
Revista dels caçadors federats de Catalunya

La geneta

ba

rcelona

nº 19 HIVERn 2016

GIr

ona

ll
eIDa

Ta

rraGona

Te

rreS De l’ebre

FaLCOneRIa
Quina modalitat de vol practicar a Catalunya?
OPInIÓ
Caça i conservacionisme, al mateix vaixell

Noves seccions, tots els campionats 
i tota l’actualitat de les
REPRESENTACIONS TERRITORIALS

InStItUCIOnS
Oficina Nacional de la Caza

w
w

w
.fe

de
rc

at
.c

omConeix la 

nOVa aPP
de la Federació Catalana de Caça



FeDeRaCIÓ CataLana De CaÇa

eDItORIaL 
bÉ, companyS, hem arribat al final del mandat 
d’aquesta Junta Directiva i de totes les juntes 
territorials, per tant el 2016 ens toca anar a eleccions.

De vosaltres dependrà si ens torneu a donar la 
confiança per a continuar al capdavant de la Federació 
Catalana de Caça per seguir lluitant i defensant els 
nostres interessos com a caçadors i com a ocellaires.

Aquests temps passats han sigut molts difícils per a 
la nostra afició. Hem tingut molts fronts oberts, tant a 
Catalunya com amb la RFEC, amb la Conselleria i amb 
el Ministerio.

És cert que hem aconseguit resoldre temes 
com la manipulació de la carn de caça, control de 
depredadors, emergència cinegètica, escorxadors… 
però aquests fets no ens han de portar a relaxar-nos.

Una altra victòria per als falconers és que es va 
declarar ferma la sentència contra l’ajuntament de 
Mollet del Vallès, que volia prohibir la pràctica de la 
falconeria. 

Necessitem solucionar el tema dels nuclis 
zoològics, que és una qüestió en la que tots s’hi posen 
per a iniciar-la , però que a data d’avui encara ningú 
ha assolit. M’agradaria aconseguir que finalment 
s’aprovés aquest reglament.

També hem de continuar lluitant per una llei 
Catalana de Caça: esperem que aquest nou Govern 
desenvolupi una  i que estigui d’acord amb les nostres 
necessitats.

Fins ara estàvem a Agricultura, i ja recordeu el 
que vam lluitar per estar-hi. Ara hem de tractar amb 
dues Conselleries: la de Territori i Sostenibilitat i 
la d’Agricultura. Amb el Departament de Territori,  
haurem de tractar els temes dels Parcs i dels Fringíl·lids. 
I amb el d’Agricultura, el de la caça i Agents Rurals.

És a dir, que si ja era complicat amb una única 
conselleria i tots els canvis interns que han anat fent, 
ara amb dos i tot nou... Però bé, estic convençut que 
hi tindrem bona sintonia.

Al capdavant d’Agricultura hi tenim dues dones, 
la Consellera i la Directora General de FOREST, 
Departament que gestiona l’àmbit forestal i de 
caça. Són dues persones que venen de Territori, 
la consellera de Vallfogona de Balaguer, comarca 
de la Noguera (Lleida), i la Directora d’Alpens, de la 
Catalunya Central.

Hem treballat durant molt de temps per a dissenyar 
una aplicació gratuïta per a mòbil, destinada a tots els 

caçadors i compatible amb els dos sistemes operatius 
Android i iOS.  Aquesta aplicació ha estat cofinançada 
per la Conselleria d’Agricultura. És una eina molt útil 
i en poc temps ens en anirem adaptant. Teniu una 
explicació més detallada en aquesta mateixa revista.

També últimament estem patint canvis sobtats en 
les competicions per les decisions mal preses de la 
comissió gestora de la RFEC. Esperem que aviat es 
puguin contrarrestar totes les molèsties que això ens 
ha produït, tant a nosaltres com als nostres esportistes.

També tenim un moviment de societats de 
la Catalunya Central per a crear la seva pròpia 
representació territorial en tenir desenvolupats dins 
el territori TOTES les competències de caça i agents 
rurals. En definitiva, demanen el mateix que van fer 
a Tarragona la gent de les Terres de L’Ebre. He de dir 
que Tarragona va tenir un comportament exemplar, 
reconeixent i recolzant la creació de la R.T. a les 
Terres de L’Ebre, en un clar exemple de respecte i 
generositat. Ha quedat ben demostrat que va ser un 
èxit, tant per la proximitat i per l’atenció al caçador 
com per l’econòmic. 

En el cas de la Catalunya Central, ja tenen consells 
de caça, per tant és lícit que vulguin demanar i 
exposar les seves inquietuds en la propera Assemblea 
General. La Federació i els caçadors surten guanyant 
amb això perquè tindríem una altra Representació 
dins la Junta Directiva de la Catalana per a defensar 
els interessos del seu territori. Per tant tindríem més 
diversitat d’opinions per poder prendre entre tots 
decisions més justes.

Paco Piera
President de la Federació Catalana de Caça    
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Coneixes la revista 
de caça de Catalunya 
CINEGETICAT?

cinegeticat.cat

Subscriu-te mitjançant el lloc web cinegeticat.cat 
Omple el formulari a l'apartat subscripció 
i rebràs la revista cada 2 mesos i un número extra 
al desembre (7 revistes/any).

Descompte especial per caçadors federats posant 
el codi PVA0001 a la casella "codi promocional" 
del formulari de subscripció*.

*Promoció vàlida fins a 31/12/2016.                                  Contacte: cinegeticat@cinegeticat.cat  - 654163665

Amb el 10% de descompte et sortirà només per 36 € l'any!

facebook.com/Cinegeticat @cinegeticat
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PatROCInaDORS
molTeS VeGaDeS tant als federats com als Presidents 
se’ls dona una imatge distorsionada de la Junta Directiva de 
la Federació Catalana de Caça.

La Junta de la Catalana, com podeu veure a l’organigrama, 
està formada pels cinc Presidents Territorials, que són 
membres nats i persones de reconegut prestigi (membres 
de juntes territorials, delegats...). En definitiva, hi ha una 
proporció de representació territorial envers a les diferents 
sensibilitats del territori.

Per tant, quant es pren una decisió a la Catalana, la 
prenem entre tots: cada membre té un vot. 

Moltes vegades sentim a parlar de que “si alguna gestió 
surt malament ho ha gestionat la catalana i si surt bé ho 
ha fet la territorial”. Doncs la realitat és que, tant si surt bé 
com si surt malament, és responsabilitat de tota la Junta de 
la Catalana.

El que importa saber és que les decisions es prenen per 
votació, el queda sempre reflectit en acta i en gravació de veu.

Afortunadament, durant aquestes dues legislatures només he 
hagut de votar una sola vegada, ja que teníem un empat i es va 
utilitzar el vot de qualitat que tinc com a President en cas d’empat.
Paco Piera  President de la Federació Catalana de Caça    

Junta Directiva de la Federació catalana de caça
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25
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n  Cace todos los días 
de septiembre 
a marzo

n  Excelente área 
de caza

n  Refugio y párking 
exclusivo 
para cazadores

n  Disponibilidad 
de perreras 
y pupilaje

n  Secretarios 
cualificados

n  Ambiente 
agradable

PatROCInaDORS

FeDeRaCIÓ CataLana De CaÇaFeDeRaCIÓ CataLana De CaÇa FeDeRaCIÓ CataLana De CaÇa
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mutuasport:
Taula de primes per a la temporada 2016 

Sempre és aconsellable contractar l’assegurança amb majors 
cobertures per a la nostra tranquilitat i la de les nostres famílies. 

Ajudem als que desinteressadament gestionar les nostres 
societats, garantint-los una major cobertura de RT de les seves 

decisions, gairebé sense cost addicional. 

protegeix el teu patrimoni personal 
i el de la teva societat de caçadors!

ASSEGURANCES PER AL CAÇADOR

CaPItaLS MÀXIMS De COBeRtURa

PRODUCte PeR 
aL CaÇaDOR aCCIDentS R.C. OBLIgatORI R.C. VOLUntaRI D. JURÍDICa PReU tOtaL

DeL ReBUt

PReU 
CaMPanYa

tRaSPaSSOS 
DeL P.

PReU CaMPanYa
tRaSPaSSOS aMB

aUgMent 
De gaRantIa

Document tipus P

Document tipus N

Document tipus R

Document tipus Q

Document tipus S

Document tipus SG

Document 
 Premium Cat

Document 
 Premium Cat g

30.050’61 e	 		-    -  -    6’31 e

42.100’00 e	 		-            250.000’00 e         6.000’00 e   12’31 e

nO eS tRaMIta a CataLUnYa PeR aCORD De La JUnta DIReCtIVa De La FCC, 
en COnSIDeRaR InSUFICIent La COBeRtURa De RC VOLUntÀRIa

42.100’00 e				90.151’82 e            400.000’00 e         6.000’00 e  32’31 e								25’54 e
Traspassos
del N al Q:

 25’31 e

42.100’00 e				90.151’82 e            600.000’00 e         6.000’00 e  36’31 e								28’19 e
Traspassos

del N i Q al S:
 32’31 e

42.100’00 e				90.151’82 e            600.000’00 e         6.000’00 e  39’31 e								31’19 e
Traspassos

del N i Q al SG:
 34’81 e

60.000’00 e				90.151’82 e            1.000.000’00 e        6.000’00 e  48’25 e								36’55 e
Traspassos

del N, Q, S i SG 
al Pre Cat:

 36’31 e

60.000’00 e				90.151’82 e            1.000.000’00 e        6.000’00 e  51’25 e								39’55 e

Traspassos
del N, Q, S i SG 

al Pre Cat G:
 39’31 e

Nota: Aportació a Fons Mutual inclosa
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5% de descompte adicional 
per als federats a 

tucaza.com

la federació de caca de catalunya 
ha tancat recentment un acord 
de col·laboració amb tucaza on 
els federats podran beneficiar-se 
d’un exclusiu descompte del 5% 
en totes les compres que efectuïn 
mitjancant la seva plataforma 
online.

per a poder obtenir el descompte 
només cal introduir el codi fede_
cat abans de finalitzar la compra i 
aquest s’aplicaraà automaticament. 

des de 2009, tucaza ofereix una 
gran selecció de collars electrics 
pensats per a l’ensinistrament dels 
gossos de caca.  són distribuïdors 
recomanats dels collars de les 
millors marques: num’axes, 
dogtra, sportdog i petsafe. 

,

,

,

,,

,

En Junta directiva del mes de 
setembre es va aprovar fer 
una nova revista de la Geneta 
amb l’objectiu de publicar-la a 
finals d’any. 
Per acord de La Junta Directiva 
de la Federació Catalana en 
data 2 de novembre del 2015 
es va aprovar com a termini 
per a entregar els articles de 
la Geneta el 15 de desembre. 
Successivament es va 
recordar i reclamar via e-mail 

a les Territorials que no havien 
entregat la totalitat dels 
articles un nou plaç  fins 
el 30 de desembre per 
a recepcionar i corregir 
els articles i poder 
entrar a maquetar i  
a editar. 
Acabats aquests 
terminis, la Federació 
Territorial de les Terres de 
l’Ebre no havia entregat cap 
escrit per a La Geneta.

FeDeRaCIÓ CataLana De CaÇa

nOta De La DIReCCIÓ De La geneta

FeDeRaCIÓ CataLana De CaÇa
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DInS De leS conVerSeS que 
es mantenen regularment amb el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, ràpidament es va 
veure l’oportunitat que representava 
una app d’aquestes característiques des 
d’un punt de vista públic i d’ordenació 
de la caça, a més de servei als caçadors 
federats i sovint també dels no federats 
(ja que també participen a moltes 
batudes que es realitzen en les àrees 

de caça que gestionen les societats de 
caçadors federades).

A Catalunya, un 80,7% de la 
superfície correspon a àrees privades 
de caça APC. (La resta te algun tipus 
de gestió pública, o be són zones lliures 
–només un 2,4.) Per tant, la majoria 
de la superfície te una gestió privada 
i, si mirem el tipus de titular o gestor, 
aproximadament tres de cada quatre 
APC són gestionades per societats de 

La FeDeRaCIÓ CataLana De CaÇa, a Un CLIC

Els serveis de la FCC, 
més a prop que mai: 
una “app” al servei 
del caçador
[El projecte ha estat cofinançat pel 
Departament d’Agricultura de la Generalitat 
de Catalunya i tindrà un interès públic en 
solucionar diverses necessitats del col·lectiu 
de caçadors i dels ciutadans en general.]

s’arriba a la major part de la superfície 
del país. I, si a més hi afegim alguns 
serveis, que també beneficiaran a 
caçadors no federats que cerquin 
informació o que participin en batudes 
de societats federades, el projecte 
arribarà d’una forma o una altra a la 
majoria dels caçadors catalans.

Un canVI raDIcal en el 
moDel De GeSTIó
La Federació Catalana de Caça, en el 
seu afany de millorar el servei donat 
als seus Federats i a tot el col·lectiu 
d’usuaris, ha decidit donar un pas 
endavant i adaptar-se a les noves 
tecnologies amb un clar objectiu de 
millorar els processos administratius 
actuals i la relació amb tots els seus 
Federats.

Aquesta notificació i emmagat-
zematge tenen moltes aplicacions 
pràctiques: seguretat, divulgació, 
estadística, recerca aplicada, informació 
detallada en casos de responsabilitat 
patrimonial o d’altra mena (accidents, per 
exemple), prevenció de danys, etc. En 
base a això, s’ha establert com a objectiu 
del projecte un canvi en el Model de 
Gestió de la Federació utilitzant la 
tecnologia com a motor de canvi. 

propoSTa TecnolÒGIca
La proposta tecnològica es basa en 
el desenvolupament d’una multi-
plataforma formada per una intranet i 
una Aplicació Mòbil (App) que estaran 
integrades amb els actuals sistemes 
de la Federació Catalana de Caça. La 
intranet ens permet:

n  Introduir els resultats de les
batudes de caça major.

n  Introduir els resultats de caça
menor, acostaments, becades i
aquàtiques.

MULtIPLataFORMa
La intranet i la App estaran integrades als 
actuals sistemes de la FCC.

federcat.com    11

QUINES NECESSITATS CALIA SATISFER?

l’objecTIU d’un canvi tecnològic i de gestió tan ambiciós el concretem 
en diferents necessitats que calia satisfer urgentment:

n  Dotar a la Federació i a les Delegacions Territorials de capacitat real
de comunicació amb els seus Federats creant un nou model.

n  Automatització en la comunicació del Pla Alfa.
n  Emissió segura en format “digital” de la llicència federativa, de

l’assegurança i de la llicència de caça. Portar al mòbil tota 
aquesta informació.

n  Recollida automatitzada de les dades dels llibres de batudes i dels
resultats de caça.

n  Accés immediat a les dades actualitzades de les batudes de forma
segmentada. Cada Territorial, Societat o Colla tindrà accés a les seves
dades i, al mateix temps, es podrà tenir una visió complerta de tots els
llibres de batudes dins l’àmbit de tota Catalunya.

n  Reducció del costos administratius.
n  Millora del servei: 24 hores per 7 dies a la setmana.
n Registre de batudes de caça que permeti demostrar o no la

responsabilitat en cas d’accidents de circulació de vehicles.
n  Possibilitat de que els ciutadans en general,a mig termini, 

puguin saber a on es previst de realitzar una batuda.
n  Millora de la seguretat en les batudes
n  Estadística i estudi científic.

[En realitat, aquest sistema 
és l’evolució tecnològica de 
l’actual Llibre de Batudes 
i ens permetrà introduir 
els resultats a través un 
telèfon mòbil, una tàblet  
o un PC.]

caçadors federades. Per tant, sumant 
aquest projecte al coneixement i 
sistema públic d’àrees de caça (reserves 
nacionals de caça i àrees de caça 
controlada, a on les societats també 
podran utilitzar aquest sistema d’app, 
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n  Gestionar tots els resultats
introduïts.

n  Gestionar la base de dades dels
federats.

n  Comunicació directa amb els
federats via missatges PUSH.

Quant a la introducció de dades, 
aquest sistema és l’evolució 
tecnològica de l’actual Llibre de 
Batudes i ens permetrà introduir els 
resultats mitjançant un telèfon mòbil, 
una tàblet o un PC. Automatitzar el 
sistema d’introducció dels resultats 

agilitza el procés manual actual (no 
totes les Territorials porten aquest 
tipus de control) i disposar en 
temps real de dades, informació i 
estadístiques.  

Tanmateix, facilitarà la introducció 
dels resultats de les caceres per a la 
seva posterior consulta i gestió, siguin 
els de caça major, caça menor, becades, 
aquàtiques o acostaments.

Una vegada les dades estiguin 
introduïdes al sistema, es podran 
extraure estadístiques i conclusions 
dels resultats d’una temporada de 

QUÈ PODREM FER A 
PARTIR D’ARA?

la IncorporacIó d’aquesta 
plataforma a l’estructura 
tecnològica de la Federació farà 
que s’adapti a les tendències 
tecnològiques actuals i de 
futur. Amb la operativa de la 
nova aplicació, el federat podrà:

n introduir immediatament
al sistema els resultats de les
seves batudes,

n extreure dades, informació i
estadístiques en temps real,

n  rebre de forma immediata la
llicència federativa,

n  verificar i actualitzar les
dades de cada federat que
consten a la Federació,

n estalviar-se el cost de
generació de les llicències
tradicionals,

n  comunicar-se de manera
massiva i immediata enviant
missatges PUSH, 

n Informar-se en temps
real sobre notícies, ofertes,
promocions, etc.,

n  establir contacte recíproc i
directe amb els altres federats,
colles, societats i amb les
Territorials.

ORganIgRaMa
La intranet permetrà la comunicació 
constant entre tots els elements que 
integren la Federació i el seu entorn.

caça, de l’evolució de les diferents 
espècies a les diferents àrees, el 
seguiment biològic de les diverses 
espècies o dades objectives per a 
temes de defensa jurídica (accidents de 
trànsit).  En d’altres paraules, podrem 
conèixer quina és la situació real i la 
pressió exercida a tots els territoris de 
Catalunya.

aPlICaCIÓ MÓVIl (aPP)
L’App està disponible per els dos 
principals sistemes operatius del 
mercat: Android i iOS. L’aplicació 
pot ser descarregada gratuïtament 
per tots els Federats i per qualsevol 
persona no federada que vulgui estar 
al dia de l’actualitat de la Federació. 
En aquest cas, l’objectiu és informar-
los dels avantatges que implica estar 
federat i convidar-los a FEDERAR-SE. 
En base a les necessitats actuals de la 
Federació, s’han establert les següents 
funcionalitats:

n  e-llicència Federativa: Incorpora
al mòbil la llicència federativa, la

llicència de caça i l’assegurança,
de manera que permet identificar-se.

n  pla alfa: Accés directe a la
informació actualitzada del Pla
Alfa (risc d’incendis) de la
Generalitat de Catalunya.

n  Geolocalització: Permet indicar la
ubicació i l’hora d’inici i final de les
batudes de caça. En el cas
d’accidents de trànsit, es podran
revisar al sistema els horaris de 
les batudes.

n  accés Intranet/ resultats caceres:
Permet als caçadors i als caps de
colla introduir al sistema el resultat
de les caceres/batudes.

n  Notícies/actualitat de la
Federació:
Consulta de les notícies publicades
a la web de la FCC.

n  missatges pUSH: Bústia on el
Federat pot consultar els missatges
que li ha enviat la seva Colla, la
Societat, la Territorial o la
Federació.

n  Configuració dels centres
d’interès:
Cada Federat programa quin tipus
d’informació vol rebre a dins de la
seva APP. Per exemple, un Federat
que només està interessat a rebre
informació de falconeria, només
rebrà informació de falconeria.

Com a conclusió, tornem a insistir 
en que aquesta plataforma permet 
crear un nou model de relació entre la 
Federació, les Territorials, les Societats, 
les Colles i els Federats, fet que facilita i 
potencia la comunicació entre tots ells. 
I, en definitiva, suposa una millora de la 
gestió i un important estalvi de temps 
i de diners.
Redacció La Geneta  

[Una vegada les dades 
estiguin introduïdes al 
sistema, es podran extraure 
estadístiques i conclusions 
dels resultats d’una 
temporada de caça.]
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LLIBRe De BatUDeS
El nou sistema és, de fet, l’evolució 
tecnológica del Llibre de Batudes actual.

¿Com es descarrega l’aplicació? És tan fàcil com entrar al app store (Google Play 
o App Store), buscar “Federació Catalana de Caça” i omplir un petit formulari que 
permet verificar si la persona és un federat.
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1. baTUDeS: pantalla que veurem per a introduir 
al sistema els resultats de les batudes.
2. perFIl: a l’apartat de perfil de l’usuari 
seleccionarem quin tipus de notícies volem rebre.
3. GEo-loCalITZaCIÓ: ens permet indicar la 
nostra ubicació.

4. E-llICèNCIa: visualitzem la nostra tarjeta 
federativa i la llicència de caça.
5. noTícIeS: en aquest apartat rebrem totes les 
informacions que siguin del nostre interès.
6. pla alFa: accés directe a informació 
actualitzada del risc d’incendi. 

FUNCIONALITAT: ExEMPLES DE LA UTILITAT DE L’APLICACIó

FeDeRaCIÓ CataLana De CaÇa

1 2 3

4 5 6

Situació de la Real Federación 
Española de Caza 
i els processos 
judicials
DeSprÉS D’Una 
llarGa baTalla 
jUDIcIal, el mes 
de maig de 2014 
l’Audiència nacional 
va anular les eleccions 
celebrades per la 
Real Federación 
Española de Caza del 
mes de novembres de 2012 degut a les irregularitats 
comeses en els tràmits d’elaboració del cens inicial i de 
distribució de representants en l’Assemblea General. 
La Sala del contenciós administratiu Secció Sisena de 
l’Audiència Nacional ordenava així solucionar aquestes 
irregularitats, fet que suposava reiniciar completament 
el procés electoral de la RFEC des del principi. 

Sis mesos després de la publicació d’aquesta 
sentència, la RFEC finalment va convocar eleccions, 
de nou amb la irregularitat d’utilitzar un cens 
improcedent, i es va presentar un recurs al TAD. Ja 
fa més d’un any, en l’Expedient 9/2015 del TAD, 
amb data de 19 de gener, es va concloure que el 
cens electoral que s’ha d’utilitzar en les eleccions 
que ha de celebrar la RFEC és el que corresponia 
a la data de la convocatòria del procés anul·lat que 
es va portar a terme al 2012 i que els requisits 
que havien de complir els electors han de referir-
se a aquell moment temporal. I que, per tant, s’ha 
d’anul·lar la convocatòria d’eleccions i cal procedir a 
una nova convocatòria ajustada al que estableix la 
resolució mencionada. 

El 8 de setembre de 2015 el Tribunal 
Administrativo del Deporte (TAD) va inhabilitar al 
senyor Andrés Gutiérrez a proposta del CSD per 
desobediència greu en no complir les resolucions 
administratives.

Nosaltres, les set federacions que vàrem iniciar 
el procés, hem guanyat. Però, malhauradament, en 
aquest país guanyar i tenir raó no és sinònim de que 
s’acati la sentència. Estan utilitzant tots els recursos 
possibles per a demorar i no complir la resolució.  
A dia d’avui, seguim pendents de si el TAD estima 
el nostre recurs i inhabilita a la Junta Gestora de la 
RFEC, i obliga així al compliment de la sentència de 
repetir les eleccions de manera neta.  

Els mantindrem informats al respecte mitjançant 
la plana web de la Federació Catalana de Caça.
Secretaria de la FCC    

federcat.com    15
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no cal que us esforceu:
no us entendran
[Es possible explicar què és la caça a aquells 
que criminalitzen la nostra afició? O és una 
batalla perduda contra els “animalistes”?]

DIeS paSSaTS vaig visitar al meu 
fill, que viu a Londres. Em va portar al 
London Wetland Centre (WWT), una 
zona humida urbana de 30 hectàrees al 
sud-oest de Londres, gestionada per la 
Fundaciò Wildfowl & Wetlands.

Caminant per aquells passadissos 
rodejats de vegetació i molta zona 
humida tenies que anar poc a poc per 
no xafar les polles d’aigua o els ànecs 
de coll verd, que travessaven d’un 
costat a l’altre. Assegut en un banc, les 
fotges venien a picotejar-me el cordills 
de les sabates. Era evident que aquelles 
aus  no tenien res a veure amb les que 
cacem al Delta de l’Ebre: allí aquestes 
són salvatges, tenen por de la gent  i 
mengen arròs.

Als anglesos se’ls fa estrany que 
cacem tords, ja que per a ells són “song 
birds”: ocells que canten. L’organització 
ornitològica Royal Society of Protection 
of Birds compta amb més d’un milió 
de socis que estan connectats amb 
multitud d’associacions (més de 600) 
per l’estudi i l’observació d’aus  per tot 
el món. D’aquí surten les pressions cap 
a Brussel·les per la prohibició d’algunes 
modalitats de caça d’ocells. I això ve “a 
cuento” perquè els animalistes posen 
tots els animals al mateix sac.

no s’ha de confondre ecologisme amb  
animalisme, per molt que els animalistes 
diguin que són ecologistes. L’ecologia es 
recolza amb multitud d’estudis i una base 
tècnica i científica.  El conservacionisme 
és el conjunt de polítiques protectores 
mediambientals que busquen l’equilibri i 
benestar dels èssers vius i, en definitiva, 
la biodiversitat. L’animalisme, en canvi, 
prové d’una corrent protectora que 
s’uneix a un moviment modern netament 
urbà, nascut de la relació de les persones 
amb les seves mascotes. 

Els caçadors anem en el mateix 
vaixell que els conservacionistes 
(comptem amb biòlegs, veterinaris, 
naturalistes, docents universitaris...), 
puix que amb la nostra gestió al medi 
natural en realitat restablim l’equilibri 
i la biodiversitat dels nostres vedats. 
(Ningú cuida el que no es de ningú.)

Sovint, però, caiem en el parany 
que ens posa la societat, que ens vol 
fer controlar els animals que li sobren 
o dels que es cansa i que abandona a 
la seva sort en medis rurals (en diuen 
al·lòctons, invasors o ensalvatgits). És a 
dir, animals que tenen nom, cognom i 
DnI, que corrien pel passadís de casa 
o eren a un corral, ara volen que jo els 
sacrifiqui. Doncs no, senyors.

Les noves tecnologies de la comunicació 
(internet, facebook, whatsapp...) també 
són un parany on els diàlegs arriben 
a ser grollers i insultants. Per totes 
bandes, de diferent manera de pensar, 
perdent el nord i no afavorint per res 
la nostra activitat. Això no fa més que 
alimentar l’“ecoterrorisme”, com ara es 
denominen aquests  actes vandàlics amb 
els que boicotegen caceres o alliberen 
intencionadament animals de granja. 
La publicitat i els interesos econòmics, 
saturats de un sofisticat marketing,  
tampoc són el nostre “Sant Hubert”. 

Tallar una autopista amb recolzament 
policial, caçadors i gossos fent córrer 

senglars a la vista de tothom, no em 
sembla tampoc que sigui la nostra tasca. 
Hi ha d’altres agents socials que ho han 
de fer i de ben segur que no els critica 
ningú, fins i tot poden ser ben vistos. Per 
a ells és una feina i cobren per fer-ho.

Els caçadors hem de tenir uns sòlids 
arguments tècnics, científics, biològics i 
legals per a defensar la nostra activitat 
i no entrar en discussions ignorants, 
intolerants i grolleres.

 La caça continuarà suportant 
constants modificacions. A nivell 
federatiu caldrà suprimir algunes 
competicions i a nivell social se’ns 
farà més difícil controlar les espècies 
cinegètiques en excessiu augment,  per 
la manca de caçadors . Vegin que en tot 
l’article no he utilitzat la paraula matar. 
Una paraula lletja per la que se’ns 
criminalitza. 

I recordin: “caçar no és matar”.

FeDeRaCIÓ CataLana De CaÇa

La WWt 
te 350 empleats i mes de 700 voluntaris. 
El Parc  rep  1.000.000 de visitants al any 
dels que 50.000 son nens.

[Els caçadors anem en 
el mateix vaixell que els 
conservacionistes,: amb 
la nostra gestió del Medi 
Natural restablim l’equilibri i 
la biodiversitat dels vedats.]

JOAQUIM VIDAL
Secretari de la Federació 
Catalana de Caça   

EDICIÓ I MANIPULACIÓ   17.000 €     
ENVIAMENT    20.100 €     
TOTAL     37.1 00 €     

DIStRIBUCIÓ eCOnòMICa DeL eURO DeStInat a La PUBLICaCIÓ De La geneta

A la Assemblea General 
de la FCC, celebrada el 
dia 06 de juny de 2015 a 
Agramunt (Lleida), es va 
aprovar per unanimitat 
l’increment d’un euro en la 
federativa, destinat única i 
exclusivament a la confecció 
i publicació de dos exemplar 

de “La Geneta” a l’any. A 
sota s’exposa el desglossat 
i destí que aquest euro i la 
seva repercussió sobre el 
cost de la publicació.
Com podeu veure, amb 
aquest ajut intentarem que 
sigui viable la publicació de 
dos exemplars durant l’any.

FeDeRaCIÓ CataLana De CaÇa

Cada revista té un cost de 0’86 €. Dos l’any suposen un cost de 1’72 €. 

benVolGUTS companyS: em dirigeixo a tots els 
ocellaires de Catalunya per tal de que estigueu ben 
informats. Tots plegats hem treballat molt per defensar 
el col·lectiu ocellaire per tal que es portes a terme un 
repartiment de captures correcte, on ningú es sentís 
discriminat i que no sobressin ocells. Per tant, es va 
acordar que el repartiment el fessin les Societats 
Ocellaires a través dels Presidents , que sou tots 
vosaltres els que sabeu quines preferències tenen els 
vostres socis.
El sistema acordat permetia que no sobressin ocells 
i que cada soci tingués dins el possible l’espècie 
desitjada. Vam buscar-lo per no perdre captures 
d’ocells. És lamentable que, desprès de tan lluitar i de 
l’esforç de moltes persones, ens trobem que per culpa 
d’alguns s’hagin perdut casi 8.000 exemplars mascles 
que podríem haver capturat.
Senyors: alguna cosa hem fet malament per perdre 
tants ocells. Com ho podem explicar?
El sistema acordat entre tots els delegats per fer el 
repartiment era matemàticament correcte. Lamento 
que algunes persones no hagin seguit aquestes 
instruccions, i el cert és que els ocellaires no ho sabran 
entendre.

Aquest quadre només reflecteix els exemplars mascles, 
però en femelles ha estat aproximadament el mateix. 
Per tant, hem deixat de capturar un total de 15.792 
ocells. Us demano disculpes per aquest fet i em 
comprometo a demanar responsabilitats per que això 
no torni a succeir.
Ramon Donadeu
Responsable Ocellaires de Catalunya    

Captures de fringílids:
un problema de mètode?
[El sistema acordat entre tots els delegats per fer el repartiment era 
matemàticament correcte, però els resultats ens obliguen a revisar-lo.]
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CaMPIOnatS

Classificats Pinsans
m 1r  Sebastián Pérez 
m 2n  Sebastián Pérez
m 3r  Xesco Romero
m 4t  Francisco Martínez

Classificats Passarells
m 1r  Manuel Vicario
m 2n  Javier Gaspar
m 3r  Jordi Mesa
m 4t  Fernando Querol

Classificats Verdums
m 1r  Juan López Godoy
m 2n  Francesc Pelegrí
m 3r  José Luis Fernández
m 4t  Emilio Pasalobos

Classificats Caderneres
m 1r  Sebastián Pérez  
m 2n  José Luis Fernández
m 3r  Manel Romero
m 4t  Sebastián Pérez

CANT SILVESTRE
[Lleida, 1 de maig de 2015]

RESISTÈNCIA
[Vic, 24 de maig de 2015]

Classificats Pinsans
m 1r  Javier Barrera 
m 2n  Jordi Morató
m 3r  Ramon Pujol
m 4t  Joan Mumany

Classificats Passarells
m 1r  Jesús Garcia
m 2n  Jordi Martínez
m 3n  Bernardo Bonilla
m 4n  Abel Pérez

Classificats Verdums
m 1r  Esteban Pérez
m 2n  Antonio Velasco
m 3n  Pedro Pérez
m 4n Jose Manuel Giménez

Classificats Caderneres
m 1r  Francisco Javier López
m 2n  Antonio Velasco
m 3n  Jordi Mumany
m 4n Jaume Muntal

RAPIDESA
[Dosrius, 31 de maig de 2015]

Classificats Pinsans
m 1r  Juan Sánchez 
m 2n  Bernardo Bonilla
m 3r  Juan Magaña
m 4t  Jaume Sanglas

Classificats Passarells
m 1r  Isaac Molina
m 2n  Francisco Rodríguez
m 3r  Luis Sastre
m 4t  Antonio Atencia

Classificats Verdums
m 1r  Jose Miquel Salavert
m 2n  Francisco Cortés 
m 3r  Antonio Casanova
m 4t  Pedro Pérez

Classificats Caderneres
m 1r  Jose Miquel Salavert
m 2n  Francisco Cortés 
m 3r  Antonio Casanova
m 4t  Pedro Pérez

Campionat de Catalunya Ocellaire

CaMPIOnatS

Campionat de Catalunya de Falconeria
[Ullastret, 29 de novembre de 2015]

Classificació SKY TRIAL
m 1r  Manel Bonilla López  Caramelo (Falcó peregrí)  66 punts 
m 2n  Rafa Pérez Luna  Kaiser (Falcó (GerxPer)  64’50 punts
m 3r  Rafa Pérez Luna  Thunder (Falcó (GerxPer)  62’50 punts

Classificació ASTOR
m 1r  Daniel Illa   Gamo (Astor)   38 punts 
m 2n  Cristóbal Pérez  Zarko (Astor)   36’50 punts
m 3r  Juan M. García  Zeus (Astor)   36 punts

Classificació HARRIS
m 1r  Cristóbal Marchan  Mussara (Harris)   34 punts 
m 2n Antonio Barrera  Dante (Harris)   33 punts
m 3r  Oscar Carbajos  Montana (Harris)   32 punts

Classificació PETITES AUS
m 1r  Cristian Gonzalez  Dreik (Peregrinus x Falco Sparverius) 30 punts 
m 2n  Nil Pérez   Horus (H. aplomado)  17 punts
m 3r  Robert Pérez  Diamond (Accipiter Nisus)  15’50 punts

Campionat de Catalunya 
de Becada
[Albanyà, 10 de gener de 2016]

m 1r  Isaac Morales Ramírez 
Gos: Cigaló.  500 punts

m David Font Ramírez
Gos: Txico.  500 punts

m 3r  Albert Taberner Vila
Gos: Xula

Campionat de Catalunya 
de Podencs Eivissencs
[Alcanar, 20 de setembre de 2015]

m 1r  Joan Navarro  50’50 punts
m 2n Josep Sol   26 punts
m 3r  Carlos Morcillo  17’67 punts
m 4t  Juanjo Ulldemolins  10’50 punts

Campionat de Catalunya 
de Caça Menor amb Gos
[Serracanya, 7 de novembre de 2015]
Classificació MASCULINA
m 1r  Sergi Rodríguez  4.400 punts
m 2n Jordan Edo  2.750 punts
m 3r Toni Farre  2.750 punts

Classificació FEMENINA
m 1r  Laia Sadurní   1.100 punts
m 2n Irene Pi  550 punts
m 3r Eva Rius  -
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abanS De comenÇar la 
temporada tothom està pendent 
de les informacions que es poden 
recollir de com han transcorregut les 
circumstàncies que envolten tot el 
que fa referència a la cria de la nostra 
amiga la becada. I és que, depenent de 
la climatologia pot anar de una manera 
o d’un altra.

Aquest any la majoria d’informacions 
coincidien en que tot plegat 
acompanyava perquè la temporada de 
cria hagués estat molt satisfactòria i 
amb gran quantitat de novelles, per lo 
que les previsions de la temporada es 
preveien molt bones.

En els llocs de cria la climatologia ha 
estat perfecta... però no es pot dir el 
mateix dels llocs d’emigració com aquí 
a Catalunya, on el terreny no ha estat 
el més adequat per la falta de pluges i 
per les altes temperatures que ens han 
acompanyat durant tot el 2015, que no 
han ajudat gaire.

Ha estat, de fet, un any dels més 
calorosos dels que es tenen registres 
i aquest cúmul de circumstàncies ha 
capgirat el que podria haver estat 
una gran temporada de becada, que 
s’ha quedat només en “una bona 
temporada”. Des dels primers dies 
es troben exemplars i el percentatge 
de joves és bastant alt, amb el que 
podríem acabar tornant a la normalitat 
en el nombre de captures,

Un altre tema és la manera en 
que actuen els exemplars, doncs la 
majoria a la que senten un soroll que 
s’acosta ja marxen peonant o aixequen 
el vol. Òbviament això entra dins la 
millora dels instints de supervivència, 
però també és segur que les altes 
temperatures d’aquest hivern han 
provocat aquests moviments.

no és del tot normal que quan 
se’ls aproxima un gos sense campana 
ni bipper, tan sols amb el soroll del 

Una teMPORaDa MOLt COnDICIOnaDa PeL CLIMa 

Relat d’un becader

trepig, marxin ràpidament. Això no vol 
dir que alguna aguanti la mostra del 
gos -sempre parlant de percentatges, 
no de la totalitat. Pocs dies hem estat 
amb temperatures per sota dels zero 
graus, com seria el normal a l’hivern o 
també en canvis de temps, ja fos per les 
turmentes o per alguna nevada, el que 
hagués provocat alguns moviments de 
la situació de les becades.

En general, a la resta d’Europa 
tampoc ha fet fred, així que tampoc hi 
han hagut grans migracions, doncs si els 
animals es troben bé en un lloc i tenen 
bona alimentació no els cal buscar-ne 
un altre. Tret de les adultes, que solen 
tornar aproximadament als llocs on han 
estat els anys anteriors.

Pel que fa a l’any en curs, de moment 
ni tan sols al mes de gener ens hem 
trobat amb les temperatures normals. 
A veure si la cosa canvia i això afavoreix 
l’entrada de nous exemplars.
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JOSEP RICART
Delegat de Becada 
de la FCC  

CaMPIOnatS

Campionat de Catalunya de Sant Hubert
[Coto Codony de Santa Coloma de Queralt, 25 de juliol de 2015]

Classificació HOMES
m 1r  Antonio Minguet
m 2n  Raul Borrella
m 3r  Juan Leiva

Classificació DONES
m 1r  Marta Giménez
m 2n  Noèlia Cartes
m 3r  Mariola Rafart

Campionat de Catalunya de Compak Sporting
[Ulldecona, 24 de maig de 2015]

Classificació
m 1r  Joaquim Periañez

93 punts
m 2n  Fermí Gual

90 punts

m 3r  Alejandro Sanchez
88 punts

m 4t  Angel Ballester
85 punts

Campionat de Catalunya 
de Recorreguts de caça
[Caldes de Montbui, 21 de juny de 2015]

Campionat de Catalunya de Gossos de Mostra
[Tàrrega, 11 i 12 de juliol de 2015]
Classificació RACES CONTINENTALS  
m 1r  Albert Morchón

Gos: Eol
m 2n  Emilio Soriano

Gossa: Elsa
m 3r  Jordi Ametller

Gos: Bosco
m 4t  Mariola Rafart

Gos: Go

Classificació RACES BRITÀNIQUES  
m 1r  Florenci Carnicer

Gos: Rambla
m 2n  Manuel Teijeira

Gossa: Nen
m 3r  Manuel Teijeira

Gos: Hugo
m 4t  Agustín del Rio

Gos: Lot

Classificació
m 1r   Angel Balleste

91 punts
m 2n  Joaquim Periañez

89 punts

m 3r  Xavi Ortiz Queralt
89 punts

m 4t  Francisco Rodríguez
87 punts

FeDeRaCIÓ CataLana De CaÇa
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FaLCOneRIa 
Quina modalitat 
practicar a Catalunya: 
alt o baix vol?

aqUeSTa ÉS Una de les primeres 
preguntes que hem de resoldre abans 
de moltes altres, però no li donem la 
importància que té. Alguns companys 
ho delimiten en el moment de cercar 
el seu ocell, escollint entre falcons o 
accipiters el seu company de vols.

Tornant sempre a la part principal 
de la nostra passió, l’ocell ha de ser 
sempre la nostra prioritat i una tinença 
responsable ens ha d’encaminar a 
escollir el nostre company d’acord a 
allò que puguem oferir-li, sense deixar-
nos endur per motius subjectius.

Hem de ser coherents i honestos 
amb nosaltres mateixos. Així doncs, 
per exemple, no podem pretendre 
gaudir d’un astor sense tenir clares les 
seves necessitats i comprometre’ns 
amb ell a donar-li tot allò que 
necessita: feina a diari, disponibilitat 
de zona apropiada i segura per volar-
lo, suficient caça per a saber que 
gaudirà de prous llancis, compromís 
els 365 dies de l’any, etc.

Amb la majoria dels falcons ens 
passa el mateix, fins i tot agreujat 
per la topografia del nostre territori. 

[Amb la majoria dels falcons, 
en pocs racons de la nostra 
geografia podrem gaudir de 
zones prou obertes en què 
poder treure el seu màxim 
rendiment. ]

CARLOS ROS
Colaborador 

Exceptuant el Camp de Tarragona, les 
Terres de l’Ebre i per últim les Terres 
de Ponent (la zona estepària de Lleida 
principalment), en pocs racons de la 
nostra geografia podrem gaudir de 
zones prou obertes en què poder 
treure el seu màxim rendiment. La seva 
tècnica de caça per alt vol, penjant dels 
núvols a l’espera que el nostre gos 
de mostra aixequi les braves perdius, 
restringeix el seu gaudi a uns pocs 
bojos que, o bé viuen a peu de camp 
en zones rurals, o  bé són directament 
uns empassa-quilòmetres a la recerca 
de terrenys oberts.

Hi ha moltes maneres de gaudir de 
la falconeria i de les nostres aus: no és 
qüestió d’encotillar-nos en la idea de la 
caça salvatge, pura i dura, ja que encara 
avui és complicat convèncer a un gestor 
o societat de caçadors de conjuminar 
en el seu vedat  la nostra modalitat.

 Les Àrees Privades de Caça (APC), 
on es practica la nostra modalitat amb 
falcons, suposen un avantatge per als 
caçadors d’escopeta. Allà les perdius 
tornen al seu comportament arrelat 
d’aguantar la mostra del nostre auxiliar 
caní, doncs fins i tot les criades en 

granja tenen gravat a foc en el seu ADN 
que, quan la silueta d’un falcó solca els 
cels, el lloc més segur és apagar-se als 
terrossos i fiar-se del seu mimetisme 
per a no ser descobertes pel vèrtex 
de la piràmide alimentària de l’estepa, 
el predador ornitòfag més veloç per 
excel·lència, el falcó pelegrí.

Molts nouvinguts a la nostra 
modalitat de cacera, arriben “al arte 
de la cetrería” gràcies als nostres 
ambaixadors, embruixats per les nostres 
aus rapinyaires. Es tracta de gent molt 
diversa. De fet, molts inicialment no 
tenen un desig de fer cacera, són pocs 
els caçadors d’escopeta que deixen la 
pólvora per provar una modalitat com 
la nostra. 

Aquests companys que s’inicien i 
gaudeixen merament dels vols, que 

volen els seus ocells “a toro suelto” o 
l’anglesa, mà per mà, stops... finalment 
acabem per caçar amb els seus ocells. 
I és que, enverinats per la passió per 
aquests diables emplomats, acaben 
acceptant la naturalesa dels seus 
companys de vols: són depredadors i, 
com a tals, necessiten aquesta faceta 
en la seva vida.

Tornant a la pregunta que ens ha 
portat a iniciar aquestes línies: alt o 
baix vol ? Quina modalitat de falconeria 
practicar? El baix vol a casa nostra es 
porta el 90% d’adeptes, doncs, dintre de 
les dificultats que trobarem a qualsevol 
modalitat de falconeria, per l’orografia 
del nostre territori i tenint present que 
al 2013 es calculava una superfície 
forestal del 64% i en augment, fer volar 
astors, àligues de Harris i diferents 
accipiters és el més adequat.

Una salutació i bons vols, germà/na 
falconer/a!

[El baix vol a casa nostra 
es porta el 90% d’adeptes, 
per l’orografia del nostre 
territori. Fer volar astors, 
àligues de Harris i accipiters 
és el més adient.]

[Hem de tenir sempre 
presents les necessitats 
dels animals que  
pretenem fer volar.]
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Fotografia cedida amablement per:
Sr. Pedro Fernández Fernández
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la creacIó D’aqUeSTa FIGUra ha 
de permetre alleugerir pressió sobre les 
societats de caçadors i el cos d’agents 
rurals. El caçador expert és el que 
assumiria i realitzaria les actuacions per 
danys que fins ara han estat realitzades 
pels agents rurals, en alguns casos 
en col·laboració amb les societats de 
caçadors: aguaits diürns i nocturns, 
recorreguts nocturns amb vehicle i 
focus, eliminació d’animals cinegètics 
en lloc conflictius... Els requisits que cal 
complir són els següents:

n   Ser posseïdor de la llicencia de
caça amb una antiguitat mínima
ininterrompuda de 5 anys.
n   Estar federat amb una antiguitat
mínima ininterrompuda de 5 anys.
n   No haver estat sancionat o
inhabilitat per temes de caça en els
últims 5 anys.
n   Ser posseïdor, com a mínim, de les
següents titulacions: Manipulació
de carn silvestre de caça i Control de
depredadors/ Paranyer.
n   Sol·licitud del titular de l’àrea de
caça on realitzarà les seves funcions
habitualment, per ser acceptar con
espirant a la titulació. 
n   Superar un complert test psicològic
de personalitat i aptitud. 

Tantmateix, s’exigirà superar un 
examen d’amplis coneixement sobre 
les matèries especificades al requadre.

Convé recordar que, al respecte de la 
declaració d’emergència cinegètica, el 
Sr.  Paco Piera, President de la Federació 
Catalana de Caça, ja havia declarat amb 
anterioritat que “els caçadors tenen la 
voluntat per damunt de tot de col·laborar i 
protegir en la mesura que els sigui possible 
amb els propietaris forestals quan aquests 
tenen danys a les seves terres, sense 
cost. Estem totalment d’acord amb la 
declaració d’emergència cinegètica quan 
els danys són importants, però no en com 
s’aplica, ja que el protocol no es segueix 
correctament perquè és poc viable per 
una mancança important de dades”.
Secretaria de la FCC    
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l’oFIcIna nacIonal De la caza 
(O.N.C.) és l’entitat conservacionista 
més important i representativa 
d’Espanya. Ecologista (la caça és la 
primera acció ecològica de l’ésser humà), 
sense ànim de lucre, la missió de la qual 
és la defensa i representació òptima 
del sector cinegètic i dels caçadors 
espanyols a nivell nacional, europeu 
i internacional. Compromesa amb la 
seguretat en la pràctica cinegètica, a 
més a més, és ferma defensora de la 
natura i els seus hàbitats.

La O.N.C.  aglutina al 80% dels 
caçadors federats, federacions 
(Andalusia, Aragó, Castella la Manxa, 
Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, 
Galícia i Navarra), vedats, propietaris, 
societats de caçadors, representants 
del medi rural i associacions 
relacionades amb el sector armer, 
cartutxer, rehalero, comercial i de 
serveis. Així mateix, conscient de que 
els primers defensors de la natura i 
la vida silvestre són els seus propis 

associats, col·labora amb agrupacions 
benefactores de diverses espècies com 
són la Fundación Oso Pardo, Amigos 
del Águila Imperial i Lince Ibérico. 

Es tracta d’una organització creada 
per a la conservació, la defensa de 
la caça com l’activitat més ètica i 
sostenible en la gestió dels espais 
naturals, la caça esportiva, les 
modalitats de caça tradicionals i la 
dinamització del medi rural. Un òrgan 
de reunió i unió de tots els sectors 
relacionats amb el món cinegètic. És 
important destacar que la OnC és la 
via de contacte més rellevant davant 
les institucions relacionades amb la 
caça i el medi ambient a Espanya i 
Europa. També pertany a organismes 
internacionals com FACE.

En definitiva es tracta d’un grup de 
persones compromeses amb el medi 
ambient, la sostenibilitat, amants del 
camp i animats en la defensa dels 
interessos dels caçadors i els habitants 
dels pobles.

OFICIna naCIOnaL De La CaZa  (O.N.C.)

Compromesa amb la natura 
i amb els caçadors

El seu president és el prestigiós 
caçador i armer el senyor Don Juan 
Antonio Sarasketa Leguina. 
Director Gerent de l’ONC   

L’OFICIna COLaBORa 
amb agrupacions benefaactores de 
diverses espècies, com ara Amigos del 
Lince Ibérico.

FeDeRaCIÓ CataLana De CaÇa

nOVa FIgURa De SUPORt 

caçador expert: menys pressió 
per a agents rurals i societats de caça

INSTRUCTOR TEMàTICA

Cos
d’Agents

Rurals

Guàrdia
Civil

Dr. Sancho,
Especialista en

medicina esportiva

Mossos d’Esquadra

Espècies cinegètiques protegides i invasores

Mètodes de captura i equipaments

Legislació de caça

Maneig d’armes

Maneig i aplicacions del GPS

Legislació d’armes

Balística

Primers auxilis

Seguretat vial

FeDeRaCIÓ CataLana De CaÇa
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FeDeRaCIÓ CataLana De CaÇa BaRCeLOna

amb UnS anyS DolenTS pel 
que fa a la nostre activitat, és hora 
d’agrair l’enorme esforç que han 
realitzat les Juntes Directives de 
les diferents societats ocellaires 
durant aquests darrers anys amb la 
tramitació de la documentació de les 
sol·licituds individuals de captures, 
amb l’assessorament als seus socis, 
amb les diferents gestions amb la 
Representació Territorial de la FCC 
a Barcelona per tal d’aconseguir les 
anelles i els permisos en temps i 
forma, amb l’entrega de les fitxes de 
captura, etc.

Tot i així, ha hagut algunes incidències 
que, afortunadament, s’han pogut 
resoldre: el lloc de captura, la manca 
d’alguna dada personal o  la falta de 
signatura de la persona interessada, 
però que han fet que s’endarrerís 
l’aprovació de les autoritzacions o, fins 
i tot en algún cas, que no arribes la seva 
presentació dins el termini atorgat.

Pel que fa a la nova temporada 
2016, la Representació Territorial 
de la FCC a Barcelona ha tornat a 
confeccionar els carnets de soci per a 
les diferents societats ocellaires amb 
la finalitat d’ajudar al col·lectiu. Per 
aquesta raó, igual que l’any passat, 
assumirà la despesa que es generi. 
Aquests carnets per a la temporada 
2016, juntament amb els oficials, us 
els farem arribar en breu.

Entre d’altres, vull destacar la tasca 
realitzada pel Delegat Comarcal de 
Manresa Berga, Sr. Sebastià Pérez, 
que en la línia de donar la màxima 
comunicació en tot moment i mitjançant 
les xarxes socials ha transmès la màxima 
informació al col·lectiu, el que és un 
treball digne d’agraiment.

Finalment, cal comentar que per 
la nostre part continuarem treballant 
perquè l’activitat ocellaire tingui un 
futur esperançador.

Durant el repartiment de les anelles 
per societats, que no ha estat fàcil, 
vam intentar que aquest fos el més just 
possible i que, sobre tot, cap ocellaire 
s’en quedés sense. Amb aquest criteri, 
en principi, potser algunes societats, 
en previsió,  van rebre alguna de 
menys. Però hem anat ajustant a mida 
que rebíem sol·licituds. Per aquest 
motiu, s’intentarà que la pròxima 
temporada l’administració pública 
ens atorgui un termini de temps més 
llarg per a poder fer un repartiment 
d’anelles el més exacte possible en 
funció de les sol·licituds rebudes. 

Així mateix, a hores d’ara estem a 
l’espera de que l’administració pública 
doni resposta a les queixes de la 
Federació en relació a l’anellament 
de tots els ocells fringíl·lids capturats 
a l’any 2009 o amb anterioritat. 
Al respecte, convé recordar que el 
Decret 139/2014, del 14 d’octubre, 
pel qual s’estableix el règim temporal 
per al període 2014-2018 de les 
autoritzacions excepcionals per a 
la captura en viu i tinença d’ocells 
fringíl·lids per a la cria en captivitat 
adreçada a l’activitat tradicional 
de concursos de cant, estableix un 
REGIM TRAnSITORI per a aquests 
ocells i que, per tant, a partir de dia 
1 de gener de 2016 hauran d’esser 
anellats. Esperem que aquest tema, 
com d’altres, es solucioni el més aviat 
possible per tal d’evitar possibles 
incidències.

A totes les
societats ocellaires 
de Barcelona

MARIANO MATE
Vicepresident 2on 
de la RT de la FCC  

DOCUMentaCIÓ 
Volem agrair la tasca administrativa que 
han dut a terme les juntes directives de 
les diferents societats ocellaires.

Campionat de Catalunya
de rapidesa
el 29 De maIG de 2016 es celebrarà 
el campionat de Catalunya de 
Rapidesa a Súria (Barcelona). 
Aquest campionat es farà obert per 
a tots els ocellaires. Per la nostra 
part farem tot el possible perquè 
sigui un magnífic esdeveniment. 
Vull agrair el suport rebut en tot 
moment per part de la Territorial de 
Barcelona i destacar la col·laboració 
de l’Ajuntament de Súria que 
juntament amb el seu alcalde han 
cedit les instal·lacions. Us esperem!

SEBASTIÀ PÉREZ
Delegat Ocellaire 
de Manresa-Berga  
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tK75
4.000 lúmenes

650 metros

Kits esperas jabalí, viseras, prismáticos, etc.
SE BUSCAN TIENDAS
C/ Montjuich, 25.  08184 Palau-Solità i Plegamans    Tel: 630 841 461    info@fenixlinternas.com
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Sorteig de permisos 
de caça major

[Els animals han estat cedits per l’Administració per sortejar 
entre tots els caçadors federats catalans que omplin la 
sol·licitud] corresponent ]

ja TenIU DISponIble a la plana web de la Federació Catalana de Caça (www.federcat.
com) tota la informació i la sol·licitud per a participar al sorteig de permisos de caça 
major. Un cop tancat el període d’enviament de sol·licituds es farà un sorteig públic que 
contarà amb la presència  d’algún membre destacat de l’Administració. Poden optar als 
permisos tots aquells caçadors catalans federats que omplin degudament les sol·licituds. 

L’any passat, per primera vegada, a més a més del cabirol, el cèrvol, l’isard, la daina i el 
mufló, també vàrem aconseguir la cabra hispànica.

Enguany, hem acordat sortejar un animal de cada espècie en exclusiva per als joves 
(és a dir, aquells que tinguin entre 16 i 30 anys) com a mètode per incentivar-los en 
aquesta pràctica.  

No totes les províncies tenen animals de caça major i per tan, hem de valorar aquesta 
oportunitat que es presenta a tots per igual, i a la qual tots els caçadors federats catalans 
tenen accés. I, per tant, és d’agrair la solidaritat que ens brinda aquesta oportunitat a 
tots.  Que tingueu sort!    
Redacció La Geneta     

Consum d’alcohol: riscos que s’han d’evitar

RAMON SANCHO
Traumatòleg.
Caçador.  

ToTS Hem eScolTaT alguna vegada aquella frase de: 
“anem a prendre una copeta per entrar en calor”...  Doncs, 
atenció! Cal que tinguem clar que aquesta expressió, a més 
de ser falsa, pot resultar molt perillosa per a qui se la creu. I és 
que en beure alcohol en una situació de baixa temperatura 
exterior es provoquen dos símptomes contraposats:

1) Hipervascularitzacio: significa que els vasos sanguinis 
superficials es dilaten, el que provoca una sensació 
generalitzada d’escalfor i, com a conseqüència, que la 
part visible del cos -la cara- es posa vermella. Aquest 
efecte, però, és momentani i passats uns minuts apareix 
la situació inversa, el  que es coneix com “efecte rebot”.

2) Vasoconstricció: consisteix en la disminució del 
diàmetre dels vasos sanguinis previament dilatats, amb 
la reaparició encara més intensa de la sensació de fred 
i amb inici de tremolors a tot el cos, com també de la 
palidesa del rostre.

Si aleshores es comet el greu error de tornar a repetir 
una nova ingesta d’alcohol disminuirem la nostra 
resistència corporal al fred, al temps que augmentem 
la sensibilitat als seus efectes. Aquest aument podria 
portar, en casos extrems, a la denominada “mort 
silenciosa” per congelació.

A més, convé recordar que, superades les denominades 
“dosis moderades”, hi ha una evident afectació 
psicomotriu que afecta al temps de reacció dels reflexes 
i a la coordinació entre els ulls i les mans, cosa que sens 
dubte afectarà a la precisió en cas de disparar. El consum 
d’alcohol de forma aguda provoca hipoglucèmia (baixada 
del sucre en sang) al temps que disminuieix la força, la 
potència i la velocitat de les reaccions.

Des del punt de vista estrictament mèdic no hauríem 
de consumir per dia més de 15 ml d’alcohol pur per cada 
23 kg de pe. Això equival, per a una persona de 70 kg per 
exemple, a:

n   3 ampolles de cevesa ( 4º/5º)
n   3 gots  de 120 ml de vi de 14º
n   90 ml de whiski de 40º

Em sentiria molt satisfet si aquest article és llegit 
fins al final. Espero que ningú ho hagi deixat de fer en 
arribar a la tercera línia amb l’excusa de que “què m’han 
d’explicar en a mi de tot això”: hi haurà qui ho pensi? 
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a la seva realitat, que no és una altra 
que un bé per a la natura, doncs som 
els millors gestors del medi natural. 
Prova d’això son els convenis amb el 
Sefas: hem de continuar potenciant 
la vigilància sanitària activa i passiva 
de la fauna cinegètica salvatge amb 
convenis de col.laboració (malaltia 
hemorràgica del conill VEHC-2, 
que afecta a les llebres, o l’estudi de 
l’afectació de la triquina al senglar), 
projectes, que han estat subvencionats 
per la Representació Territorial de la 
FCC a Barcelona.   

Una TaSca no reconeGUDa
Durant tot aquest temps la casuística ha 
estat molt diversa. És conegut per tots 
nosaltres que la pràctica de la cacera 
suposa una gran despesa i només a 
títol d’exemple podria mencionar el 
pagament de les taxes, de les llicències 
per l’exercici de l’activitat, les despeses 
veterinàries... i davant de tot això  és 
molt lamentable que la nostra aportació 
al control de l’expansió de diverses 
espècies salvatges, no només del 
senglar,  no es vegi recompensada per 
cap ajuda de l’administració en forma 
de subvenció a les societats de caçadors 
que fan aquest gran esforç personal i 
econòmic. Però,  tampoc s’ha reconegut 
la nostre tasca social, tot el contrari: en 
ocasions semblem els responsables dels 
danys a l’agricultura o dels accidents 
de trànsit. Tanmateix, hem intentat 
que l’administració col·labori a millorar 
la imatge del nostre col·lectiu i que 
contribueixi a fomentar l’afició entre els 
joves. Hem de fer entendre a la societat 
que la figura del caçador és necessària, 
que s’ha de respectar i ajudar. També 
s’han d’escoltar les nostres aportacions, 
i no imposar criteris unipersonals 
sense cap mena de justificació o estudi 
científic que acreditin algunes decisions 
que afecten de forma negativa a la 
nostra activitat.

Tot i l’esforç realitzat, en algunes 
ocasions no hem estat capaços 
d’aconseguir èxits  en aquesta línia. Les 
notes de premsa que llegim als diaris 
son només de desgràcies o de crítica. 
Quan envies una nota de premsa de 
gestió, de formació o, simplement, de 
consells envers el respecte de la nostre 
activitat, sembla que no interessa i 
ningú la publica. 

només amb la nostra feina, amb  
l’organització de jornades tècniques, 
amb implicació de gent de tots els 
sectors, promovem la formació 
i seguretat de la caça, i  farem  
entendre, finalment, la necessitat de 
la nostra activitat.

més preocupa a la Junta Directiva, 
però podeu estar segurs que no 
escatimarem esforços en lluitar per 
la seva continuïtat, amb els delegats 
ocellaires al capdavant.

Hem treballat molt al servei del 
caçador federat i hem realitzat 
projectes molt ambiciosos amb 
representació a tot el territori de 
Barcelona i a la Catalunya Central, a 
excepció del Solsonès. Sense la unió de 
tot el territori hauria estat impossible. El 
punt fort de la Representació Territorial 
de la FCC a Barcelona precisament són 
totes les societats i caçadors federats 
que la formen. La unió fa la força!  
Amb aquesta premisa tan important, 
la Representació Territorial de la FCC a 
Barcelona té el seu  futur garantit.

només em resta donar les gràcies a 
tots els Delegats Comarcals, Membres 
de Junta Directiva, i Treballadors de 
la Representació Territorial de la FCC 
a Barcelona, amb els que durant tot 
aquest temps de legislatura he tingut 
el plaer de compartir moltes hores de 
feina i, sobretot, d’il·lusió en fer el que 
m’agrada, que no és una altra cosa  
que aportar un granet més de sorra en 
benefici de la nostra passió, que no és 
altra que la caça. Moltes gràcies! Salut 
i bona caça.
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agRaIMent PeRSOnaL
A tots els Delegats Comarcals, Membres 
de Junta Directiva, i Treballadors de la 
Representació Territorial de la FCC a Barcelona.

benVolGUTS companyS, quasi a 
finals d’any i a punt d’acabar el mandat 
legislatiu és hora de fer balanç, de 
reflexionar i, si és el cas, també de 
l’autocrítica. 

Durant aquest temps de legislatura 
he tingut el plaer de treballar amb 
gent molt constructiva dintre del 
nostre col·lectiu com són alguns 
presidents, ocellaires, caçadors, caps 
de colla, falconers, becaders, pagesos, 
veterinaris (Sefas), Agents Rurals, i, fins i 
tot, personal de la pròpia administració 
(Serveis Territorials). Persones que, 
deixant de banda qualsevol interès 
personal i laboral, han col·laborat 
estretament en benefici del nostre 
col·lectiu i que, a hores d’ara, tinc la 
necessitat de destacar i, sobre tot, 
d’agrair públicament pel seu esforç i 
compromís amb la nostre activitat. 

Podria parlar de molts temes i 
ompliria tota aquesta revista, però 

només em limitaré a destacar un 
parell de fets que crec que s’han de 
mencionar: el gran esforç que hem 
realitzat amb la formació i amb la 
informació del nostre col·lectiu. Un 
fet sense precedents, que ha provocat 
que estem al capdavant en aquesta 
tasca i en especial amb la implicació 
dels joves. Joves que agraeixen la feina 
i que aporten idees de futur, pares 
contents per la formació especialitzada 
que reben els seus fills, societats que 
incorporen a nous socis entusiasmats 
per la nostra activitat cinegètica.

Tot això és un bon inici, és una 
aposta de futur, però no podrem 
assolir els objectius sols, necessitem 
el compromís de l’administració i de 
la pròpia societat per tal que es donin 
compte d’una vegada per totes del bé 
social que representa la caça, i que 
sense noves incorporacions la nostra 
activitat té data de caducitat. Hem de 
continuar treballant i trobar la fòrmula 
màgica perquè la imatge del caçador 
d’una vegada per totes correspongui 

ReFLeXIÓ, aUtOCRÍtICa, agRaïMentS...

És moment 
de fer balanç
[Análisi personal de la tasca que hem dut 
a terme des de la Territorial de Barcelona 
durant aquesta legislatura.]

JOAQUIM ZARZOSO
President de la RT 
de la FCC a Barcelona  

BaRCeLOnaBaRCeLOna

La UnIÓ Fa La FORÇa
Només amb la nostra feina, amb  
l’organització de jornades tècniques, amb 
implicació de gent de tots els sectors, 
promovem la formació i seguretat de la caça

eL JOVent
Hem intentat que l’administració 
col·labori a millorar la imatge del nostre 
col·lectiu i que contribueixi a fomentar 
l’afició entre els joves.

[Vull destacar un parell de 
fets: el gran esforç que hem 
realitzat amb la formació 
i amb la informació del 
nostre col·lectiu. Un fet 
sense precedents.]

[És molt lamentable  que la 
nostre aportació al control 
de l’expansió de diverses 
espècies salvatges no es 
vegi recompensada per cap 
ajuda de l’administració.]

Pel que fa als ocellaires, ara més 
que mai hem de lluitar per la seva 
continuïtat. Estem a les portes de 
l’any 2016 i el 2018 està molt a prop. 
no ens podem adormir, hem de fer el 
que calgui per poder continuar gaudint 
de l’activitat ocellaire. Conscients de 
tot això, la Representació Territorial 
de la FCC a Barcelona ho té clar: són 
els propis delegats ocellaires qui van a 
les reunions, aporten les inquietuds i 
suggeriments,  i per la part de la resta  
els recolzem en les seves decisions. És 
una de les assignatures pendents que 
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FaLCOneRIa 
Més i més 
informació i formació
[El gran repte davant d’una normativa 
oficial cada cop més complexa.]

la FormacIó és un pilar des del qual 
començar a edificar una nova relació 
amb la societat i conscienciar a tot el 
col·lectiu de caçadors.

Durant molt de temps ens hem 
limitat a observar com la imatge del 
caçador  s’enterbolia i distorsionava, 
moltes vegades per els ecologistes i 
altres directament per males accions o 
praxis del propi col·lectiu. Hem de fer 
autocrítica i d’una vegada per totes, 
posar-nos a treballar tots junts, ja no 
val el pretext tan argumentat del “jo 
no sàvia tal, a mi em va dir un amic que 
podia tal“... Sortir al camp avui en dia té 
unes implicacions que hem de tindre 
molt presents, i la normativa que ens 
ve dirigida des de l’administració cada 
cop és mes complexa. 

Informació i formació: és un dels eixos 
que  treballa la Representació Territorial 

de Barcelona. És a més una de les fitxes 
que ja fa temps vam començar a moure 
en el tauler. Cada any presentem més 
activitats informatives, més cursos 
específics  per a les diferents modalitats 
i sempre fent èmfasi en facilitar als 
joves l’accés de forma gratuïta. Per a la 
propera temporada, des de la Territorial 
de Barcelona ja estem treballant i us 
avanço que els joves tindran per primer 
cop una jornada formativa sobre la 
becada, amb el Club Esportiu Becaders 
Catalunya, i amb la col·laboració directa 
entre d’altres, de  la Territorial de 
Barcelona, i del Jordi Morató, campió 
d’Espanya de Becada 2014. 2008

1er collar GPS 
per a gossos del mercat

2009
1er prototip GPS 

per a falcons del món

Telemetria per a Experts en Caça
des del 2001

Disponible a la vostra armeria 
i a www.tinyloc.com

Tel. +(34) 93 7907971
vendes@tinyloc.com

CARLOS ROS
Delegat de Falconeria
a la R.T. de Barcelona  

Una enTraDa amb ímpeTU
Els últims en arribar hem estat els 
falconers, però l’entrada ha estat 
amb ímpetu i una acceptació molt 
bona per part del col·lectiu, amb un 
total recolzament de la Territorial de 
Barcelona. El passat 3 d’octubre a Palau 
de Plegamans es va celebrar el 1r Curs 
de Radio-Tràcking/Radio-Localització; 
a les portes d´una nova temporada 
i ja volant els primers juvenils, va ser 
el  millor moment per a presentar/
realitzar-lo. Un curs per a novells i 
veterans, per aplegar-nos i aprendre els 
uns dels altres.  

La propera cita és amb el  1r Curs de 
Falconeria amb nocturnes, de la mà de 
la companya Anna Sánchez, directora 
del Centro de estudio natural´mente, 
dedicat a les nocturnes: coneixerem 
en profunditat com veuen el món 
aquestes increïbles aus. També 
tindrem al company Simón López, de 
Clínica Veterinària Zoològic Badalona, 
que ens donarà nocions sobre les 
malalties més comuns, com també 
prevenció, profilaxi i higiene, tant de 
les aus nocturnes com diürnes.

Una salutació i bons vols, germà 
falconer.

CADA COP MÉS FORMACIó
Cada any presentem més activitats 
informatives, més cursos específics  per a les 
diferents modalitats, sempre fent èmfasi en 
facilitar als joves l’accés de forma gratuïta.

JORDI BATET
Delegat Comarcal  a l’Alt Penedès 
R.T. de la FCC a Barcelona  

Aprendre a 
compartir la natura
[A l’Alt Penedès hi ha caminaires que, per a evitar 
riscos, demanen als caçadors per els dies de batuda.]

SenDerISme, rutes a peu, bicicleta 
tot terreny i  bolets, són activitats 
per als amants de la natura dintre del 
període de caça. 

Tot i que és una passió la de caçar, 
també és una obligació pels caçadors 
fer batudes del porc senglar per 
tal d'evitar d'anys als conreus i en 

prevenció  d'accidents de trànsit 
ocasionats per aquests ungulats.

Darrerament a la comarca de l'Alt 
Penedès estem aprenent a compartir 
la natura amb altres usuaris. Es 
a dir, actualment hi ha grups de 
caminaires que tenen l'amabilitat 
de posar-se en contacte amb la 
societat de caçadors de la zona per 
informar-se dels dies  batuda per tal 
de no coincidir a la muntanya i evitar 
riscos innecessaris.

Recomano a les societats de 
caçadors que a la  web del seu 
Ajuntament incorporin un apartat 
amb el telèfon del responsable de 
les batudes al seu municipi per tal de 
poder informar a les persones, i de 
ser possible la seva publicació amb 
antelació del lloc de batuda.

BaRCeLOnaBaRCeLOna

JORNADA TÈCNICA
Els joves tindran per primer cop una 
jornada formativa sobre la becada.



SENGLARS: UNA PLAGA 

Un problema que 
inquieta els caçadors
[El cost econòmic de la caça del porc 
senglar s’hauria de compensar amb una 
ajuda atorgada pel govern.]

aVUI He parlaT amb un caçador 
gosser preocupat pel futur de la caça 
del porc senglar. Les preguntes eren 
moltes i, entre elles a destacar: com 
es pot resistir, econòmicament, si amb 
10 gossos la mitja de despeses és de 
6.000 euros? Quina asseguradora està 
disposada a assegurar els gossos de 
caça si és un producte deficitari, donat 
que les despeses dels veterinaris són 
millonàries? Què hem de fer quan, per 
evitar danys majors, els ajuntaments 
ens demanen caçar en una zona de 
seguretat? Com podem negar la nostra 
ajuda a un pagès que està desesperat 
pels danys als conreus? 

Totes són preguntes que de ben 
segur alguna vegada qualsevol caçador 
s’ha plantejat. I totes elles són de difícil 

resposta, però tots plegats hem de 
lluitar per a aconseguir controlar la 
població del porc senglar.

Potser ens hem de plantejar que 
el problema del porc senglar ja nO 
és del col·lectiu dels caçadors sinó 
que, a dia d’avui, ja és de la societat i 
que l’administració ha d’actuar davant 
situacions amb grans interrogants. O 
potser s’ha d’invertir en estudis que 
valorin la raó per la qual la proliferació 
de l’espècie és imparable i insensible als 
esforços dels caçadors. 

El tema del cost econòmic de la caça 
del porc senglar s’hauria de compensar 
amb una ajuda atorgada pel govern, 
donat que en l’actualitat la situació 
ha canviat totalment. En la majoria de 
vegades, es surt a caçar per necessitat 
degut a l’abundància de l’espècie, el 
que porta com a conseqüència grans 
danys i importants despeses que el 
caçador suporta en solitari i sense 
límit: manteniment i assegurança 
de gossos, abonaments de les 
despeses veterinàries, assegurança de 
responsabilitat civil, recollida del porc 
senglar, etc.

També es cert que fa uns anys 
ningú pensava que estaria permesa 
la caça en una zona de seguretat i en 
l’actualitat, és el col·lectiu dels caçadors 
qui actua davant dels danys provocats 
per l’animal. El canvi és espectacular i 
gairebé impensable, com també ho a 
estat el canvi normatiu. Al respecte, 
convé destacar la  publicació de la Llei 
3/2015, de 11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives, en 
la que s’estableix com a responsables 
dels danys causats per les espècies 
cinegètiques en les zones de seguretat 
a les persones o les entitats promotores 
de la seva declaració.

Per aquesta raó, i donat que la 
responsabilitat pels danys correspon 
de forma clara i concreta d’acord amb 
una Llei ordinària als ajuntaments, es 
sol·liciten autoritzacions excepcionals 
que han de ser atorgades per 
l’administració de la Generalitat, prèvia 
comprovació dels danys, per l’exercici 
de l’activitat cinegètica que es realitza 
de forma gratuïta pels caçadors, 
normalment locals.

Aquestes reflexions, com moltes altres, 
ens fan veure que hi ha una necessitat 
imperiosa d’afrontar el problema de 
l’abundància del porc senglar i que la 
solució no la té el caçador. 

MONTSE ROMEO
Advocada de la
R.T. de la FCC a Barcelona  

DeSPeSeS SenSe LÍMIt
L’abundància de l’espècie, el que porta com 
a conseqüència grans danys i importants 
despeses que el caçador suporta en solitari.

PROBLeMa De tOtS
El problema del porc senglar ja NO és del 
col·lectiu dels caçadors sinó de la societat.

Decisions  
incomprensibles
[Exemple d’una mala praxis municipal que 
ens perjudica i volem denunciar.]
Volem DenUncIar que tot i que 
les societats de caçadors realitzen 
escrupolosament el que marca la 
normativa actual en prevenció i 
seguretat a les caceres, amb un gran 
esforç econòmic i social, i donant 
resposta a la pagesia amb els danys 
a l’agricultura, ens trobem davant 
d’ajuntaments com el de Sant Martí de 
Sarroca, que denega el tancament de 
camins sis dies l’any a la societat local. 
L’excusa? Que és un greuge comparatiu 
amb altres usuaris del medi natural. no 
s’entén que per alguns ajuntaments 
la seguretat i el recolzament a la 

tasca social dels caçadors  siguin una 
prioritat i per altres, com és el cas, sigui 
tot el contrari.

El Senyor Toni Ventura, alcalde 
de Sant Martí  Sarroca (façana de 
l’Ajuntament a la imatge), apart de no 
facilitar la tasca als caçadors locals, 
es dedica a fer escrits com el publicat 
a xarxapenedes.cat/senglars/, on 
s’atreveix a “criticar la nostra tasca” i 
a donar consells com el d’esterilitzar 
als senglars, sense parar-se a pensar 
el que passaria si aquest animal 
entrés a la cadena alimentaria. Evita 
parlar dels danys a l’agricultura, 

de les malalties que pot generar la 
superpoblació o de que l’activitat de 
la caça està totalment reglamentada, 
i que es desenvolupa gairebé sempre 
en terrenys privats amb l’autorització 
del seu propietari. 

Finalment, cal dir al Senyor Ventura 
que els caçadors no volem caçar més, 
però sí que ho volem fer amb les millors 
garanties de seguretat possibles. 

JOAQUIM ZARZOSO
President de la RT 
de la FCC a Barcelona  

BaRCeLOnaBaRCeLOna
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CaMPIOnatS

Campionat provincial de Sant Hubert
[Vilopriu, 4 de juliol de 2015]
CLASSIFICACIÓ MASCULINA

m 1r  Raul Borrella Colomer (Albons)  
m 2n  Jordi Ametller Batlle (Mas Olives)
m 3r  Angel Fernández Genicio (El Mosquetón) 
m 4t  Lluis Ribera Lavall  (Llers)

CLASSIFICACIÓ FEMENINA

m  Eva Rius Massot (El Mosquetón)

gIROna

en joSep manel ÁlVarez és 
guarda de Cabanes. No limita la seva 
feina a controlar els caçadors, sinó que 
considera que la caça és molt més que 
sortir durant un període de l’any amb 
l’escopeta, i oblidar-se’n fins la propera 
temporada. 

Té la convicció que hi ha molta feina 
darrera de l’activitat cinegètica. Cal 
gestionar l’hàbitat per tal que aquest 
pugui abastir bé la població d’espècies 
que més ens interessen: recuperar 
camps, deixar erms, facilitar aigua si 
cal... Però també cal remoure una mica 
la consciència dels caçadors, fer un 
xic de pedagogia; i animar i incentivar 
aquest col·lectiu.

Caminant, i parlant amb la gent del 
territori, en Josep Manel es va adonar 

del descontent dels pagesos amb els 
caçadors, sobretot dels amos de les 
oliveres, perquè es veien obligats a fer 
dues collites, la dels cartutxos primer, i 
la de les olives després. 

Arrel d’això, se’ls va acudir instal·lar 
per diferents punts del coto, uns 
contenidors per a la recollida de 
cartutxos. Són de construcció 

Petites iniciatives, 
grans resultats 
[En Josep Manel Álvarez ha creat contenidors de fabricació 
casolana per a la recollida de cartutxos.]

casolana, molt econòmics de fer, ja 
que són simples garrafes d’aigua.  A 
inicis de temporada, en la reunió 
anual de caçadors, es va exposar la 
implantació d’aquesta prova pilot 
a Cabanes a principis del mes de 
novembre. Fins aleshores el guarda 
ha tingut temps de fer una tasca de 
divulgació d’aquesta experiència i ha 
pogut comprovar la bona acceptació 
que ha tingut entre els socis. Durant 
el seu servei s’ocupa del buidatge dels 
contenidors.

El problema no l’ha tingut amb 
els caçadors. Al contrari: com ja 
hem dit, col·laboren, i de valent! 
Incomprensiblement, a l’inici d’aquest 
projecte, la deixalleria municipal 
no es volia fer càrrec dels residus. 
Afortunadament, però, aquest petit 
entrebanc ha estat de fàcil solució.   

Esperem que altres societats 
se sumin a petites iniciatives com 
aquestes, i que n’obtinguin els 
mateixos bons resultats.
Redacció La Geneta  

CaSOLanS I eCOnòMICS
Són de construcció casolana i molt econòmics, 
ja que són simples garrafes d’aigua

DeSCOntent I SOLUCIÓ
En Josep Manel es va adonar del descontent 
dels pagesos amos de les oliveres, perquè es 
veien obligats a recollir cartutxos.

Campionat provincial de Caça Menor amb Gos
[Cassà de la Selva, 24 d’octubre de 2015]

CLASSIFICACIÓ MASCULINA

m 1r  Andreu Jaile Andres (Flaçà )
m 2n  Francesc Canaleta Iglesias (La Selva)
m 3r  Ramon López Carreras (Campió 2014)
m 4t  Joan Roura Puig (Verges) 

CLASSIFICACIÓ FEMENINA

m  Eva Rius Massot (El Mosquetón)

RaUL BORReLLa JORDI aMetLLeR ÁngeL FeRnÁnDeZ

LLUIS RIBeRa anDReU JaILe eVa RIUS
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Curs pràctic de gestió 
de conills: instal·lació 
d’un cau a pau 
[Dels quatre conills inicials, actualment ja n’hi 
ha una vintena, malgrat algunes baixes per la 
depredació de rapinyaires.]

el paSSaT meS D’abrIl, a Pau 
(Alt Empordà), es varen reunir els 
participants al Curs de Gestió de 
Conill que es va fer durant l’estiu del 
2014, per tal de portar a terme la part 
pràctica d’aquest curs.

Un cop reunits tots, amb el material 
a punt, es van començar a distribuir les 
tasques.

Una retroexcavadora va aplanar la 
zona i va fer un forat d’uns 30-40 cm 
de fons en el qual s’hi va col·locar la 
primera capa de palets.

Després es van anar amuntegant 
capes de palets, quan varen estar tots 
col·locats, quatre pisos en total, es 
van cobrir amb un plàstic gruixut amb 
l’objectiu d’ aconseguir mantenir una 
temperatura més o menys estable dins 
el cau, i evitar o reduir l’entrada d’aigua 
de pluja. Tot això es va cobrir amb 
brancada verda d’oliveres i d’alzines de 
la zona i a sobre, es va tornar a cobrir 
amb terra. 

Un cop fet el cau, calia protegir-
lo. Per fer-ho, es va envoltar d’una 

malla metàl·lica, i a la part inferior, 
es va reforçar amb malla de galliner, 
més prima, per evitar l’entrada de 
depredadors de mida petita. I es 
van col·locar uns tubs per comunicar 
l’interior amb l’exterior del tancat. 
En un primer moment, es van deixar 
tancats, amb el temps, s’han obert per 
permetre la dispersió dels conills.

Dels quatre conills inicials, 
actualment ja n’hi ha una vintena, tot 
i que durant uns dies es van produir 
algunes baixes per la depredació de 
rapinyaires. Per solucionar aquest 
entrebanc es van col·locar brancades 
de roure, alzina i olivera al voltant del 
cau per facilitar l’amagatall als conills. 

A l’exterior del tancat, es van deixar 
uns munts de terra, amb l’esperança 
que algun dia, de forma natural, els 
conills hi fessin cau. 

Només ha estat qüestió de temps. 
A hores d’ara, comencen a trobar-
s’hi evidències de la seva presència: 
cagallons, gratalls i algun forat. 

només ens queda, doncs, felicitar als 
participants al curs de Gestió de Conill, 
i en especial a la Societat de Pau,  
per la bona feina feta i pels resultats 
obtinguts.
Maria Bertran  

com ÉS SabUT, els accidents de 
trànsit amb espècies cinegètiques són 
un dels problemes més importants que 
afecten a les Societats de Caçadors. 

Girona és una de les províncies més 
afectades per aquesta problemàtica, 
per això tenim especial interès en 
l’efecte d’aquest procés legislatiu.

Les reclamacions poden arribar 
per via judicial, o bé simplement 
la companyia asseguradora del 
cotxe sinistrat pot fer arribar una 
reclamació dels danys ocasionats per 
la col·lisió. 

Per tal de veure la incidència de la 
nova llei de trànsit, s’ha fet l’anàlisi de 
l’evolució del nombre de demandes i 
reclamacions rebudes entre el mes de 
maig de 2014 i l’ abril de 2015, període 
d’un any des del 09/05/2014, data de 

l’entrada en vigor de la nova llei “Ley 
6/2014, de 7 de abril, por la que se 
modifica el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo” (BOE nº 85 – 8 d’abril 
de 2014). 

Fent una comparativa amb el mateix 
període de l’any anterior, podem veure 
com la totalitat d’accidents que han 
arribat a cursar demandes judicials 
ha baixat espectacularment: de 200 
demandes judicials hem passat a 
rebre’n, durant el  mateix període, 
només 36. Per tant, estem parlant 
del 18 % de les demandes rebudes 
respecte l’any anterior. 

Referent a les reclamacions no 
judicials, podem comprovar, que tot 

i que hem tingut igualment una forta 
davallada, no ha estat tant important: 
de 158 reclamacions rebudes, hem 
passat a 84 reclamacions. Per tant, el 
53 % de l’any anterior a la nova llei. 

Podem corroborar, doncs, que la 
Nova Llei de Transit, és una eina útil 
en quant a la defensa de les Societats 
de Caçadors. Si el dia del sinistre o 
durant les dotze hores anteriors a 
l’accident s’ha portat a terme una 
batuda del senglar, la companyia 
asseguradora de les àrees de caça 
atén la reclamació i es fa càrrec dels 
danys ocorreguts. Si per contra, el dia 
del sinistre no hi ha hagut cap cacera, 
es rebutja la reclamació i s’arxiva. 
D’aquestes reclamacions, algunes 
continuen el procés per la via judicial.
Joana Feria  

MUntS De teRRa
fets a l’exterior perquè els conills facin cau.

FeLICItaCIOnS
als participants i a la Societat de Pau.

RetROeXCaVaDORa
Alzina i terra per al cobriment final.

PaLetS
Amuntegats en quatre pisos en total.

COMPaRatIVa 
Demandes d’accidents de trànsit 
amb espècies cinegètiques
[L’anàlisi de les dades dels jutjats demostra la utilitat de la nova llei 
de trànsit en la defensa de les societats de caçadors .]
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Campionat Provincial de Caça de Becada 
[Naves, 28 de novembre de 2015]

CLASSIFICACIÓ

m 1r  David Font Ramírez
 (Bissona) / 1.000 punts

m 2n  Miquel Campdabal Fernández
(Camp. Provincial 2014) / 1.000 punts

m 3r  José A. Torres Barroso
(Almacelles) / 500 punts

m 4t  Mariano Díaz Segura
 (Naves) / 500 punts

m 5è  Jordi Soro Cansado
 (Alta Ribagorça) / 500 punts

CaMPIOnatS

LLeIDa

Gran campIonaT provincial 
celebrat a Cubells. Dia espectacular i 
àrea cinegètica immillorable per a la 
caça menor. Excel·lent organització 
i col·laboració de la societat de 
caçadors l’ Alseda de Cubells.
Aquests termes van ser generalitzats 
el passat dissabte 31 d’ octubre en 
boca de la major part dels assistents.

Un total de 27 clubs de la província 
de Lleida van participar a la 
competició reina de la federació de 
caça de Lleida. Es van abatre un total 
de 41 perdius, 3 conills i 29 peces 
menors de tords i tudons.
La victòria va estar per al campió 
absolut del 2014, que defensava el 
títol i que ha tornat guanyar.

El caçador de referència a tot 
Catalunya. Eugeni Sanfeliu. de 
Vilanova de Bellpuig. ha demostrat 
que continua intractable i a molta 
diferència de la resta de participants. 
abatent un total de 8 perdius i tornant 
al control a les 12:15h. Amb aquest 
nou campionat l’ Eugeni Sanfeliu 
iguala amb 5 victòries absolutes el 
rècord que fins a la data ostentava el 
supercampió de Les Borges Blanques 
Francesc Rué, que ja no hi participa 
per haver fet el traspàs per una greu 
malaltia ja fa uns anys.
El segon lloc va estar per al 
representant de la societat de 
caçadors l’ Alseda Josep Rufat Viola, 
amb 7 perdius, i l’ últim lloc del podi va 
estar per al representant de Gimenells 
i El Pla de la Font, Joel Pena Sáez, amb 
5 perdius, 1 conill i un tord.
Els tres finalistes representaran a 
la Federació de Caça de Lleida al 
campionat de Catalunya que es 
celebra el proper 7 de novembre a 
Serracanya, província de Barcelona.
La copa presidents 2015 de 
recorreguts de caça va ser per al 
representant  de la Societat de 
Caçadors de Castelldans.
Ramon Mayench i Cots   

Campionat Provincial de 
caça menor amb gos
[Cubells, 31 d’octubre de 2015]

Senglars abatuts per caçadors 
del Club Esportiu La Molsosa,
Desembre 2015

La FOtO

eUgenI SanFeLIU

JOeL Pena

JOSeP RUFat

DaVID FOnt RaMÍReZ MIQUEL CAMPDABAL FERNáNDEz JOSÉ A. TORRES BARROSO
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el meU nom ÉS blanca VIlalTa, 
tinc 14 anys i sóc de Vilanova de 
Prades. Tinc una germana bessona 
que es diu Paula i ella és totalment el 
contrari de mi, no té l’afició que jo tinc 
per la caça.

Des de que era petita que m’ha 
interessat el món de la caça i fa 
aproximadament uns 5 anys que vaig a 
caçar. Vaig començar al 2010 amb 9 anys 
anant a caçar al porc senglar a Vilanova 
de Prades, la Pobla de Cèrvoles, Vallclara 
i el Vilosell i a la perdiu a Vilanova de 
Prades . Al porc senglar vaig de postura 
i a la perdiu vaig amb els meus dos 
gossos, un setter anglès que es diu Set 
i un brac alemà que es diu Tula. Amb la 
colla que vaig em sento molt bé, tots em 
tenen molta estima perquè la majoria 
m’han vist des de que era petita , i es 
podria dir que m’han vist créixer.

La gent que em coneix,  ja està 
acostumada a veure’m caçar i sap que 
hi tinc molta afició, però quan li dic a 
algú que vaig a caçar, segons qui em 
mira amb mala cara , fins i tot tinc 
amics que em diuen “assassina” per 
que m’enfadi, però jo em defenc i els 
hi dic que jo vaig a gaudir i que si una 
cosa realment no la coneixes no la pots 
jutjar i que si  jo els respecto a ells i a les 
seves aficions que ells també ho facin.

Com a anècdota tinc quan vaig 
caçar la primera perdiu, vaig anar de 
cacera  com un dia normal amb el meu 
pare, el València, el Bou , el Rodríguez, 

l’Ernest, el Javi i el tiet Josep Mª  i quan 
estàvem ja apunt de acabar vaig tirar 
a una perdiu i la vaig tocar una mica, 
aleshores la vaig anar a buscar amb e 
Javi i amb el meu pare, es va tornar 
a aixecar i la vaig abatre. I del porc 
senglar la anècdota que tinc es quan 
el meu pare va tirar a un porc senglar, 
anava ferit i venia de cara cap a mi, i em 
va passar a un metre de la cama.

Sincerament em sento molt orgullosa 
de formar part d’aquesta família i de 
seguir les tradicions de la meva família 
ja que fa generacions que dura. Penso 
que la caça es una cosa que no es pot 
perdre, tota la vida s’ha fet i també crec 
que la caça és positiva per controlar 
aquelles espècies que fan mal i que hi 
ha molta població d’aquestes.
Blanca Vilalta  

AMB NOM PROPI: BLANCA VILALTA

La caça, la meva afició 
[“Em sento molt orgullosa de formar part d’aquesta família i   
de seguir les seves tradicions.”]

em DIc marc benaIGeS, sóc 
un caçador principiant i modest de 
L’Hospitalet de l’Infant. Tinc disset 
anys, curso primer de batxillerat, jugo 
a futbol quatre cops a la setmana 
i cada diumenge vaig a caçar amb 
el meu pare a la Pobla de Segur o a 
Benifallet.

Caço amb diferents races de 
gossos però les que més m’agraden 
són els Anglos Francesos i els Grans 
Gascons, gossos d’una talla i bellesa 
considerable, molt pegats i insistents 
amb el rastre i tot i que la velocitat no 
és el seu aspecte més destacat, tenen 
una gran resistència.  

Per l’aniversari dels setze anys el 
meu estimat pare em va regalar un 
Màuser M98 30-06, el qual el vaig 
estrenar a les dos setmanes de caçar 
amb ell amb un cérvol i el porto cada 
jornada de caça. Com ja he dit sóc 
un caçador principiant, que solament 

porta onze anys caçant, les coses que 
se d’aquesta se les dec al meu pare 
i a dos amics molt especials, “Isaïes 
Sànchez i Carles Rius”, que m’han 
donat molts consells i han estat molta 
estona xerrant amb mi sobre gossos, 
senglars i cabirols. 

Però hi ha gent criticadora que va 
divulgant que els caçadors som uns 
assassins i que hauríem de estar tots 
tancats a la presó. La caça és cultura i 
des de que l’ésser humà era nòmada 
està practicant l’art de la caça. Pareix 
que s’ha perdut el nord i que no 
sabem d’on venim menyspreant als 
caçadors i dient que al segle vint-i-
un pareix mentida que es practiquin 
aquestes activitats tant sagnants i 
violentes. Aquestes persones estan 

perdonades perquè mai sabran més 
del que saben, en el fons em fan 
llàstima.

Jo sóc una persona molt 
respectuosa i entenc perfectament 
que hi hagi gent que no li agradi la 
caça, però no m’acaba de fer el pes 
que ens critiquin d’una manera tant 
menyspreable i insolent.

Per concloure he de dir que 
paréssiu compte caçant i a veure si 
podem, entre tots, reduir el nombre 
d’accidents de caça a zero.
Marc Benaiges  

AMB NOM PROPI: MARC BENAIGES

La caça, la meva vida 
[“La caça és cultura. Molts no recorden que des de que l’ésser 
humà era nòmada ja estava practicant l’art de la caça.”]

gOSSOS
Els meus preferits són els Anglos 
francesos i els Grans gascons

[“Entenc perfectament 
que hi hagi gent que no 
li agradi la caça, però no 
m’acaba de fer el pes que 
ens critiquin d’una manera 
tan insolent.”]

aRMeS
El meu pare em va regalar un Màuser M98 
30-06 que porto cada jornada de caça.



Mutuasport 
s’avança a les 

noves cobertures
PREMIUM CAT & PREMIUM CAT G

1.000.000 € 

- LA MILLOR ASSEGURANÇA PEL CAÇADOR FEDERAT -

PROMOCIÓ! 
Aquest any, donarem les cobertures de l’assegurança superior a la contractada, pel mateix preu.

* Per consultar la informació completa d’aquestes assegurances (cobertura de gossos, caceres nocturnes, etc.) 
s’han de dirigir a la seva Representació Territorial on els hi explicaran detalladament. 

N Q S

PR
EM

IUM

Des de la Federació Catalana de Caça entenem 
que en aquests moments les assegurances amb 
cobertures molt baixes poden esdevenir un 
gran problema. Si tenim la desgràcia de ser 
causants d’un dany cal tenir una COBERTURA 
RESPONSABLE. 

Assegurança de més d’

42  La geneta

taRRagOna

Dones que cacem: 
passat, present i futur
[Som noies normals amb vides normals que 
gaudim, conciliant-la amb el nostre estil de 
vida, d’aquesta magnifica afició.]

De noU TInc la oportunitat de 
dirigir-me a vosaltres, companys, 
a través de La Geneta. Sóc la 
Goretti Barceló, sòcia nº26 
de la Societat de Caçadors de 
Capçanes, fundada l’any 1974. 
Rellegint els vells llibres d’actes 
em vaig adonar que no va ser fàcil 
en aquell moment posar d’acord 
a tots, però s’hi van esforçar, van 
acostar posicions i finalment es 
va constituir la societat. Fruit 
d’aquella feina ben feta avui 
gaudim d’una associació ben viva, 
participativa i oberta a tothom. 

La Societat de Caçadors 
de Capçanes té tres noms de 
dona en el seu llibre de socis: la 
Gladis, la Núria i jo. En aquest 
aspecte he pogut observar que, 
darrerament, s’han impulsat 
diverses campanyes per donar 
visibilitat i notorietat a les dones 
caçadores i no m’ha sorprès veure 

noies i dones amb les quals em 
sento del tot identificada, fugint 
d’estereotips i de prejudicis, noies 
normals amb vides normals que 
gaudeixen, conciliant-la amb 
al seu estil de vida, d’aquesta 
magnífica afició. 

Les xarxes socials han facilitat, 
en part, aquesta tasca. Avui en 
dia les societats tenen comptes 
de facebook, les colles del senglar 
publiquen imatges de les seves 
jornades de caça i tot aquest món 
s’ha connectat a cop de “likes”. 
Però no podem ser ingenus, no 
som només caçadors els que 
accedim a les publicacions i 
hauríem de ser més prudents amb 
la imatge que estem projectant. 
El que per alguns és normal pot 
ferir sensibilitats i crear rebuig. 
Per això, des de l’altre costat, 
intentem pensar en el què volem 
mostrar de nosaltres i potenciem 

la part natural i respectuosa que, 
en definitiva, és la que identifica a 
tot bon caçador. 

Sort companys i endavant, que 
tingueu un bon any!
Goretti Barceló    

taRRagOna

el paSSaT DIa 27 D’ocTUbre es 
va celebrar el campionat Territorial 
de caça menor am gos al Coto “El 
Codony” de Santa Coloma de Queralt 
(Tarragona).

A les 9 del matí el President de la 
Representació Territorial de caça, el 
sr. Josep Mª Porta, donava la sortida 
als 8 participants amb els seus 
corresponents gossos i jutges. De la 
prova han sortit dos classificats que 
representaran al Camp de Tarragona 

en el campionat Autonòmic a celebrar 
el proper dia 7 de novembre a 
Serracanya (Barcelona).

Alfonso del Sol, de Constantí, s’ha 
classificat en primer lloc seguit de Toni 
Farré de Santa Coloma de Queralt.

Joaquim Vidal  

Campionat provincial de  caça menor amb Gos




