a les Terres de l’Ebre, va acollir els passats 6 i 7 d’octubre
l’onzena edició d’aquesta fira organitzada per l’Ajuntament de la localitat, que va comptar amb
la visita de milers de visitants.

Roura, director general de Wildlife
Control Supplies EU.

Durant les dues jornades de
fira, milers de persones es van
apropar al recinte firal per gaudir
de les parades instal·lades pels
expositors, no sols vinculats amb
l’activitat cinegètica, sinó també de
productes de proximitat, artesans,
etc., un fet que va contribuir a
incrementar el número d’assistents
i la diversitat dels mateixos.
En el decurs d’aquestes jornades es
va programar un complet programa
d’activitats, com els Campionats
de Gossos de Mostra i la XI Tirada
Fira del Caçador amb carabina
d’aire comprimit, organitzats per
la Societat de Caçadors Sant
Isidre amb la col·laboració de la
Federació de Caça de les Terres de
l’Ebre; exhibicions de falconeria,
demostració de gossos de raça
eivissenca i de mostra Sant Hubert,
d’obediència en gossos de caça i

domèstics. La cuina de carn de caça
també va tenir el seu protagonisme
durant les dos jornades amb
sengles degustacions de guisat de
conill i de porc senglar.
La Fira també va acollir diversos
tallers que van servir per fer
pedagogia al voltant de l’activitat
cinegètica, com el dedicat a
l’elaboració d’una menjadora per
a ocells; també es va fer un taller
de disseny de clauers amb roba
de camuflatge, entre altes. Les
jornades tècniques i xarrades van
ocupar un destacat lloc a la fira
amb una interessant presentació,
a càrrec dels Amics del Tord de
les Terres de l’Ebre, sobre la nova
modalitat de caça amb garbell
o la dedicada a parlar sobre els
“Mètodes homologats per al
control d’espècies cinegètiques
depredadores” a càrrec d’Albert

La Representació Territorial de les
Terres de l’Ebre també va aprofitar
la significativa presència d’aficionats
i aficionades al món de la caça per
instal·lar un estand informatiu en
aquesta fira. La Federació Catalana
de Caça també va acudir amb la
seva carpa i el seu simulador de tir;
malauradament, a causa del fort
vent regnant durant la jornada del
diumenge, aquesta activitat no es va
poder dur a terme.
Meritxell
Sabaté,
regidora
de
l’Ajuntament de Masdenverge, va
destacar la importància d’aquesta
fira per a la localitat: “És una fira
oberta a tothom, propera al poble de
Masdenverge i el conjunt de la comarca.
Ens ajuda força a dinamitzar la nostra
població i donar-la a conèixer. Per
aquesta edició de la fira tenim moltes
activitats programades per a totes
les edats, vinculades amb l’activitat
cinegètica, la natura i la cuina de caça.
Tenim una molt bona sintonia amb el
col·lectiu de caçadors i caçadores de la
localitat, que realitzen una gran tasca
per a mantenir l’equilibri al medi natural
i de control cinegètic”.
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