
 Obert  a tots els Caçadors i Acompanyants 
d’ Osona - rodalies 

A partir de les 09.00 hores del matí:                 

•  Presentació de la trobada.

•  Exposicions de les pròpies colles:                

   .  Gossos de rastre.             

   .  Parades amb articles de caça.

   .  Taxidèrmia.     

   .  Tir amb arc.

 

Dia 26 d’abril 
del  2014

L’organització es reserva el dret de canviar l’horari i les programacions de les activitats.

A les 14.00 hores dinar per als assistents, que prèviament hagin adquirit el tiquet.
Preu del tiquet: 20 € .  Adquisició de tiquets:  A les respectives colles del senglar de
la Comarca i rodalies, que estaran a disposició fins el dia 23 d’abril de 2014. 

Telèfons de contacte:  679 49 62 69  (Quim).  608 49 08 37 (Josep Mª).  678 09 54 53 (Xevi).
Organitza:  Societat de caçadors de Folgueroles. (Colla del senglar de les Guilleries)

NOVETATS:
       
• Prova amb gos atraillat sobre rastre de senglar,  
de   12:00  a 14:00 hores. 

• Prova monogràfic de gossos  de raça  porcelana, 
a  càrrec (Club del Porcelana)  de 09:30 a 11:30  h.

Col•labora:



Ens plau invitar-vos a la III Trobada de les Colles del Senglar d’Osona i roda-
lies, que se celebrarà el proper dia 26 d’abril a Folgueroles.

Tot va començar ara fa tres anys, amb la inquietud d’un grapat de caçadors amb l’idea de fer quelcom 
diferent, alguna cosa relacionada exclusivament amb la caça i en concret amb la caça del senglar.

Tres anys després, presentem la Tercera Edició d’una de les trobades més importants del principat. 
Ens avalen les dades de la darrera trobada amb 46 cobles de gossos, 250 assistents al dinar de 
germanor, i més de 700 visitants d’arreu del principat. És per tot això que volem agrair a tots els 
assistents de les dues trobades anteriors que han fet possible assolir aquesta fita.

Presentació de la trobada:
L’objectiu de la trobada és agrupar a un col•lectiu de caçadors que comparteixen la mateixa afició i 
així  poder compartir experiències. 
 

 

ORGANITZA:
Societat de caçadors de Folgueroles.(Colla del senglar de les Guilleries)  

Col•labora: 
- Societat de caçadors de Vilanova de Sau.(Colles del senglar de Vilanova de Sau,Tavertet i Rupit-Pruit).
- Societat de caçadors de Santa Maria de Corcó.(Colla del senglar de l’Esquirol).
- Ajuntament de Folgueroles.
- Representació Territorial de la FCC a Barcelona

Activitats:

. La trobada començarà a les 9:00 del matí amb l’exposició de gossos de les pròpies 
colles del senglar, cada colla del senglar invitada a la trobada pot exposar les cobles 
de gossos que cregui oportunes i cada cobla estarà integrada de 5 a 9 gossos. 

. Podreu trobar parades amb articles relacionats exclusivament   amb la caça. 

. Servei de bar i cafeteria.

. Tir amb arc, a càrrec del CLUB I ESCOLA D’ARQUERS  DE FIGARÓ.

. Taxidèrmia.

NOVETATS: 
. Prova monogràfic de gossos  de raça porcelana, a càrrec (Club del Porcelana), 
de 09:30 a 11:30 hores. Un jurat, format per dos membres farà una valoració morfològica 
de cada gos presentat al concurs, i serà  puntuat seguint uns paràmetres ja establerts.

. Prova amb gos atraillat sobre rastre de  senglar, de 12:00 a 14:00 hores. 
La prova consisteix en seguir el rastre d’un senglar que es passeja prèviament re-
creant el més semblant a la ruta que efectuaria per la nit, aquest rastre és senyalit-
zat mitjançant unes estaques i així es podrà avaluar les qualitats del gos “sempre 
lligat” un cop es trobi sobre el rastre del senglar. Per realitzar la prova, tindrem 
l’assessorament d’un jutge nacional en aquesta modalitat.

T’Esperem!


