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FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

Ja fa anys que veiem com les ordres de vedes es compli-
quen; fins i tot, recentment hem pogut veure sentències 
judicials com la de Castella-Lleó que han arribat a paralit-
zar la caça a tota la Comunitat. Altres, com la del Tribunal 
Superior de la Comunitat de Madrid, obligaran a les admi-
nistracions competents en matèria de caça a disposar, any 
rere any, de dades actualitzades relatives a l’abundància i 
estat de conservació de cadascuna de les espècies objec-
te d’aprofitament cinegètic. Amb aquest panorama, que 
a priori ens podria semblar advers, crec que el món de la 
caça ha de donar un pas endavant. Fa uns mesos vèiem 
amb admiració i una mica d’enveja la gran campanya que 
l’Office National de la Chasse francesa engegava per tot 
el país afirmant que els caçadors francesos eren i són els 
primers ecologistes de França. Doncs bé, a Catalunya la 
caça és, sense cap mena de dubte, la principal eina de 
conservació del medi i ens cal reivindicar aquest fet per 
tots els mitjans al nostre abast.
 
Recentment he tingut la sort de veure com els caçadors 
catalans recorren els canals del Delta de l’Ebre al rescat 
de les cries d’ànecs que queden atrapades i que s’aca-
ben ofegant o sent presa de les gavines. Enguany hem 
engegat, de manera conjunta amb el DARP, un programa 
de recuperació d’hàbitats pera la perdiu roja i la tórtora 
comuna i fa goig comprovar com la vintena de societats 
que s’han apuntat al projecte són autèntics conserva-
cionistes, desbrossen les muntanyes que es tanquen per 
abandonament, recuperen conreus allà on les espècies 
(cinegètiques i no cinegètiques) ja no tenen què menjar, 
asseguren l’accés a l’aigua, etc. 
 
Fa poc més d’un mes vam iniciar, conjuntament amb els 
Departaments d’Agricultura i Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya, la Fundació Conservacionista 
Artemisan i les societats de caçadors del Delta de l’Ebre 
un projecte de cens d’aus aquàtiques per tal que els pro-
pis caçadors siguin protagonistes i coneixedors, tant del 
contingent d’aus que hi ha al Delta i que per tant poden 
ser objecte d’aprofitament, com quins són els seus perío-
des de migracions prenupcials. L’interès i la participació 
de les societats de caçadors ha estat total.
 
Enguany hem presentat l’APP de la Federació Catala-
na de Caça. Aquesta eina permetrà a tots els federats i 
federades de Catalunya, entre moltes altres funcionali-
tats, convertir les jornades de caça en jornades de cens 
d’espècies. Amb els més de 39.000 potencials gestors 
cinegètics de tota Catalunya tindrem una informació de, 
no només d’allò que es caça (cens d’aprofitament), sinó 
d’allò que veiem quan practiquem la nostra passió (cens 
d’abundància). Aquesta potentíssima informació ens ha 
de permetre justificar veritablement què és el que podem 
caçar les properes temporades.
 
En definitiva, hem de convertir les possibles amenaces 
en fortaleses per la nostra afició. La caça sempre ha estat 
una activitat sostenible; no obstant això, l’evolució de la 
societat ens requereix que ho justifiquem. Però, això, no 
ha de suposar cap problema ja que tenim la capacitat, les 
ganes i som el major contingent de persones per dur a 
terme aquesta tasca.

Comencem!

Sergio Sánchez
President de la Federació Catalana de Caça  
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L’Ampolla acull l’Assemblea de l’FCC 
celebrada amb un format força 
innovador i atractiu per als assistents
El poliesportiu municipal de l’Ampolla va esdevenir el marc de la celebració, el 
passat dissabte 11 de maig, d’una nova edició de l’Assemblea General de l’FCC, 
que va comptar amb la participació de més de 200 persones i que es va celebrar 
amb una posada en escena molt “televisiva”.

la localitat, que va mostrar la seva satisfacció per la ce-
lebració d’aquesta assemblea a l’Ampolla i va reconèixer 
el treball dels caçadors en el control cinegètic de les es-
pècies. El president de la societat de caçadors de l’Am-
polla, que va col·laborar activament en l’organització, va 
acompanyar a l’alcalde en la seva salutació.

A continuació, es van tractar els diferents punts de l’or-
dre del dia començant per una exposició de Sergio Sán-
chez sobre la visió de la Federació al respecte del pre-
sent i, especialment, del futur de la caça a Catalunya.

En aquesta trobada, les territorials també van tenir un 
protagonisme significat; ja que tots els seus presidents 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

A les 11.00 hores del matí, amb la preceptiva salutació 
del president de la Federació Catalana de Caça, el senyor 
Sergio Sánchez, va començar la 35a edició de l’Assem-
blea de la Federació (que des de fa tres anys es realitza 
de manera itinerant per diferents indrets del territori ca-
talà), que va comptar amb la presència de prop de 200 
federats i federades de tota Catalunya, a més de dife-
rents convidats d’institucions, d’administracions, d’em-
preses, etc.

Aquesta intervenció va donar pas a la pujada a l’escenari 
(que comptava amb una gran pantalla i una estètica molt 
semblant a la que es pot veure en un programa de tele-
visió de tipus de tertúlia) de Francesc Carasa, alcalde de 

Sergio Sánchez, president de la Federació, davant dels 200 participants a l’Assemblea.

Els presidents de les Territorials van destacar l’esperit de col·laboració amb les institucions.

van pujar a l’escenari per explicar als 
assistents alguns dels aspectes més 
destacats del treball i iniciatives du-
tes a terme en el decurs de 2018.

Aquesta assemblea va comptar amb 
la presència de diferents represen-
tats d’empreses, d’entitats i d’insti-
tucions; entre altres, el cos d’Agents 
Rurals de Catalunya i la Generali-
tat. En aquest sentit, per l’escena-
ri d’aquesta assemblea van passar 
Marc Costa, director general dels 
Agents Rurals; així com Jordi Ruiz, 
subdirector general d’activitats ci-
negètiques, que va representar a la 
Generalitat en absència, per motius 
personals i d’agenda de la senyora 
Montse Barniols i de la consellera 
Teresa Jordà, que va enviar una gra-
vació de vídeo saludant els presents 
i destacant el paper dut a terme per 
part dels caçadors i caçadores de 
Catalunya en el control cinegètic de 
les espècies i com a gestors del medi, 
manifestant alhora el suport de la 
Generalitat al nostres col·lectius i a 
l’FCC. En aquest sentit, van destacar 
el canvi de tarannà i esperit col·labo-
rador i de diàleg trobat en aquests 
darrers tres anys.

Marc Costa, va destacar, d’una ma-
nera força positiva la personificació 
com a acusació popular de l’FCC 
en el judici contra l’assassí dels dos 
agents rurals a ASPA (ACS); així com 

la necessitat d’establir polítiques de 
col·laboració conjuntes.

Per la seva banda, Jordi Ruiz, va par-
lar, entre altres qüestions, sobre al-

En aquesta trobada, les territorials també van tenir 
un protagonisme significat; ja que tots els seus pre-
sidents van pujar a l’escenari per explicar als assis-
tents alguns dels aspectes més destacats del treball 
i iniciatives dutes a terme en el decurs de 2018.
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comunicació com una eina estratègica per defensar i 
representar els drets i interessos dels caçadors i caça-
dores, i de la caça en general.

Noèlia Cartes i Alberto Cid, campions d’Espanya de 
Sant Hubert i Podencs Eivissencs (per motius perso-
nals no va poder assitir Isaac Morales, campió d’Espan-
ya de Becada) també van tenir un destacat protago-
nisme en l’Assemblea. Aquest petit homenatge dirigit 
per Diego de la Torre, responsable de competicions 
de la Federació, va donar pas a la part “numèrica” de 
l’assemblea on Sergi Sánchez va presentar els comptes 
auditats de 2018 i el pressupost i propostes d’actuació 
per a l’any 2019, que tots els assistents van aprovar per 
unanimitat.

Dani Camacho, tècnic de la Federació Catalana de 
Caça, va presentar als assistents de l’assemblea la nova 
APP de la Federació adreçada al col·lectiu de caçadors 
i caçadores federats; una nova eina que, entre altres 
aspectes, facilitarà la recollida de dades de les caceres, 
aportarà notícies i informacions d’interès, informació 

guns dels punts més polèmics de la darrera ordre de 
vedes, destacant que tractaran de solucionar-ho per al 
proper període de cacera; així mateix, va destacar la 
importància de comptar amb dades reals i fefaents so-
bre les diferents espècies cinegètiques, ja que aquesta 
informació és clau a l’hora de redactar l’ordre de vedes, 
per la qual cosa va demanar la col·laboració del col·lec-
tiu de caçadors i caçadores de Catalunya al qual va ma-
nifestar tot el suport i consideració de la Generalitat.

La presència dels representants de la Generalitat i 
Agents Rurals va donar pas a les intervencions de José 
Miguel Zubieta i Salvi Delmús, de l’àrea de comunica-
ció de l’FCC, que van realitzar sengles ponències so-
bre diferents aspectes vinculats amb la necessitat de 
comunicar d’una manera professional, honesta, trans-
parent, coherent i coordinada tot el que es fa des de 
la Federació i les diferents territorials i societats: La 

Dani Camacho va presentar l’APP de 
la Federació adreçada, entre altres 
aspectes, a facilitar als seus usuaris la 
recollida de dades de les caceres i fa-
cilitar informacions d’interès als caça-
dors

Els assistents a l’assemblea van apro-
var per unanimitat el balanç de gestió 
de 2018 i el pressupost per al 2019

meteorològica, fases lunars, serveis de missatgeria, 
etc... entre altres prestacions.

La seva participació va deixar pas a la de Javier Ver-
ges, gerent de Mutuasport, qui va explicar diferents 
aspectes vinculats amb la sinistralitat en la caça i la 
importància de comptar amb una bona assegurança. 
En aquest sentit, cal destacar que els caçadors i caça-
dores de Catalunya, en termes generals, són els millors 
assegurats del conjunt de l’Estat.

L’Assemblea va acabar amb el lliurament de diferents 

trofeus i reconeixements a empreses col·laboradores, 
guanyadors dels diferents campionats autonòmics, 
etc. Després de l’acte al pavelló, tots els presents van 
participar en un dinar de germanor, en el decurs del 
qual es va lliurar una placa d’agraïment a l’alcalde de la 
localitat. Per la seva banda, l’ajuntament de l’Ampolla 
va obsequiar a tots els assistens amb una bossa amb 
productes alimenticis de la zona.

Sens dubte, una assemblea força satisfactòria i exitosa 
gràcies a la inestimable col·laboració de l’Ajuntament 
de l’Ampolla – Turisme l’Ampolla, la Generalitat de Ca-
talunya, Cos d’Agents Rurals, Unió de Pagesos de Ca-
talunya, SCI Frist for Hunters, Mutuasport, així com a 
tots els federats i federades assistents. 

Resum fotogràfic assemblea 

Resum activitats 2018-2019 

Tots els presents van participar en un 
dinar de germanor, en el decurs del 
qual es va lliurar una placa d’agraï-
ment a l’alcalde de la localitat

https://www.facebook.com/pg/federcatca/photos/?tab=album&album_id=1269934936506007&__tn__=-UC-R
https://youtu.be/jaPDLcF3ZLQ
https://youtu.be/jaPDLcF3ZLQ
https://youtu.be/jaPDLcF3ZLQ
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La caça i l’evidència científica, una 
realitat submergida
El paper de la caça com una de les millors eines per a la correcta gestió del medi 
i el control cinegètic és evident, però davant dels atacs externs i interessats que 
pateix la nostra activitat, una de les millors maneres de defensar aquest axioma és 
mitjançant la realització d’estudis específics, rigorosos, contrastats i sustentats en 
dades reals i de camp (un punt on el nostre col·lectiu pot aportar molt, facilitant 
dades fefaents i reals per a la realització d’aquests estudis)

Cada setmana veiem ‘valents’ de tota 
mena, institucions animalistes d’àm-
bit urbà sense cap connexió amb la 
realitat o partits polítics anticaça que 
tenen com a objectiu prioritari la pro-
hibició de la nostra reglada i costosa 
activitat. 
 
Sortosament, cada vegada disposem 
de més estudis rigorosos que avalen la 
importància de la nostra activitat com 
a garant de la biodiversitat dels nos-
tres boscos ajudant a regular l’excés 
de determinades poblacions com el 
porc senglar, el tudó o el conill, con-
tribuint a la viabilitat de les nostres 

explotacions agrícoles i ramaderes mi-
nimitzant els danys que pateixen per 
l’excés de fauna; som peça clau per 
evitar la propagació de malalties ani-
mals i contribuïm a la reducció de la 
sinistralitat en les nostres carreteres, 
entre d’altres.

En aquest darrer punt, cada vegada 
disposem d’estudis de sinistralitat més 
especialitzats i amb dades estadísti-
ques més fiables com el de la DGT de 
2017 on s’evidencia que la fauna sal-
vatge va provocar 20.500 accidents a 
tot l’Estat espanyol. D’aquests, 10.141 
van ser provocats per senglars, con-

vertint-se l’espècie que més accidents 
provoca arreu, especialment allà on hi 
ha sobrepoblació.

Caça i evidència científica
Caldrà per tant, associar cada cop 
més la caça a l’evidència científica i 
serà necessari que com a Federació 
augmentem els convenis, recursos 
i esforços de tot tipus per disposar 
d’estudis rigorosos que acreditin allò 
que moltes vegades és evident. 
El futur de la nostra activitat passarà 
per evidenciar a Administracions Pú-
bliques i detractors amb dades objec-
tives i demostrables que la nostra ac-
tivitat és necessària i sostenible anant 
de la mà de la recerca i la ciència. El 
vigent conveni amb el SEFAS de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
n’és un bon exemple, i no pararem 
de promoure’n de similars amb insti-
tucions de l’administració pública. El 
darrer estudi de l’Institut Català d’Or-
nitologia que ens va permetre allargar 
el període hàbil de caça del tord tam-
bé es troba en la línia a seguir. 

Liderar estudis
Els caçadors podem liderar aquests 
estudis, avui per avui? El cert és que 
actualment no tenim infraestructu-
ra ni mitjans per estar al capdavant 
d’aquests estudis, però sense cap 
mena de dubte sí que podem i hem 
de participar-hi aportant dades, mos-
tres i fent treball de camp per ajudar 
els científics que fan aquesta recerca 
al medi.

Com podem mantenir el nostre dis-
curs pedagògic, promocional i de 
defensa de la caça davant de tantes 
falsedats, atacs i difamacions? Tots 
som conscients que tenim en contra 
professionals experts en mantenir les 
seves associacions animalistes amb 
fons públics i com a professionals de-
diquen el seu dia a dia a generar totes 
aquestes distorsions contra la caça i 
cap aquells que la practiquem.

La sobrepoblació de senglar és un 
bon exemple. Hi ha un munt d’articles 
científics que acrediten i promouen 
la caça com un mètode validat i clau 
per reduir aquestes sobrepoblacions. 
Cert és que no els veureu citats en-
lloc i encara menys als grans mitjans 
de comunicació generalistes, tan sols 

a revistes científiques internacionals 
de veterinària o biologia.

Els senglars i la sobrepoblació
La primavera de l’any passat, ja vam 
viure com una anàlisi no científica i 
populista en relació al projecte pilot 
de vacuna contraceptiva en senglars 
-en base només del 40% de les recap-
tures de senglars vacunats- ja s’usava 
per intentar suprimir la caça trencant 
amb la proposta inicial de la comple-
mentarietat de la vacuna amb la caça.

Sense cap tipus de fórmula epide-
miològica ni estadística, van conclou-
re que es van evitar 400 naixements, 
la mateixa xifra que les captures fetes 
per les colles de senglar de les pobla-
cions on es llencen els diners públics 
en aquest estudi.

Es va arribar a publicar i mantenir 
que la caça augmenta la població de 
senglars allà on es practica. Com pot 
ser que des de les diferents adminis-
tracions que es van unir per finançar 
aquest estudi i la mateixa universitat, 
ningú fes esment a articles científics 
de referència que acrediten la caça 
com a eina per la reducció de densi-
tats de senglar?
Cap d’ells sabia que Oliver Keuling i 

els seus col·laboradors tenen publi-
cat un estudi al 2008, fet al nord-est 
d’Alemanya, a 60 km d’Hamburg, en 
una àrea de 20.000 hectàrees, on amb 
teleseguidors i senglars marcats prè-
viament, van evidenciar que la caça 
és una bona eina de gestió i regulació 
de densitats de població de senglars? 
És més, aquest equip de científics va 
afirmar a l’estudi citat, que la caça és 
una eina per la reducció de propaga-
ció d’animals infectats per malalties1. 
Actualment tots sabem que a França 
i Bèlgica els caçadors estan sent clau 

per aturar la propagació de la PPA.

Hi ha molts altres estudis publicats 
que aporten evidència científica en 
relació a la utilitat de la caça. La pres-
tigiosa revista científica European 
Journal of Wildlife Research va publi-
car al juny del 2010 l’estudi Wild boar 
(Sus scrofa) harvesting using the espera 
hunting method: side effects and ma-
nagement implications fet per l’equip 
científic del portuguès Carlos Braga 
i col·laboradors2. Aquest estudi fet a 
Alentejo (Portugal), a una finca pri-
vada de més de 900 hectàrees, on es 
van realitzar aguaits nocturns va per-
metre a l’equip fer un registre de les 
captures fetes durant 5 anys, període 
habitual als estudis científics per evi-
denciar dades objectives. A aquesta 
finca, molt excepcionalment es feia 
alguna montería, però principalment 
la caça del senglar se centrava en els 
aguaits nocturns.

Aquest estudi de control dels animals 
abatuts, relacionant edats, sexe, zo-
nes de danys agrícoles versus den-
sitats de senglar, etc., va ratificar un 
estudi similar de Schley i col·labo-
radors al 2008, on es conclou que 
l’aguait nocturn és una modalitat de 
caça per a la reducció de densitats 
de senglars amb l’objectiu de reduir 
danys agrícoles, especialment idoni 
per a zones amb altes densitats, com 
tenim a tants llocs d’Europa. Aquests 
autors deixen clar que, en aquesta 
modalitat, si el caçador només captu-
ra mascles amb ullals, no es compli-
ran els factors necessaris per reduir 
densitats. Aquest equip portuguès 
de científics afirma que, en base als 
estudis de comportament dels llops 
(Canis Lupus) fets per Jedrzejewski i 
col. 1992; Mattioli i col. 1995, Nores 
i col. 2008, mengen d’un 75-95% de 
senglars joves (no adults). Això com-
porta que la montería i els aguaits, 
on habitualment s’abaten els animals 
més vells, faciliten i promouen la bio-
diversitat ajudant a generar captures 
de senglars joves als llops i també al 
linx Ibèric (Lynx Pardinus).

El futur de la nostra activitat passarà per evidenciar 
a Administracions Públiques i detractors amb dades 
objectives i demostrables que la nostra activitat és 
necessària i sostenible 

La caça és biodiversitat, 
ho diem i ho posem en 
pràctica nosaltres. Tam-
bé ho ratifica la ciència

“Cada setmana veiem 
‘valents’ de tota mena, 
institucions animalistes 
d’àmbit urbà sense cap 
connexió amb la realitat 
o partits polítics anticaça 
que tenen com a objec-
tiu prioritari la prohibi-
ció de la nostra reglada i 
costosa activitat”
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L.? European Journal of Forest Research. 54 (729–737) DOI 10.1007/s10344-008-0204-9

2 Braga, C., Alexandre, N., Fernández-Llario, P. & Santos, P. (2010) Wild boar (Sus scrofa) harvesting using the espera 
hunting method: side effects and management implications. European Journal of Forest Research 56 (465–469) DOI 
10.1007/s10344-010-0373-1

3 Keuling, O., Baubet, E., Duscher, A., Ebert, C., Fischer, C., Monaco, A., et al. (2013) Mortality rates of wild boar Sus 
scrofa L. in central Europe. European Journal of Forest Research. DOI 10.1007/s10344-013-0733-8

4 González-Crespo C., Serrano E., Cahill S., Castillo-Contreras R., Cabañeros L., López-Martín, JM., et al. (2018) Stochastic 
assessment of management strategies for a Mediterranean peri-urban wild boar population. PLoS ONE 13(8):e0202289. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202289

La caça és biodiversitat. Ho diem i ho 
posem en pràctica nosaltres. També 
ho ratifica la ciència. Oliver Keuling i 
els seus col·laboradors, van publicar un 
estudi al 2013 que es titula Mortality 
rates of wild boar Sus scrofa L. in central 
Europe3,on es van recollir dades durant 
12 anys (1998-2009) a diversos països 
de l’Europa Central, registrant totes 
les captures fetes i senglars morts, un 
total de 661. Van calcular les quotes 
de mortalitat, ràtios de supervivència, 
etc. L’estudi conclou que cal inten-
sificar les accions de caça a aquelles 
zones on no hi ha sobrepoblacions, in-
tentant abatre també femelles i joves, 
ratificant els resultats dels estudis de 
Toïgo i col. 2008. Els autors citen tex-
tualment que cal “estimular” als caça-
dors per anar a caçar, entenent la caça 
com oci. A aquest estudi es ratifiquen 
els resultats de l’estudi de Ueda i Kan-
zaki del 2005 on deien el mateix.
 
Tots conclouen que la caça és un mè-
tode eficaç i una bona eina per reduir 
densitats, com ja deien Briedermann 
1977; Calenge et al. 2002; Sodeikat 
y Pohlmeyer 2007; Keuling 2009, als 
seus estudis previs. Aquests autors 
tanquen els seus estudis científics 
dient que sols la cooperació amb els 
caçadors pot augmentar l’eficièn-

cia de la caça i prevenir el sacrifici 
d’aquests senglars per ordre “oficial 
administrativa”.

Com podeu veure, actualment anem 
ben bé al revés. Es promou, es dona 
suport i es potencien només empre-
ses privades de gestió de fauna, i es 
dediquen fons públics per estudis 
sense fonaments previs ni resultats 
fiables com el de la vacuna contra-
ceptiva. Des de la Federació no pa-
rem ni pararem de dir-los quin és el 
camí a seguir, però sembla que no ens 
escolten.

Reducció de la sobrepoblació
Científics locals també han fet estu-
dis on es constata que la reducció de 
les sobrepoblacions del senglar han 
de ser portades a terme amb diver-
ses mesures a l’hora, inclosa la caça. 

A finals d’agost del 2018, Carlos Gon-
zález-Crespo científic de l’equip del 
SEFAS de la UAB, conjuntament amb 
diversos col·laboradors, van publicar 
l’estudi Stochastic assessment of ma-
nagement strategies for a Mediterra-
nean peri-urban wild boar population4.
Aquest estudi es va realitzar a 80 Km2 

del Parc Natural de Collserola. L’estu-
di conclou que les millors mesures per 
reduir la sobrepoblació de senglar són 
l’eliminació d’alimentació suplemen-
tària que la gent dona als senglars, 
evitar l’accés dels senglars al menjar 
dels animals domèstics, recollir resi-
dus, fer una millor gestió de les àrees 
verdes i augmentar els aguaits noc-
turns amb permisos especials (doncs 
no se’n fan suficients), permetent la 
caça en el període hàbil de setembre 
a febrer a la zona on és permesa.

Segons l’estudi, sols es van fer batu-
des pel senglar al 17,2% de la superfí-
cie del parc. De l’estudi podem cons-
tatar que tantes limitacions i traves 
a la caça només provoquen que tin-
guem més senglars, amb un augment 
exponencial dels animals des de l’any 
2000 fins el 2015. L’estudi constata 
que els caçadors van augmentar les 
seves captures, sabent les restric-
cions i dificultats que suposa caçar en 

El nostre col·lectiu s’ha 
d’implicar en la realit-
zació d’aquests estudis 
ajudant als seus respon-
sables facilitant-los mos-
tres, registres, recomp-
tes, etc. 

aquella zona. Un 65,6% dels senglars 
caçats eren adults, davant del 34,4% 
que eren exemplars joves.

És evident, que alcaldes i regidors 
anti-caça no tenen aquests estudis 
com a referent per facilitar, promo-
cionar i donar suport a la caça. Sense 
ella, encara tindrien més problemes 
provocats pels senglars als seus mu-
nicipis. En una àrea amb 3,2 milions 
d’habitants, declarar-se municipi an-
ti-caça és una irresponsabilitat popu-
lista d’estratègia política dissenyada a 
curt termini per satisfer a potencials 
votants animalistes.

Podríem continuar citant i resumint 
més estudis a favor de la caça, us ga-

En una àrea amb 3,2 mi-
lions d’habitants, decla-
rar-se municipi anti-caça 
és una irresponsabilitat 
populista d’estratègia 
política dissenyada a 
curt termini per satisfer 
a potencials votants ani-
malistes

rantim que no pararan de publicar-se 
arreu del món.

La Federació Catalana de Caça amb 
les seves Representacions Territo-
rials continuarem fent-nos ressò dels 

Reduir la sobrepoblació de senglar es pot fer amb l’eliminació d’alimentació que la gent dona, entre d’altres mesures.

estudis i donant suport a tots els 
científics que, amb la seva neutrali-
tat, promouen la recerca i l’evidèn-
cia científica fent grans esforços per 
aconseguir resultats que permetin 
millorar el nostre medi amb equilibri, 
tot garantint la biodiversitat.

Als caçadors ens caldrà augmentar 
aquesta participació i col·laboració 
amb els científics i els seus equips, 
i moltes vegades anirà més enllà 
d’aportar mostres, registres o fer re-
comptes. 

Així, volem continuar garantint als 
nostres federats que no permetrem 
populismes de cap tipus ni falsedats 
en contra de la caça i els caçadors. 
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Sergio Sánchez, president de la Fe-
deració Catalana de Caça i Joaquim 
Zarzoso, membre de la junta directi-
va de l’FCC i president de la Territo-
rial de Barcelona, van rebre el pas-
sat dimarts 14 de maig a la seu de 
la Federació la visita del general de 
la Guàrdia Civil, el senyor Pedro Ga-
rrido, amb el qual van mantenir una 
profitosa trobada de treball.

Fruit d’aquesta reunió, es va propi-
ciar la celebració d’unes jornades 
entre ambdues institucions en ma-
tèria de seguretat i formació dels 
caçadors i caçadores federats.

des de manera prèvia al desenvolu-
pament de les normes, com en fu-
tures lleis d’armes i/o modificacions.

La Federació Catalana de Caça, que 
va agrair la predisposició i respecte 
manifestat cap al col·lectiu de caça-
dors de Catalunya per part del gene-
ral Sr. Pedro Garrido, també va oferir 
al representant de la Guàrdia Civil la 
total col·laboració del col·lectiu en la 
vigilància del medi natural pel que fa 
a malalties d’espècies cinegètiques, 
furtivisme, utilització de productes 
fitosanitaris i prevenció d’incendis, 
entre d’altres aportacions. 

Per part de la Federació Catalana 
de Caça també es va demanar el su-
port de la Guàrdia Civil, mitjançant 
els agents del SEPRONA, per a les 
societats de caçadors a l’hora de 
controlar el furtivisme, una veritable 
xacra que cal eradicar.

A aquesta petició es va sumar la de-
manda de que siguin escoltades les 
aportacions dels caçadors realitza-

Reunió entre l’FCC i la Guàrdia Civil per 
acordar col·laboracions en matèria de 
seguretat i formació dels caçadors
Les oficines de la Federació Catalana de Caça van acollir una reunió positiva de tre-
ball amb el Sr. Pedro Garrido Roca, general de la Guàrdia Civil, cap de la 7a Zona C.A. 
de Catalunya, que va servir per establir diferents propostes de col·laboració en ma-
tèria de seguretat, formació, projectes de futur i possibles aportacions del col·lectiu 
en la redacció de normatives que afecten a la caça. 

Es va demanar el suport 
de la Guàrdia Civil a l’hora 
de controlar el furtivisme

L’APP de la Federació, una eina bàsica 
per la recollida de dades sobre l’activitat 
cinegètica a Catalunya
L’assemblea general de la Federació va esdevenir el marc de la presentació 
d’aquesta nova i esperada APP per a mòbils impulsada per l’FCC que marcarà, 
un abans i un després en la recollida de dades crucials per poder defensar, ges-
tionar i argumentar la caça amb coneixement de causa i solidesa.

Després de molts mesos de treball i esforç l’APP de la Fe-
deració ja és una realitat, que pot ser s’ha fet esperar una 
mica més del que calia esperar, però la demora ha valgut 
la pena ja que finalment s’ha aconseguit una eina que es-
devindrà primordial per al futur de la caça i en la qual s’ha 
invertit un gran esforç, coneixements i il·lusió perquè sigui 
eina força completa i veritablement útil.

Dani Camacho, tècnic de l’FCC, va presentar als assistents 
de l’assemblea la nova APP de la Federació adreçada al 
col·lectiu de caçadors i caçadores federats. L’APP de la Fe-
deració Catalana de Caça serà una eina que podreu des-
carregar i instal·lar al vostre telèfon mòbil. Per accedir-hi, 
haureu d’introduir el vostre DNI, número de llicència fe-
derativa i cognoms. També haureu d’omplir les dades de 
contacte, les modalitats de caça que practiqueu o que us 
agradin i escollir les categories de notícies i de missatges 
que més us interessin. Un cop tingueu la APP instal·lada al 
vostre mòbil, portareu al mòbil tota la informació personal 
rellevant. Podreu consultar les notícies de caça, el Pla Alfa 
(recordeu que si s’activa el nivell 3 del Pla Alfa per risc d’in-

cendis no podem anar a caçar), la informació meteorològica 
i el calendari de fases lunars.

Hi ha un servei de missatges mitjançant el qual la Fede-
ració, presidents o tècnics poden contactar amb vosaltres 
per facilitar-vos informació en qualsevol àmbit. I finalment, 
l’apartat de Formularis, on cal apuntar les sortides, les ca-
ceres i els avistaments. En l’apartat de batudes, caldrà que 
el responsable de cada colla introdueixi les dades. Per això, 
cada president s’haurà de posar en contacte amb l’FCC i 
donar d’alta al president i cap de colla.

Si sou constants i honestos en l’aportació de dades, es re-
copilarà una informació molt valuosa que ens posaria en 
una situació molt favorable a l’hora de defensar amb dades 
reals i fefaents la nostra activitat ja que, ningú excepte els 
caçadors i caçadores, pot accedir a recollir aquest tipus de 
dades d’una manera tan directa i efectiva i amb un número 
de persones tan gran. 

Video tutorial descàrrega APP 
Introducció dades APP 

https://youtu.be/Oh_Emk6HX-I
https://youtu.be/eVF7KyXrrQQ
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Reunió amb l’Associació Amics del Tord 
per la regulació de la modalitat del garbell
L’Associació Amics del Tord porta anys treballant i investigant en un mètode 
que garanteixi la selecció de l’espècie que es captura i el seu benestar

La Federació Catalana de Caça i l’Associació Amics del 
Tord es van reunir al març per d’explorar vies de col·la-
boració per regular un dels mètodes de captura del tord 
més tradicionals del nostre país i més arrelat a les Terres 
de l’Ebre, això sí, amb una nova modalitat adaptada als 
nous temps de protecció ambiental, anomenada “garbell”.

Gràcies al treball de l’Associació per trobar un mètode 
que garanteixi la selecció i el benestar dels animals cap-
turats, és el moment de sumar esforços buscant el recol-
zament dels més de 40.000 caçadors i caçadores d’arreu 
del territori per a la defensa de la tradició d’aquest mèto-
de històric de la caça a Catalunya. 

Es busca el recolzament dels més de 40.000 caçadors d’arreu del territori.

Trobada amb el coordinador del sindicat 
d’Agents Rurals IAC-CATAC
Sergio Sánchez, president de l’FCC, acompanyat de Diego de la Torre, van mante-
nir el dijous 2 de maig a la seu de la Federació una interessant i profitosa reunió 
de treball amb Hèctor Mahamud, coordinador dels agents rurals afiliats al sindicat 
IAC-CATAC, un dels més representatius del cos.

La reunió va servir per parlar sobre assumptes relacio-
nats amb la pràctica de l’activitat cinegètica a Catalunya 
i les relacions entre la pròpia Federació i el col·lectiu de 
caçadors i caçadores amb els membres del cos d’Agents 

Rurals. En el decurs de la trobada es va parlar sobre di-
ferents temes d’interès comú vinculats amb la futura pu-
blicació de la nova Llei de Caça a Catalunya.

Es van tractar qüestions relacionades amb l’actual 
protocol d’inspecció als caçadors aplicat per part dels 
agents rurals i la necessitat d’establir un diàleg fluid en-
tre ambdues entitats per arribar a acords, que tinguin 
per objectiu el desenvolupament de l’activitat cinegètica 
cada vegada més segura per a tothom, especialment a 
l’hora de fer les batudes de caça. El senyor Mahamud va 
posar de manifest l’oportunitat de comptar amb unitats 
d’agents rurals especialitzades en el control de l’activitat 
cinegètica. 

Projecte de millora d’hàbitats per 
les espècies de caça menor
Un total de 19 societats de les diferents representacions territorials de Catalunya 
participaran, en primera instància, en aquest innovador projecte de millora d’hàbitats 
per a les espècies de caça menor, en especial tórtora i perdiu roja, a implementar a les 
seves APC (Àrees Privades de Caça), impulsat per la Federació Catalana de Caça. 

De mica en mica, aquest ambiciós projecte pilot im-
pulsat des de la Federació Catalana de Caça, gràcies a 
l’acord adquirit amb la Direcció General d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi i la col·laboració de l’Insti-
tut Català d’Ornitologia (ICO) i el Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), s’està fent 
realitat. L’objectiu d’aquesta proposta és implementar 
tot un seguit de mesures de millora de l’hàbitat en APC 
per tal d’afavorir les poblacions d’espècies de caça me-
nor, especialment la tórtora i la perdiu roja.

Fa unes setmanes, des de la Federació Catalana de 
Caça es va donar a conèixer el projecte i es va dema-
nar la col·laboració de les societats per posar en marxa 
la iniciativa (en aquesta primera fase, amb un màxim 
de 20 societats, distribuïdes per les diferents repre-
sentacions territorials), que van respondre molt po-
sitivament a la proposta. En aquest sentit, l’FCC vol 
manifestar públicament el seu més sincer agraïment a 
totes les societats que van presentar la seva sol·licitud 
per participar, tot i que malauradament alguna se’n va 
quedar fora.

En aquest sentit, val a dir que a l’hora de seleccionar 
les APC es va buscar que presentessin l’ecosistema 
més idoni per a la implementació del projecte, tenint 
en compte que està especialment adreçat a la perdiu 

roja i la tórtora, i per fer el seguiment de les actua-
cions.

Les societats jugaran un paper destacat ja que seran les 
encarregades, entre altres tasques, de les estassades de 
zones de matollar, l’aportació suplementària d’aliment, 
la creació de franges herbàcies amb presència de ru-
derals en camps de cultiu, creació/adaptació de punts 
d’aigua, manteniment de cultius existents post-collita, 
sembra de franges amb cultius per la tórtora.

Una vegada que la comissió creada per gestionar aquest 
projecte va seleccionar les primeres APC on iniciar el 
projecte –d’acord a criteris d’idoneïtat del biòtop– es 
van celebrar sengles trobades informatives i de tecnifi-
cació a Solsona, el passat 16 de juny i a Mas de Melons 
el 22 de juny.

En el decurs d’aquestes jornades formatives, a més de 
presentar el projecte, es va parlar sobre la situació de 
la tórtora a Catalunya: distribució, abundància i tendèn-
cies poblacionals; l’ecologia i la migració de la tórtora. 
També es van fer sortides de camp per visitar les zones 
d’estudi i seguiment de la tórtora; així com mostrar les 
tècniques d’estudi utilitzades com el radioseguiment 
amb emissors, captura i marcatge de tórtores, sistema 
d’anellament amb Pit Tags, etc. 
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Gran acollida dels cursos de tir 
“Especial Cabirol”
Les instal·lacions del Club de Tir de Torres de Segre van albergar aquestes jorna-
des tècniques de formació, impartides per dos experts tiradors com Ramon Fitó i 
Joan Carles Masoller, adreçades de manera especial al tir sobre cabirol.

Aquest dos cursos, celebrats el dissabte 1 i diumenge 2 
de juny, són una mostra més de l’esforç de la Federació 
Catalana de Caça en la seva aposta per la formació del 
col·lectiu en tantes disciplines i àmbits com sigui possible.

El curs es va celebrar per duplicat, dissabte i diumenge, 
per donar més opcions i facilitats als interessats. Així ma-
teix, es va posar un límit en la inscripció de participants 
per tal que l’experiència fos personalitzada i útil i que els 
instructors poguessin atendre a tothom. De fet, el curs de 
tir especial cabirol va ser possible gràcies a la feina dels 
instructors d’excepció Ramon Fito i Joan Carles Masoller 
i la seva passió pel tir, experiència i ganes d’ensenyar i 
transmetre. Sense oblidar-nos, és clar, de totes i tots els 
participants que van invertir el seu temps en aprendre i 
millorar a l’hora de prémer el gallet.

L’ambient, malgrat la calor, va ser immillorable i esperem 

que tothom marxés satisfet i amb més ganes encara de 
seguir practicant i millorant. Recordeu que la pràctica és 
imprescindible per poder anar al cabirol amb garanties.

Volem agrair també al Club de Tir Torres de Segre per 
acollir-nos com si fóssim a casa, a l’Eusebio, l’encarregat 
del camp, per la seva atenció i la seva ajuda i a les mar-
ques col·laboradores Gamo Outdoor, RWS, Swarovski 
Optik i Mutuasport per donar el seu suport a aquesta 
iniciativa de formació. 

Ramon Fito i Joan Carles Masoller van ser els instructors d’aquests cursos celebrats l’1 i 2 de juny

La Federació impulsa una nova 
jornada formativa de caça amb arc
El Centre Esportiu Municipal Bac de Roda de Barcelona, va acollir una jornada for-
mativa sobre l’arc mecànic i l’ajust de l’arc compost, que va comptar amb la partici-
pació de més de 30 arquers. Pepe Duo, Pedro Galiano i Moises Bozas es van enca-
rregar de dirigir aquesta jornada.

La Federació Catalana de Caça continua recuperant la 
formació dels arquers, després d’anys sense ofertes per 
aquest col·lectiu. De mica en mica, es van creant cursos 
en l’àmbit de la caça amb arc i s’està demostrant que des-
perten un gran interès i les formacions aconsegueixen 
sempre un número alt d’inscrits. En són un bon exemple 
els més de 40 participants al curs de formació de caça 
amb arc celebrat l’1 de setembre de l’any passat a Alós de 
Balaguer i els més de 30 inscrits al curs sobre l’arc mecà-
nic celebrat a Barcelona el passat 2 de juny.

Els assistents d’aquesta jornada van tenir la sort de comp-
tar amb dos veritables crac de l’arc com Pepe Duo i Pedro 
Galiano i l’organització i coordinació de Moises Boza, de-
legat d’arc de la Federació Catalana de Caça. El programa 
era molt complet, i incloïa la història, l’evolució i el futur 

de l’arc mecànic, el seu concepte mecànic i funcionament, 
l’ajustament i la regulació de tots i cadascun dels seus 
components (politges, reposafletxes, visors, etc.), l’elecció 
de les fletxes i puntes de caça i la seva posada a punt final.
Volem agrair molt especialment la presència de Pepe 
Duo i Pedro Galiano que van venir fins a Barcelona per 
fer la formació a més a més de portar tot el material 
necessari i també a tots els participants per la seva im-
plicació i les ganes d’aprendre. Esperem que us agradés 
i que us fos útil. Aprofitem per recomanar al col·lectiu 
arquer, que si tenen interès en més formacions i volen 
apuntar-s’hi, ens ho facin saber per valorar emprendre 
més activitats. 

Aquestes jornades formatives són 
un exemple més de l’esforç de l’FCC 
per facilitar una formació de qualitat 
en tantes disciplines i àmbits com si-
gui possible

L’FCC continua recuperant la for-
mació dels arquers, després d’anys 
sense ofertes formatives per aquest 
col·lectiu. A la trobada van participar 
més de 40 persones



Barragan i Cartes, guanyadors del 
Català de Sant Hubert
El coto intensiu de El Faisà d’Or a Vilopriu va acollir el passat 27 d´abril una 
nova edició del Campionat de Catalunya de Sant Hubert, organitzat per la Fe-
deració Catalana de Caça en directa col·laboració amb la Territorial de Girona.

Nova victòria d’Àngel Ballesté a 
l’Autonòmic de Compak Sporting
El camp de tir del Molí de la Nora, a Alcoletge, va acollir el diumenge 7 d’abril 
una nova i multitudinària edició del Campionat de Catalunya de Compak Spor-
ting, organitzada per l’FCC amb la col·laboració la Territorial de Lleida i que 
va comptar com a principal novetat amb la incorporació de la categoria de tir 
adaptat.

La present edició d’aquesta competició va comp-
tar amb el concurs d’un total de 75 participants que, 
durant tot el dia, van gaudir d’una excel·lent jornada 
competitiva, més favorable al matí que per la tarda, a 
causa de l’excés de vent que va perjudicar el correcte 
desenvolupament de la competició i va provocar unes 
puntuacions una mica més baixes del previst.

L’Àngel Ballesté va fer bona la seva condició de favorit 
i es va imposar amb 89 punts en la classificació gene-
ral per davant d’Alejandro Sánchez Baena (86) i Edgar 
Bosch Tufet (85), que van acabar segon i tercer respec-
tivament. A més de les categories masculines (A, B, C) 

es va disputar el campionat a les categories màster, ve-
terans, sènior, júnior, dones -amb la presència d’Amor 
Giménez, única dona participant- i, per primera vega-
da, tir adaptat, amb el concurs de Jordi Santaeulalia 
Saló, guanyador en la seva categoria amb 61 punts a 
les quatre rondes disputades.
 
Volem donar les gràcies per la seva col·laboració a 
la Representació Territorial de Lleida, al personal del 
Camp de Tir La Nora Alcoletge, als jutges i al Club Es-
portiu de Tir Lleida. El Campionat d’Espanya de Com-
pak Sporting se celebrarà del 28 al 30 de juny a Mén-
trida (Toledo). 

La prova es va desenvolupar amb total normalitat i amb 
un dia ideal per la celebració d’aquest tipus de competi-
cions. Els núvols i el sol es van alternar durant tot el matí 
de manera que la temperatura va ser sua i els gossos van 
poder realitzar correctament la seva feina. No obstant 
això, l’abundant pluja del dia anterior va fer que s’ha-
guessin de canviar els camps seleccionats prèviament i 
es va haver de realitzar la prova en una zona més bos-
cosa.

Després del corresponent sorteig de camps, cap a les 
8:30h va començar la competició que va finalitzar al 
voltant de les 14:30h, després del barrage entre els dos 
primers de cada camp. Per acabar la jornada, lliurament 
de premis a càrrec de Josep Blanquera, president de la 
Territorial de Girona, i celebració d’un dinar de germanor 
dins el mateix recinte del Faisà d’Or.

L’agraïment de l’FCC a la Representació Territorial de 
Girona, per la seva inestimable col·laboració i implica-
ció, aportant prou personal per aconseguir un magnífic 
desenvolupament del campionat; al Faisà d’Or per apor-
tar les perdius i les instal·lacions, a l’empresa de material 
i roba de caça Iberzone pels meravellosos premis dels 
campions i campiones i, evidentment, als jutges Fernan-
do de Miguel i Xavier Álvarez. 

El Campionat d’Espanya de Sant Hubert està previst per 
al 28 i 29 de setembre a Gurrea de Gallego, Osca. 

Júnior
Toni Sala

Dones
Amor 

Giménez

Veterà
Josep Moner

Màster
Ignasi Segura

Tir adaptat
Jordi 

Santaeulalia Saló

Sènior
Fermin GualÀngel Ballesté 

Alejandro Sánchez

Edgar Bosch

CLASSIFICACIÓ GENERAL

1. Fèlix Barragan
2. Manuel Teixeira
3. Francisco Javier Caballero

1. Noelia Cartes
2. Sílvia Aguilar
3. Eva Rius

Classificació Homes

Classificació Dones

El Campionat d’Espanya de Sant Hu-
bert està previst per al 28 i 29 de se-
tembre a Osca
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Prop de 500 ocells inscrits al 49è 
campionat ocellaire de Catalunya
El pavelló municipal de Ripollet, ple a vessar, va acollir el passat 12 de maig 
una nova edició d’aquest campionat a quatre plomes que va comptar amb el 
concurs d’un total de 496 ocells i que va tenir com a guanyadors als ocells de 
Pedro Barrera, Roman Ruiz, Manuel Aguilar i Higinio Fajardo.

El Català de Caça Pràctica, per a 
Manuel Teixeira i Joan Casas
El terme municipal de Tàrrega va acollir la celebració d’una nova edició d’aques-
ta prova, organitzada de manera conjunta des de fa cinc anys per la Federació 
Catalana de Caça i el Pointer Club. A més del campionat es va celebrar una 
Prova d’Aptituds Naturals (PAN) per veure les capacitats i desenvolupament 
d’aquests fantàstics gossos de mostra.

La competició va començar ben d’hora, a les vuit del matí, 
i com sempre amb els pinsans. Un total de 88 ocells dis-
tribuïts en diferents tandes; al final, el triomf va anar a 
parar al pinsà presentat per Pedro Barrera, de Cornellà de 
Llobregat, un vell conegut dels aficionats a l’art ocellaire a 
Catalunya.

A la segona ploma de la jornada, el protagonisme va ser 
per als passerells; un ocell molt preuat pel seu cant melo-
diós. La competició va comptar amb la participació de 109 
pardals. Després d’11 remeses, es van escollir els deu fi-
nalistes. Finalment el passerell presentat per Roman Ruiz 
de Mollet del Vallès, va obtenir el triomf a la prova.

Al voltant de les 11h va arribar el torn per la tercera ploma 
del campionat de cant amb la participació d’un total 126 
verdums, un dels ocells més estimats al territori. Després 
de set remeses per estimar qui era el millor ocell, la vic-
tòria va a anar a parar a mans de l’egarenc Manuel Aguilar 
i el seu verdum.

Els verdums van deixar pas al “plat fort” de la compe-

La present edició d’aquesta competició tan espectacu-
lar i amb els gossos com a principals protagonistes es va 
desenvolupar amb total normalitat en uns dies, el 9 i 10 
de març, climatològicament parlant molt bons. De fet, el 
canvi de dates del juliol al mes de març, per tal d’evitar 
que l’excés de calor de l’estiu perjudiqués als gossos, va 
esdevenir una de les principals novetats del campionat i 
un veritable encert.

Els 36 gossos participants en la competició, repartits en 
dos dies dissabte-diumenge, en funció de la raça -conti-
nentals i britànics-, van demostrar un gran nivell de pre-
paració i grans aptituds per a la competició, que va estar 
molt disputada.

De manera paral·lela a la competició de caça pràctica, 
també es va dur a terme la prova de PAN, on van par-

tició, les caderneres, amb 173 ocells inscrits. Cap a les 
dues de la tarda i amb un ambient força escalfat per la 
temperatura ambient del pavelló i la tensió pròpia de 
la competició, després de 22 remeses i amb el personal 
i ocells força cansats, es va escollir a la cadernera pre-
sentada per Higinio Fajardo de Ripollet com a guanya-
dora del campionat en aquesta modalitat.

Gran treball dels organitzadors d’aquest campionat, 
que va comptar amb ocellaires arribats de tota Ca-
talunya i on, com ja és habitual, el principal tema de 
conversa, al marge dels propis de la competició, es va 
centrar sobre les traves imposades per part de l’admi-
nistració per mantenir la tradició ocellaire i les dificul-
tats existents per a la cria en captivitat; l’opinió gene-
ralitzada és sempre la mateixa: en algunes espècies, és 
pràcticament impossible.

La jornada va finalitzar amb el lliurament de trofeus 
i distincions i el sentiment de tots els participants i 
acompanyants d’haver gaudit d’una gran jornada com-
petitiva i de germanor. 

ticipar 14 gossos. “Hanna” de Francisco Javier Luna, en 
continentals i “Takonium Prinz” de Josep Laguna en bri-
tànics van ser els campions d’aquesta prova organitzada 
pel Pointer Club.

Volem donar les gràcies per la seva col·laboració al Faisà 
d’Or per l’aportació de perdius, la Societat de Caçadors 
de Tàrrega, especialment a Benjamí Sala i Xavier Robinat, 
als sembradors per la professionalitat i implicació; Magí 
(el Sherpa), Jacinto Naranjo i Rafael Trescastro, als jutges 
Gabriel Álvarez Cordero, José Luis Aragón i Tomás Bue-
naga, i finalment a Bon Mascota, que va obsequiar els 
campions amb sacs de pinso per als seus animals.

El Campionat d’Espanya de Caça Pràctica se celebrarà 
el proper 14 i 15 de setembre, el lloc encara està per 
determinar. 

La competició es va celebrar al mes de març enlloç de juliol com era habitual, per evitar que la calor perjudiqués els gossos
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El passat 20 de maig vam mantenir una profitosa trobada 
a les oficines del Departament per tractar sobre tot un 
seguit de qüestions fonamentals per al col·lectiu de fal-
coners amb el senyor Ricard Casanovas Urgell, cap del 
Servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sos-

Èxit de la 1a Tirada Solidària contra 
el càncer el infantil
El dissabte 29 de juny, el vedat de Can Pascol, a Caldes de Montbuí, va acollir aquesta 
iniciativa, que demostra una vegada més l’esperit solidari dels caçadors i caçadores 
catalans, organitzada per la RT de la Federació Catalana de Caça a Barcelona i que va 
comptar amb la participació de més de 500 persones entre tiradors i acompanyants.

Reunió sobre falconeria al Departament 
de Territori i Sostenibilitat

Els caçadors i caçadores de Catalunya 
van demostrar la seva cara més 
solidària participant massivament a 
la 1a Tirada Solidària (recorreguts de 
caça) organitzada per la Federació 
de Caça de Barcelona, en el marc 
del programa “Un any, una causa” i 
que va servir per recaptar bons en 
benefici de l’Associació contra el 
Càncer Infantil del Moianès.

Tot i la forta calor regnant, al voltant 
dels 40 graus, la participació fou 
excel·lent,amb més de 500 persones, 
uns 240 participants a les proves de 
tir. Molts tiradors i tiradores, van 
acudir a la trobada acompanyats 
dels seus fills i filles, el que va fer 
d’aquesta jornada una veritable festa 
de la solidaritat i la germanor. Durant 
tot el dia, els més petits, van poder 
gaudir de diferents activitats.

Extintors i ambulància
A causa de les condicions 
meteorològiques adverses d’aquests 
dies, la Representació Territorial 
de l’FCC a Barcelona, va informar i 
demanar la col·laboració de Protecció 

Civil, per tal de donar suport logístic 
i de control a la Tirada. Així mateix, 
va informar al Cos d’Agents Rurals de 
les activitats que es desenvoluparien, 
sempre amb les màximes mesures 
de seguretat i per aquest motiu, 
el Club Esportiu Catalunya amb 
la Representació Territorial de 
l’FCC a Barcelona es van proveir 
d’extintors i es va contractar el servei 
d’ambulància per si fos necessària la 
seva actuació. 

Cal destacar que la tirada i les 
diferents activitats pels més petits, 
van transcorre amb total normalitat.

Premis per a tothom
Al migdia, el senyor Jordi Garcia 
Colomer, de forma totalment 
desinteressada, va cuinar tres macro 
paelles boníssimes per als assistents.
També cal destacar la col·laboració 
desinteressada, una vegada més, del 
Club Esportiu Becaders Catalunya. 
A més, van fer unes samarretes 
commemoratives de la I Tirada 
Solidària, a banda, dels diferents 
premis que van aportar.

Cap a les 19 hores es va tancar 
aquesta jornada amb el sorteig d’un 
gran nombre de detalls per a tots els 
participants i els nens assistents a la 
tirada. Tothom es va quedar sorprès 
per la gran quantitat de premis cedits 
pels particulars, diferents empreses 
i per les societats de caçadors i 
ocellaires.

Pel que fa a la tirada, no va haver 
cap guanyador, ja que era una prova 
solidària, esportiva i no competitiva 
on els veritables guanyadors són tots 
aquests petits que dia rere dia lluiten 
contra aquesta malaltia.

Agraïments especials
Per part de la Territorial de Barcelona 
volem mostrar el més sincer agraïment 
a tots els assistents a la tirada, del més 
gran al més petit. Així com a totes les 
societats de caçadors i d’ocellaires, 
tiradors/es, caçadors/es i ocellaires 
implicades en aquesta tirada solidària. 
Sense oblidar-nos, és clar, de totes 
les persones i empreses privades 
que van fer aportacions a la tirada: A 
GAMO, per la seva especial implicació 

en aquests i altres esdeveniments 
organitzats per aquesta Territorial. 
A MUTUASPORT, al Club Esportiu 
Becaders Catalunya, amb especial 
menció al Club Esportiu Catalunya i 
Finca Can Pascol. A Joan Marc, Dani, 
C. Asensio i Peret, per tota la feina dels 
dies previs. A les dones caçadores de 
la Representació Territorial de la FCC 
a Barcelona; especialment a Mónica 
Schimid, Carmen Pérez, Glòria Llanos, 
Merche, Carmen Ruiz, Judith, Sandra 
Castellano, Cristina de Domingo. 
Imma, Silvia i Amor (prganització). 
Martin i Forn la Cantonada, al 
delegats comarcals i membres de 
Junta Directiva de la RT de l’FCC a 
Barcelona. 

tenibilitat. Per part de la Federació van acudir a la reunió 
Daniel Martínez Lite, nou delegat dels falconers i falco-
neres de la territorial; Joaquim Zarzoso Espinal, president 
de la RT de l’FCC a Barcelona i la senyora Montse Romeo 
Acuña, la nostra assessora jurídica. 

El jove Daniel Martínez Lite, primer per l’esquerra, és des de fa unes setmanes el nou delegat dels falconers de la Territorial.

Resum fotogràfic jornada 

https://www.facebook.com/federcatca/posts/1308827419283425?__xts__[0]=68.ARDITkY1N6qx3H97c0-BelxV0CKJyP-sknD5VVIvB6XXrFFBimqf-zhaTrkhzTKJ_9lp3gNMC8ZMRZ8KLQmTIQSeDkifk41GqP0zeY_gviC2fL20NAUsLu6J8xwJse3mbwbPhLByqh6NyRN7_wcxaN-ZZXvvBrexwePW4N6LEQRQ7ys7Bh2zuBSFTfyQ31pvYYDTaCKufH58X8mserWOYqmTqD4aUGTcNbBQzcA6v9ov-bmaFy2pTdOYjyl_2_bePQKR39ASJ7oVkg2ULUWZGM4wL9MP7dwvccTxUS_2HmLb8sYYdLFcLA1XoMgeh4j6TCFU_ERG_V7agIq5QnuGcULn8w&__tn__=-R
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Palau Solità i Plegamans, a favor de 
l’activitat cinegètica
El passat 26 d’abril, el ple de l’Ajuntament d’aquesta localitat del Vallés Occidental 
va aprovar la moció presentada per part de la Societat de Caçadors l’Alzina, presidi-
da per Joaquim Zarzoso, en favor de la caça en el marc de la campanya #lacaçatam-
bévota impulsada per la Federació Catalana de Caça i les diferents Representacions 
Territorials.

Apropant l’art de la falconeria als 
més petits amb jornades educatives
Els passats 24 i 25 d’abril, l’alumnat del col·legi Les Fonts de Gelida, va tenir l’opor-
tunitat de conèixer i gaudir de diferents exemplars d’ocells rapinyaries, amb motiu 
de la celebració de la setmana cultural.

Amb 9 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció el ple de 
l’Ajuntament d’aquesta localitat del Vallés Occidental es 
va convertir en un dels primers consistoris de Catalunya 
en mostrar de manera formal el seu compromís favorable 
al desenvolupament de l’activitat cinegètica a través de 
l’aprovació de la moció plenària presentada per part de 
la Societat de Caçadors i Caçadores l’Alzina, en el marc 
de la campanya #lacaçatambévota, mitjançant la qual es 
vol obtenir per part dels diferents ajuntaments i els seus 
representants municipals arreu Catalunya el seu posicio-
nament clar i fefaent al respecte de la pràctica i la im-
portància del desenvolupament de l’activitat cinegètica 
al seu municipi.

Els partits que van votar a favor d’aquesta moció, pre-
sentada per part de la Societat de Caçadors l’Alzina, van 
ser el PSC, Guanyem Palau, Ciutadans i el PP, sumant un 
total de 9 vots. 

Per contra, ERC, PdCAT, CUP i Iniciativa per Catalunya 
Verds es van posicionar contraris a la moció en suport 

Les jornades van consistir en unes xerrades educati-
ves mediambientals amb introducció a la falconeria 
impartides a tot l’alumnat del centre. Les xerrades van 
ser impartides per Ondrej Vlach Sulek, referent en fal-
coneria a Catalunya, compartint el seu coneixement i 
experiència com a falconer des de fa més de 19 anys 
a l’aeroport del Prat de Llobregat, a més de la seva 
cultura sobre la falconeria i la natura. Ondrej va comp-
tar amb la col·laboració de Jordi Ares Massanes, presi-
dent de Falconers de Catalunya, amb una experiència 
de més de 10 anys com a falconer.

Gràcies a aquestes jornades, l’alumnat va poder com-
prendre i valorar el paper tan important que tenen les 
aus rapinyaires en la cadena alimentària. Els alumnes 
d’aquests centres van conèixer diferents tipus d’ocells, 
quina és la seva alimentació, el seu plomatge, com in-

de la caça. El representant del Grup Independent es va 
abstenir en la votació municipal.

El resultat d’aquesta votació i el fet que a les nostres ins-
titucions municipals es pugui parlar i debatre sobre l’ac-
tivitat cinegètica és la constatació de la importància que 
les diferents societats de caçadors de Catalunya conti-
nuïn amb el seu esforç de sol·licitar als seus ajuntaments 
un posicionament clar al voltant del món cinegètic.

Sens dubte, el treball dut a terme per la Societat l’Alzina 
és un bon exemple de la necessitat perquè el conjunt de 
societats de caçadors i caçadores de Catalunya treballin 
en la mateixa línia, donant visibilitat al món de la caça en 
cadascun dels seus ajuntaments. 

La presentació d’aquesta moció al ple de l’Ajuntament, 
també va permetre al senyor Joaquim Zarzoso explicar la 
realitat de la caça, la seva necessitat, i rebatre amb argu-
ments contrastats els diferents punts de rebuig dels par-
tits contraris a la moció. 

tervenen en el medi natural i com és la seva conserva-
ció i cria en captivitat; així com altres aspectes com els 
tipus de vol, metodologia dins de la falconeria, cures, 
material i eines i van aprendre que la falconeria és una 
manera de caça natural.

Després d’una ronda de preguntes i resolució de dub-
tes, l’alumnat i professorat del centre, van tenir ocasió 
de mantenir un contacte directe amb els ocells.

Aquesta iniciativa, creada de forma totalment altruis-
ta, està impulsada per la unió de totes les societats de 
falconeria de Catalunya juntament amb la Representa-
ció Territorial de l’FCC a Barcelona.

Amb aquest projecte, vam intentar transmetre el res-
pecte cap a la natura en base al seu coneixement, de 
la necessitat de la caça i la figura del caçador. 

De la mateixa forma, volem fer arribar el missatge de 
la importància de conèixer la falconeria i la necessitat 
de respectar-la i conservar-la. 

Les xerrades van ser impartides per On-
drej Vlach Sulek, referent en falconeria 
a Catalunya

El PSC, Guamyem Palau, Ciutadans i el PP, van votar a favor de la moció
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Girocaça compta amb degustacions 
de platets de caça, com a novetat
Santa Cristina d’Aro va acollir la 5a edició d’aquesta fira de la caça i la natura, que 
es va tancar amb una valoració força positiva i un notable èxit de participació, tant 
pel número de visitants com pel nombre de paradetes i activitats organitzades.

A les 8 del matí es va donar el tret de sortida d’aquesta 
cinquena edició de la fira Girocaça organitzada per la Re-
presentació Territorial de l’FCC a Girona amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. Un any més la 
fira va comptar, a més d’un gran nombre de parades amb 
productes i serveis vinculats amb l’activitat cinegètica, 
amb un complet programa d’activitats, xerrades i exhibi-
cions entre les quals podem destacar les de Sant Hubert, 
gran búsqueda, aixecadors i falconers.

Entre les principals novetats cal destacar la celebració 
d’un multitudinari tast de platets de carn de caça, en 
col·laboració amb l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Gi-
rona. Gràcies a aquesta iniciativa, que forma part de la 
campanya impulsada per l’FCC #MenjaSaMenjaCaça per 
posar en valor i potenciar la utilització a la cuina de la carn 
de caça, es van servir més de 2.000 platets amb la becada, 
el cérvol, senglar, cabirol, daina, faixà o perdiu com a prin-
cipals protagonistes.
 
L’exhibició de gossos, amb més de 30 races diferents, va 
esdevenir un altre dels punts més visitats d’aquesta fira. 

També va comptar, entre altres, amb el tir amb arc, 
gràcies a la col·laboració de l’ACAG, un altre dels Fal-
coners de Catalunya. Tots dos, a més de la presència 
física amb un estand propi, van organitzar diferents ac-
tivitats, exhibicions i xerrades tècniques. 

Els becaders de Catalunya també van tenir un especial 
protagonisme en aquesta fira, on la Federació Catalana 
de Caça també va ser-hi amb la seva carpa informativa 
i pedagògica, i la de tir amb escopetes d’aire comprimit.

Sens dubte, una fantàstica edició d’aquesta fira que va 
comptar amb la presència de milers de visitants en un 
dia on la climatologia va acompanyar. 

Per part de la Federació de Caça de Girona cal mani-
festar el nostre més sincer agraïment a totes les insti-
tucions, col·laboradors, paradistes, ponents, visitants, 
etc. que van fer possible aquesta nova edició de Gi-
rocaça, i de manera especial a Dani Camacho, per tot 
el seu treball i esforç per organitzar aquest esdeveni-
ment. 

BARCELONA

Fruit de la reunió celebra-
da el passat dia 14 de maig 
amb el Sr. Pedro Garrido 
Roca, general de la Guàrdia 
Civil, cap de la 7a Zona C. 
A. de Catalunya a la seu de 
l’FCC, el passat 17 de juny 
Sergio Sánchez, president 
de la Federació Catalana 
de Caça, i Joaquim Zarzo-
so, membre de la junta di-
rectiva de l’FCC i president 
de la Territorial de Barce-
lona, es van reunir amb el 
comandant Quesada, cap 
de la Intervenció d’Armes 
i Explosius a Catalunya de 
la Guàrdia Civil i amb el ti-

El passat 28 d’abril la Societat de Caçadors l’Esquirol Pe-
tit de Lliçà d’Amunt va celebrar com es mereix el seu 50è 
aniversari. L’alcalde de la localitat, Nacho Simón, que va 
agrair una vegada més el paper de la societat en el control 
poblacional del senglar, i Joaquim Zarzoso, president de la 
Representació Territorial de l’FCC a Barcelona, van fer de 
mestres de cerimònies en la celebració d’aquesta efemèri-
de, acompanyats en tot moment per Jordi Roca, president 
de l’entitat.

En el decurs d’aquest acte es van lliurar diferents plaques 
commemoratives, entre altres, a Joan Vilardebó, com a 
soci fundador de la societat i caçador amb més de 70 anys 
en actiu. També, es va lliurar una placa a Francisco Félix 
Arimon, que durant 18 anys va estar al capdavant de la 
societat com a president. 

Alhora d’explicar què és la caça podríem omplir moltes pàgi-
nes; però si hem de ressaltar algun concepte amb negreta és 
el de germanor, companyonia... que és el que vam viure una 
vegada més el darrer cap de setmana del mes d’abril amb 
motiu de la celebració de la nostra Tirada Intersocial 2019.

Els participants a la trobada, arribats de tota la província de 
Barcelona, van gaudir d’una fantàstica jornada on, a més dels 
aspectes purament competitius, van poder compartir expe-
riències i anècdotes. La trobada va tenir lloc al camp de tir de 
Can Pascol, a Caldes de Montbuí.

El nostre agraïment per la seva inestimable col·laboració 
al Club Esportiu Catalunya, Club Becaders de Catalunya, 
GAMO, Sant Just Telecomunicacions i el forn La Canto-
nada. 

nent en cap del Servei de 
Protecció de la Naturalesa 
(SEPRONA) a Catalunya de 
la Guàrdia Civil.

En tot moment, es va valo-
rar la tasca com sentinelles 
de la natura que duem a ter-
me els caçadors, tenint cura, 
conservant i vigilant la fauna 
i vegetació al nostre territori 
durant tot l’any.

La Federació va agrair la 
bona predisposició i va tor-
nar a oferir la total col·labo-
ració del col·lectiu en la vi-
gilància del medi natural pel 

Nova reunió de treball amb diferents 
representants de la Guàrdia Civil
El passat 17 de juny vam mantenir una nova trobada amb diferents representants de 
la Guàrdia Civil i del SEPRONA per establir acords de col·laboració en en matèria de 
seguretat, formació, projectes de futur i possibles aportacions.

50è aniversari de la 
SC l’Esquirol Petit

Tirada Intersocial a 
Can Pascol

que fa a malalties d’espècies 
cinegètiques, furtivisme, 
utilització de productes fi-

tosanitaris i prevenció d’in-
cendis, entre d’altres apor-
tacions. 

Resum fotogràfic jornada 

https://www.facebook.com/pg/federaciogirona/photos/?tab=album&album_id=679718562449496&__xts__[0]=68.ARAwB8TcUiPKANs-FXQsKzBlDg_76W_K6ZCSgIE9cQp2YAT1IZTE0AusC4qYZKvRiKXipBPMTPWgIdrI2rkqsJ_lSbZCoZaUbrZJ2bM1ZoFcLaK4rM501Dyu1GHx19qpj77kkpj-1Ap1jsUWPdJ_504qLOvvJ9uEK7jHa7p9ry28jSlcfjh4XKUTBy7AePKiG1wspbihy_hpCIzLU1B_RuSJBPFneRzT_bX3FXdHcyt0igs16sD2zqNsBvbA_pPl2Ic9SK2hSLc09_n86999BJaF91jGfIxTUQcUTY4OzjZ-DNXM3moVqCl_00uCzYueCsIYQN14TLJDbH3LEHbt1Iax56amwm2i2lrDeR7FvEaDVXbDnLIs9WZ0kKuZcy3k3kX21VNUv6k57UUgTAHD-fD94reDqr8grveg-K4JXB_N03WfUxMKJSeClL-4u0EaZxt-59-thXiPUhFV1B7VMXM1eAx5xzCZ0tyfxuN9uWbbXTjkI_iqScQJyDk8GwO6joymIz97leUn1lfu2skgHjO7jHZXXSReaPeCR1w&__tn__=-UC-R
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Fent pedagogia i apropant l’activitat 
cinegètica als centres educatius
L’Escola d’Hostaleria de Girona i l’INS La Miquela de Bescanó van acollir dues 
jornades formatives, impulsades per la Territorial de Girona, que van servir 
-entre altres aspectes- per posar en valor i donar a conèixer l’activitat cinegètica 
als i les alumnes del centre.

Més de 200 participants a la Junta 
General Ordinària de Colles de Girona
L’Auditori Manel Xifra de Girona va acollir el passat dissabte 18 de maig la trobada anual 
de colles amb la seguretat a les batudes de caça, la PPA o la situació de l’escorxador 
de Ribes de Freser entre els diferents punts de l’ordre del dia.

El primer contacte va ser amb els alum-
nes de l’Escola d’Hostaleria de Girona, 
una jornada amb un doble objectiu ja 
que, a més d’explicar al més de 30 alum-
nes participants diferents qüestions 
vinculades amb la caça i el seu paper 
com a gestor del medi natural, vam fer 
especial incidència sobre la necessitat 
i els beneficis d’incorporar la carn de 
caça a les nostres cuines. 

En aquesta trobada amb el futurs hos-
talers del territori - un fet que té una 
significació força especial per la feina 
prescriptora de l’hostaleria a l’hora de 
fomentar i potenciar l’aprofitament i 
l´ús habitual d’aquesta carn- van parti-
cipar Maria Bertran tècnica de l’FCC de 
la Territorial de Girona, Dani Camacho, 
tècnic de l’FCC i Arnau Padrosa, gerent 
de Senglar de Girona. Fruït d’aquesta 
jornada va sorgir la idea d’organitzar la 
degustació de platets de carn de caça 
a la fira Girocaça, que va esdevenir tot 

Es va fer incís en la posada en marxa de 
l’escorxador de Ribes de Freser un equi-
pament que, per diferents problemes 
burocràtics i amb l’empresa gestora de 
l’espai, ha vist com la seva obertura s’ha 
retardat en el temps. Tot sembla indicar 
que estarà operatiu a finals d’agost o 
començaments de setembre.

Per altra banda, es va posar en coneixe-
ments dels presents l’acord de col·la-
boració establert entre la Societat de 

un èxit. Pocs dies després, va tenir lloc 
la segona trobada amb els alumnes de 
l’INS La Miquela, de Bescanó, dirigit per 
Quim Colell. Una vegada més, vam te-
nir l’oportunitat de parlar d’una manera 
distesa sobre la caça. Maria Bertran fou 
l’encarregada d’impartir aquesta inte-
ressant i necessària jornada formativa 
(dues trobades) amb els alumnes de 1r 
i 2n d’ESO.

En el decurs de la xerrada, vam explicar 

Caçadors el Cartutxo de Cruïlla, Mo-
nells i Sant Sadurní d’Heura i els page-
sos del municipi, per tal cercar solucions 
coordinades per desenvolupar l’activi-
tat cinegètica a la zona i evitar els danys 
provocats als conreus per les superpo-
blacions d’algunes espècies. També es 
van recordar consells a l’hora de fer ba-
tudes i es va acordar de fer una jornada 
formativa a l’estiu i es va recordar, pel 
que fa a la PPA, la importància de què 
el col·lectiu mostri el seu compromís i 

als nois i noies participants tot un seguit 
d’aspectes d’interès vinculats amb l’ac-
tivitat cinegètica, com ara, l’hàbitat de 
les diferents espècies cinegètiques de la 
zona, el seu desenvolupament al medi 
natural, les malalties que els afecten 
com la triquinosi i el pestivirus de l’Isard, 
la mixomatosi, la PPA.

Tot plegat, unes enriquidores i positives 
jornades que es procurarà que tinguin 
continuïtat en el futur. 

col·laboració en la prevenció i detecció 
de qualsevol possible focus d’aquesta 
malaltia.

Després de valorar amb èxit la partici-
pació a Girocaça, la junta, presidida per 
Josep Blanquera, president de la Repre-
sentació Territorial de l’FCC a Girona, 
també va comptar amb la presència i 
participació de la senyora Elisabet Sán-
chez, directora dels Serveis Territorials 
del DARP a Girona.. 

Els socis de la SC de Cassà de la Selva 
recullen més de 30 m3 de brossa 
abocada al medi natural
Una vegada més els caçadors i caçadores de Girona han donat una nova mostra 
del seus compromís amb la conservació del medi natural; en aquesta ocasió tenint 
com a protagonistes a més de 70 persones vinculades  a la Societat de Caçadors de 
Cassa de la Selva, que van dedicar una jornada a netejar els boscos de la seva APC

Gràcies al compromís amb la preser-
vació del medi natural dels caçadors i 
caçadores de la Societat de Caçadors 
de Cassà de la Selva, el diumenge 12 
de maig es van retirar més de 30 m3 
de brossa abocada descontrolada-
ment als boscos de la seva Àrea Priva-
da de Caça (APC).

Un any més, i ja en portem 15, la So-
cietat de Caçadors de Cassà de la 
Selva va dedicar una nova jornada de 
treball solidari i col·laboratiu en bene-
fici de la conservació del medi natural 
organitzant una nova jornada dedica-

da a la recollida massiva de deixalles 
llançades pels boscos de Cassà de la 
Selva i rodalies, que formen part de 
l’APC de la societat.

En aquesta jornada de neteja dels 
boscos, que mostra una vegada més el 
compromís dels caçadors i caçadores 
en la conservació correcta del medi 
natural, van participar més de 70 per-
sones, la major part socis de l’APC. 

Com altres anys, la brossa es va 
traslladar fins a la zona d’estacio-
nament de la Nau Polivalent, on 
l’Ajuntament hi ha va posar un con-
tenidor per dipositar tot el mate-
rial recollit, que posteriorment es 
va enviar a una planta de reciclat-
ge per fer la correcta gestió de les 
deixalles. La recollida va finalitzar a 
l’hora d’esmorzar amb una sardina-
da per a tots els participants. 

La jornada va mostrar el compromís dels caçadors i 
caçadores en la correcta conservació del medi natural
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La Societat de Caçadors de Roses 
torna a mostrar la seva solidaritat
El passat mes de febrer, més de 300 caçadors i caçadores de Roses i de diferents  
poblacions gironines van participar en un dinar solidari, organitzat per aquesta 
societat en benefici de l’associació Tramuntanets dedicada a ajudar nens i nenes 
amb discapacitat.

Per tercer any consecutiu l’Associació de Caça Espor-
tiva de Roses ha demostrat el seu esperit col·laboratiu i 
compromís amb el territori i les persones organitzant una 
dinar solidari, dut a terme a la Sala Polivalent de Roses 
després de fer una jornada de caça per diferents indrets 
del Parc Natural del Cap de Creus. 
 
En aquesta ocasió, tots els beneficis obtinguts -més de 
3.000 €- es van destinar a l’Associació Tramuntanets de 

Roses, que fa una tasca important de suport amb els nens 
i nenes amb discapacitat, com l’any passat ho va ser a be-
nefici de FADIR, i fa dos anys en solidaritat amb la Funda-
ció Roses Contra el Càncer.
 
Sens dubte, aquesta acció es tracta d’una nova mostra de 
la implicació i el compromís de les nostres societats de 
caçadors i caçadores amb el territori en iniciatives socials 
i solidàries tan boniques com aquesta. 

GIRONA

Gran acollida del primer curs d’iniciació de 
tir al plat en la modalitat de Compak
El passat dissabte 9 de març va tenir lloc aquesta jor-
nada formativa de caràcter gratuït, organitzada per la 
nostra territorial i impartida per un expert en aquesta 
modalitat com Xavi Lozano al Club de Tir El Molí de 
Llançà. Cal destacar que, per a alguns dels participants 
al curs -molts d’ells força joves- aquesta era la seva 
primera experiència en Compak. 

Col·laboració entre caçadors i 
pagesos dels municipis de Cruïlla, 
Monells i Sant Sadurní de l’Heura
Es va signar un conveni que servirà per compatibilitzar, d’una manera consensuada, 
la caça  amb les accions de control necessàries adreçades a pal·liar els danys a 
l’agricultura causats per algunes espècies cinegètiques com el senglar.

L’11 d’abril la seu de l’ajuntament de les poblacions de 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura va servir de 
punt de trobada per la celebració d’aquesta profitosa 
reunió que va servir per signar un acord de col·laboració 
entre els pagesos d’aquests municipis i els caçadors de 
la zona, integrats en la societat de caçadors El Cartutxo. 
Aquest acord té com a objectiu millorar les relacions i la 
col·laboració entre aquests col·lectius per tal de cercar so-
lucions coordinades i compatibles amb el desenvolupa-
ment de l’activitat cinegètica a la zona i evitar els danys 
provocats als conreus per les superpoblacions d’algunes 
espècies cinegètiques, com el senglar.

En aquesta trobada, a més de la presència i mediació del 
Sr. Salvi Casas, alcalde del municipi,  que inclou les pobla-
cions de les Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, 
vam comptar amb la presència de la senyora Elisabet Sán-

chez, directora del DARP a Girona i el cap dels Forestals, 
Sr. Ignasi Dalmases. Josep Blanquera i Toni Bosacoma 
van participar en representació de la Federació de Caça 
de Girona, mentre que Joan Fita i Jordi Feliu, president i 
cap de colla respectivament, van representar els caçadors 
i caçadores de la societat El Cartutxo; Miquel Mates, Jordi 
Regencós i Jordi Mont van posar la veu i la representació 
als pagesos de la zona.

Finalment, pagesos i caçadors van signar un acord posi-
tiu de col·laboració que ha servit per deixar de banda les 
petites diferències de criteri existents sobre com afron-
tar els danys a l’agricutura causats, fonamentalment pels 
senglars, i la pràctica sostenible de l’activitat cinegètica, 
establint d’aquesta manera les bases d’una col·laboració 
ferma i duradora, que podrà satisfer les necessitats i pro-
blemàtiques de tothom. 
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En el decurs de la jornada, van tenir lloc diferents 
xerrades com la dedicada al Decret 9/2019 de 
transport i comercialització de la carn de caça, a 
càrrec de Francesc Cases, Cap de la Secció d’Activitats 
Cinegètiques i Pesca Continental del DARP a Lleida. La 
PPA també va tenir un especial protagonisme. Llorenç 
Ricou, cap regional de Ponent dels Agents Rurals de 
Lleida es va encarregar d’explicar la situació actual i els 
seus efectes sobre la caça. Ramon Mayench, secretari 
tècnic de la Territorial, va comentar les principals 
novetats de l’Ordre de Vedes 2019/20.

El 21 de juny la Societat de Caçadors d’Alcarràs va 
celebrar al local “Lo Casino” del poble aquesta efemèride 
tan especial que van aprofitar l’actual president, Joan 
Aixalà i el sortint Antonio Ibáñez per escenificar el 
traspàs de la presidència davant de tots els socis i 
adreçar unes paraules d’agraïment i d’encoratjament 
als molts caçadors i caçadores assistents.
 
El nostre president, Jaume Teixidó, va recordar als 
assistents al 50è aniversari de la Societat la importància 
d’anar tots a una a l’hora de gestionar l’àrea de caça. 
Per altra banda, Ramon Mayench va fer un recordatori 

A més dels molts socis i presidents de societats, la trobada 
va comptar amb una destacada presència institucional 
encapçalada per Rosa Ma Perelló –aleshores, alcaldessa 
de Tàrrega i presidenta de la Diputació-. També van 
comptar amb la presència de Ferran de Noguera, director 
del DARP a Lleida i membres del cos d’Agents Rurals 
i Mossos d’Esquadra; i una representació de la FCC, 
encapçalada pel seu president Sergio Sánchez.

La trobada va acabar amb un sopar de gala on es van lliurar 
els diplomes als campions provincials de l’any 2018. 

de tots els expresidents amb els quals ha coincidit a 
la Federació i va recordar que amb tots ells havien 
treballat plegats pel bé de la caça (els anteriors als 
senyors Aixalà i Ibáñez són Josep Sisó (Kika), Salvador 
Ribor, Josep Maria Sisó, Ramon Huguet i Ramon Bagué 
“Dionisio”.
 
L’alcalde d’Alcarràs, Manel Ezquerra va cloure l’acte, 
oferint la seva col·laboració a la junta actual i també 
els va comunicar la importància que tenen els caçadors 
en la prevenció de la PPA i la minimització dels danys 
provocats als cultius pels conills. 

L’Hostal del Carme acull una 
multitudinària Junta General Territorial
El passat 26 d’abril un gran nombre de socis de la Federació de Caça de Lleida 
va participar a Tàrrega en una nova edició de la Junta General Territorial, que 
va servir per aprovar els pressupostos per 2019 així com el balanç de gestió 
i activitats de 2018, entre altres punts de l’ordre del dia.

50è aniversari de la Societat de 
Caçadors d’Alcarràs

GIRONA

INDIVIDUALS

Xavier Alabau
Societat de Caçadors La Guatlla de Sant 
Pere Pescador

Josep Moner Societat de Caçadors de Roses
Josep Arenas Societat de Caçadors de Foixa
Antònio Gordillo Societat de Caçadors de Roses

MASCULí
1. Joan Oliver 
2. Iván Fernández
3. Antònia Carretero

DAMES
Eva Rius 

PER EQUIPS
Societat de Caçadors de Roses
Societat de Caçadors de Foixa
Societat de Caçadors de Banyoles

DAMES

Eva Rius         
Associació Esportiva de Caça El Mosque-
tón de Sant Climent Sescebes

Bona participació i gran nivell 
competitiu al provincial de Compak
Xavi Alabau i Eva Rius es proclamen guanyadors del Campionat Provincial de 
Compak Sporting celebrat el passat 23 de març al Camp de Tir el Molí - Llançà.

Joan Oliver i Eva Rius, protagonistes 
al Provincial de Sant Hubert 
Després d’una fantàstica jornada de competició, Joan Oliver es va proclamar 
campió provincial, seguit d’Ivan Fernández i Antònia Carretero. Eva Rius va ocupar 
la primera posició en dames.

La competició es va desenvolupar amb total normalitat 
i en un fantàstic dia per la pràctica d’aquesta moda-
litat de tir -força assolellat- i sense que el vent arri-
bés a molestar els competidors, que van participar per 
equips, i homes i dones en individual.

En individual masculí, la victòria va recaure en Xavier 
Alabau, de la Societat de Caçadors La Guatlla de Sant 
Pere Pescador i en categoria femenina la final va ser 
per a Eva Rius, de la AEC El Mosquetón de Sant Cli-
ment Sescebes. Finalment, els representants de la So-
cietat de Caçadors de Roses es van fer amb el triomf 
per equips. 

El dissabte 30 de març l’àrea de caça d’El Faisà d’Or va 
esdevenir l’escenari d’una nova edició del tradicional 
Campionat Provincial de Sant Hubert, organitzat per la 
Federació de Caça de Girona. La competició es va des-
envolupar sense cap incidència i en un dia, climatològi-
cament parlant, propici gràcies al qual i a l’experiència 
i entrenament dels participants van gaudir d’una fan-
tàstica jornada de competició amb molt bones accions 
de cacera. 
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Renovació de junta a 
la SC Costa Negra

Assemblea Anual SC 
Sant Fausto d’Alguaire

Dinar de germanor de 
la SC La Unió d’Aitona

Dinar anual dels 
caçadors de Corbins

El passat 19 de gener la Societat de Caçadors Sort Cos-
ta Negra de Sort va renovar la seva junta i per cele-
brar-ho van realitzar una cacera de senglar a la seva 
APC i un dinar de germanor al seu local social. 

El 23 de març va tenir lloc al restaurant La Rosa d’Alguaire 
l’assemblea on Jordi Jiménez, president, van fer balanç de 
la gestió de 2018, aprovada per unanimitat i el pressupost 
per 2019. Es va celebrar el 1r dinar social amb homenatge a 
Francisco Batlle i Francisco Solsona, dos socis fundadors. 

El passat 10 de febrer bona part dels socis d’aquesta 
societat es va reunir al voltant de la taula per tancar la 
temporada de caça i compartir unes hores d’esbarjo i 
germanor. 

Un any més, el bon ambient i l’harmonia van ser les 
constants en l’àpat celebrat el passat 24 de maig per 
part de la Societat de Caçadors de Corbins, presidida 
per Sergi Pujol. Una bona oportunitat per parlar de caça 
i gaudir d’una fantàstica jornada de germanor. 

Esmorzar de fi de 
temporada SC Sanui

“Bateig” de Laura Angrill  
a la SC Grau Porta

Homenatge en la SC 
Sant Climenç

Trobada de germanor 
dels caçadors de Juncosa

La Societat de Caçadors de Sanui van tancar el passat 
24 de febrer la temporada de caça 2018-2019 amb la 
celebració d’un bon esmozar. Molta participació i com-
panyonia. 

La societat de caçadors Grau de Porta de Peramola dona 
la benvinguda a la nova caçadora Laia Angrill, que el diu-
menge 10 de març va abatre un porc senglar de 80 kg 
amb un precís tir de més de 100 metres de distància. 

El 16 de febrer, Ramon Ribera, president de la SC Sant Cli-
menç, va fer un homenatge a dos dels socis, Joaquim Zarzoso 
i Ramon Mayench. L’acte va tenir un caire bromista al fer-los 
menjar l’escut del pastís de la que no és la seva Territorial. 

Amb l’arribada del bon temps, el passat 15 de juny els 
caçadors de Juncosa es van trobar al voltant d’una tau-
la per gaudir d’un bon àpat i planificar la propera tem-
porada de cacera. 
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Rècord d’assistents a la 46a edició 
de la nostra Assemblea General
Més de 300 persones provinents de 89 societats de caçadors de Tarragona, a més 
de diferents convidats de l’administració, cossos de seguretat i FCC van partici-
par en aquesta Junta General de la Territorial de Tarragona celebrada el passat 12 
d’abril al restaurant Mas Folch de Constantí.

En el decurs d’aquesta trobada anual, el president de la 
Federació de Caça de Tarragona, el senyor Joaquim Vi-
dal va explicar als presents diferents temes d’actualitat 
referents a la nostra activitat, com seguiment de les po-
blacions animals, estratègies per minimitzar els danys a la 
agricultura, els accidents de trànsit ocasionats per ungu-
lats, normatives europees, programes de formació i segu-
retat en les batudes, la caça a Europa, actualització sobre 
la PPA i relacions amb autoritats mediambientals i cossos 
de seguretat.

Com ja és habitual en aquest tipus de trobades, es va fer 
un homenatge als caçadors veterans i es va presentar la 
programació de cursos i trobades per a la nova tempora-
da.

En aquesta trobada, en la qual van ser convocades un total 
de 130 societats de caçadors del territori -comptant amb 

la participació d’un total de 89-, van assistir també com a 
convidats diferents representants del cos d’Agents Rurals, 
Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Departament d’Agricul-
tura, així com Sergio Sánchez, president de la Federació 
Catalana de Caça i diferents presidents de les Territorials.

El seguiment de les poblacions animals o les estratègies 
per minimitzar els danys a l’agricultura van marcar l’As-
semblea.

L’organització del restaurant davant l’imponent aforo 
d’assistents i de la pròpia Federació va ser excel·lent així 
com la col·laboració de tots els membres de la Junta Di-
rectiva. 

LLEIDA

“Es va fer un homenatge als caçadors 
veterans”

Victòria de Josep Mª Zaragoza al 
Provincial de Recorreguts de Caça

L’Àngel Ballesté 
campió provincial de 
compak sporting

Curs de captura 
en viu d’espècies 
depredadores

Alguaire va acollir el passat 28 d’abril una nova edició 
del Campionat Provincial de Recorreguts de Caça, que 
va tenir com a brillant i sorprenent guanyador a Josep 
Maria Zaragoza Sanjuan, que amb 47 plats sobre 50 va 
trencar tots els pronòstics i es va fer amb la victòria per 
davant del gran favorit Àngel Ballesté, que va trencar 
46, i dels 44 de l’Edgar Bosch, tercer. 

La competició, organitzada per aquesta Representació 
Territorial, es va realitzar en tres recorreguts de caça al 
voltant d’un pantà del terme municipal. Bona participa-
ció i sana competitivitat durant tota la jornada. 

Amb una molt bona assistència, del 5 al 8 de febrer 
la Federació de Caça de Lleida, amb l’estreta col·labo-
ració de la Societat de Caçadors La Unió d’ Aitona i 
l’Ajuntament de la localitat van organitzar aquest curs 
de captura en viu d’espècies depredadores i exòtiques 
invasores. Entre altres docents a les jornades, cal des-
tacar la ponència del professor de la Universitat de 
Lleida, Jesús Nadal. 

El camp de tir del Molí de la Nora va acollir el 10 de març 
una nova edició del Campionat Provincial de Compak Spor-
ting, organitzat per aquesta representació Territorial. Una 
vegada més, l’Àngel Ballesté va fer bona la seva condició de 
favorit i es va fer amb la primera posició al pòdium, seguit 
de Raüll Reig i Cesar Torres.

Pel que fa a la resta de categories, Daniel Prunera va ocu-
par la primera plaça en sènior, el mateix que l’Àngel Prena-
feta en veterans. Kilian Cabrero es va fer amb el triomf en 
iniciats i Jordi Santaeulalia en tir adaptat, primera posició 
que setmanes després revalidaria al Català a l’igual que 
l’Àngel Ballesté, que es va proclamar campió de Catalunya. 
La categoria màster va anar a parar a mans d’Ignasi Segura 
i la júnior per Robert Mangues. 
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Primera trobada de caçadors veterans 
federats del Camp de Tarragona
La localitat de Poboleda va acollir el passat 15 de juny aquesta fantàstica reunió, 
la primera d’aquest estil, que va comptar amb la participació de més d’una tren-
tena de caçadors veterans federats de la Representació Territorial de la Federació 
Catalana de Caça a Tarragona

La primera jornada formativa adreçada d’una manera es-
pecífica als caçadors i caçadores del Camp de Tarrago-
na no va decebre ningú i va esdevenir un veritable èxit. 
D’entrada, el marc escollit al poble de Poboleda, al Prio-
rat, al peus del Parc Natural del Montsant ja era un bon 
auguri de l’èxit de la jornada. 

Les ponències programades per a la trobada van desper-
tar gran interès i curiositat entre els assistents, alguns 
d’ells superant la vuitantena d’anys i encara en actiu i 
amb moltes ganes de formar-se i aprendre noves coses.

El president de la Territorial, Joaquim Vidal, va obrir la 
jornada explicant, d’entrada, les principals raons d’orga-
nitzar trobades com aquestes, que formen part del pro-
grama formatiu anual de la Federació de Tarragona. 

A continuació es van projectar dos documentals: “Què 
és la caça” de Ruralcat i un altre de la Fundació Artemi-
san. Posteriorment, Joaquim Vidal va ampliar diferents 
conceptes relatius a aquestes projeccions i va explicar 
als presents el seu concepte de la caça al segle XXI.

Un dinar de germanor sem-
pre és benvingut i si el plat 
estrella és amb senglar l’èxit 
està assegurat. Així va ser 
el passat diumenge 16 de 
juny, amb motiu del dinar 
organitzat per la Societat 
de Caçadors de Botarell per 
agrair la seva col·laboració i 
confiança als propietaris 

El senglar, protagonista del dinar de 
germanor dels caçadors de Botarell

Per la seva banda, el Dr. Josep Mª Isern, caçador i presi-
dent d’una societat de caçadors va exposar d’una forma 
senzilla, però magistral, diferents aspectes vinculats amb 
la salut i la previsió per tal de continuar gaudint de l’activi-
tat cinegètica amb precaució.

Aquesta xerrada va donar pas a la ponència dels dos 
membres de la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil de 
Tarragona, que van parlar sobre el reglament d’armes, les 
seves revisions i la seguretat en el maneig de les acarones. 
Els membres de la benemèrita van resoldre amb claredat 
i eficiència tots els dubtes i preguntes plantejats pels as-
sistents.

Per acabar, un bon esmorzar seguit d’una animada tertú-
lia per compartir records, comentaris en la bona harmonia 
dels assistents amb l’alegria de conèixer-se molts d’ells i 
molt temps sense veure’s. 

L’agraïment més sincer per part de la Territorial a la Socie-
tat de Caçadors “La Unió” de Poboleda i a l’Ajuntament 
per la col·laboració i suport en l’organització de l’esdeve-
niment. 

caçat al mateix vedat de 
Botarell i excel·lentment 
cuinat, van comptar amb 
el suport del grup de joves 
del poble i la col·laboració 
de l’Ajuntament.

Sens dubte un gran dia 
que, de bon segur tindrà, 
continuïtat en el futur. 

TARRAGONA

dels terrenys que habitual-
ment es fan servir per caçar 
i als veïns del poble.

Una fantàstica jornada on 
va regnar l’harmonia i que 
va comptar amb la par-
ticipació de més de 100 
persones. Entre altres, 
l’alcalde de la localitat, els 

senyor Lluis Escola, que va 
presidir l’acte, juntament 
amb Joaquim Vidal i José 
Pérez, president i vicepre-
sident respectivament de 
la Federació de Caça de 
Tarragona. 

En l’organització d’aquest 
dinar, a base de senglar 

Les ponències programades per a la trobada van despertar gran interès i curiositat entre els assistents.

La Guàrdia Civil va resoldre tots els te-
mes plantejats sobre reglament d’ar-
mes, revisions i seguretat

Es van projectar dos documentals: 
“Què és la caça” de Ruralcat i un altre 
de la Fundació Artemisan.
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La localitat tarragonina d’Almoster 
va acollir el passat 18 de maig la 1a 
Mostra d’Entitats Locals amb l’objec-
tiu de donar a conèixer les activitats 
de les societats del poble. La Socie-
tat de Caçadors l’Agrícola, presidida 
per Miquel Pino, va aprofitar aquesta 
magnífica oportunitat per exhibir una 
mostra fotogràfica sobre la caça i do-
nar a conèixer, d’una manera directa 
i propera, les activitats que organitza 
durant l’any.

En aquest sentit, diferents membres 
de la societat van explicar a les perso-
nes que van visitar el seu estand que, 
a més de l’activitat purament cinegè-
tica, els membres de la societat s’en-
carreguen de portar als agents rurals 

En el marc del pla de prevenció dels danys i els riscos 
originats per la fauna cinegètica 2017-2018, el 6 de 
març de 2018 es va crear l’Òrgan de Coordinació de la 
Zona de Seguretat de Mont-roig i Cambrils, i el 17 de 
maig del 2018 es va crear l’Òrgan de Coordinació de la 
Zona de Seguretat de Reus i de la Zona de seguretat de 
Vila-Seca, Salou i la Canonja.

Desprès d’un any, aquest mes de juny la seu del DARP 
a Tarragona va acollir una reunió de l’Òrgan de Coor-
dinació amb l’objectiu de valorar les actuacions dutes 
a terme des d’aleshores fins ara i debatre sobre quines 
accions caldria millorar i implementar.

La Societat de Caçadors d’Almoster, 
a la 1a Mostrat d’Entitats Locals
La Societat de Caçadors l’Agrícola va aprofitar aquesta oportunitat per explicar als 
visitants de la mostra el treball i activitats dutes a terme durant l’any. La mostra 
també va comptar amb una degustació de platets elaborats amb carn de caça.

Trobada dels òrgans de coordinació 
de les zones de seguretat per al 
control dels danys a l’agricultura
La Societat de Caçadors l’Agrícola va aprofitar aquesta oportunitat per explicar als 
visitants de la mostra el treball i activitats dutes a terme durant l’any. La mostra 
també va comptar amb una degustació de platets elaborats amb carn de caça.

la fauna accidentada que troben per 
procurar la seva recuperació.

També van donar a conèixer algunes 
de les accions dutes a terme vin-
culades amb la millora de l’hàbitat i 
protecció de la fauna com facilitar 
aliment a les aus i mamífers amb sem-
brats a diferents llocs i també amb la 
col·locació d’abeuradors repartits per 
l’APC (Àrea Privada de Caça).

Tot això, sense deixar de recordar 
que l’acte social més destacat de 
l’Agrícola durant l’any -el sopar dels 
caçadors- elaborat amb carn de caça, 
com a agraïment als propietaris de les 
terres de l’àrea de caça: un àpat mul-
titudinari que compta amb la partici-

TARRAGONA

pació d’un gran nombre de veïns del 
poble, caçadors i no caçadors.

Informació didàctica
L’estand de la societat comptava tam-
bé amb tot un seguit de desplegables 
amb informació didàctica sobre l’acti-
vitat cinegètica, cedits per la Federa-
ció Catalana de Caça i la Federació de 
Caça de Tarragona.

Un dels punts més destacables 
d’aquesta 1a Mostra d’Entitats va te-
nir a veure amb la gastronomia elabo-
rada amb carn de caça, ja que tots els 
assistents van tenir l’oportunitat de 
tastar diferents platets elaborats amb 
cérvol i cabirol, que van tenir una gran 
acceptació. 

Cal destacar que, en total, són 9.465 hectàrees les que 
conformen aquestes Zones de Seguretat tutelades pels 
ajuntaments on es demana la col·laboració dels caça-
dors per tal de fer el control poblacional de la fauna 
cinegètica com el conill, la garsa, el porc senglar, el 
tudó, el colom, la cotorra de pit gris, l’estornell vulgar, 
la tórtora turca i la fotja.

Tots els actors implicats es van mostrar satisfets amb 
les actuacions portades a terme donant compte dels 
resultats obtinguts i perfilant noves millores per al pro-
per any.

Es demana la col·laboració dels caçadors per contro-
lar la població de la fauna cinegètica com el conill o el 
porc senglar. 

Els visitants van poder conèixer les activitats de l’Associació de forma directa.

La seu del DARP a Tarragona va acollir aquesta reunió celebrada el passat mes de juny.

“Prop de 10.000 hectàrees conformen 
les Zones de Seguretat tutelades”
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El fred i la pluja van esdevenir uns dels protagonistes 
d’aquesta nova edició del Sant Hubert ja que després 
de més de dos mesos sense ploure, els participants a 
la competició van trobar els camps mullats arran de la 
pluja que va caure a les darreres hores i que, en certa 
mida, va dificultar el trànsit per l’àrea de caça.

No obstant això, els gossos es van comportar força bé 
i van trobar sense problemes la flaira de les perdius.

Finalment, després d’unes intenses hores de voltar per 
l’àrea de caça, Francisco Javier Caballero es va fer amb 

Ulldecona acull la celebració de 
l’Assemblea General
El dissabte, 27 d’abril va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de la Territorial de 
les Terres de l’Ebre al Teatre Orfeó d’Ulldecona, que va comptar amb la participació 
de més de 100 persones, entre caçadors i caçadores representants de les societats 
de caçadors federades de les Terres de l’Ebre i convidats.

Caballero, brillant vencedor del 
Provincial de Sant Hubert
El 6 d’abril es va celebrar una nova edició del Campionat Provincial de Sant Hu-
bert organitzat per la Territorial de Tarragona. La competició va tenir lloc al Coto 
el Codony de Santa Coloma de Queralt.

la primera posició, seguit de Florenci Carnicer i Juan 
Sojo, segon i tercer respectivament.

La prova, organitzada per la Territorial de Tarragona, va 
comptar amb la presència del seu president, Joaquim 
Vidal, i va estar dirigida per Josep Escofet, auxiliat per 
José Pérez i Eduard Rabat. Jordi Solà va fer les fun-
cions de jutge de la competició. 

TARRAGONA TERRES DE L’EBRE

Pòdium del campionat, celebrat al vedat El Codony, de Santa Coloma de Queralt

L’alcaldessa d’Ulldecona, la Sra. Núria Ventura, va ser 
l’encarregada de donar la benvinguda als assistents, i 
va aprofitar l’ocasió per convidar-los a conèixer la po-
blació i el seu entorn. 

En el decurs de la celebració d’aquesta trobada anual 
van intervenir com a invitats el cos d’Agents Rurals, el 
director dels Serveis Territorials i el cap de la Secció 
d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental de Terres 
de l’Ebre, entre altres, que van explicar diferents temes 
d’interès per al col·lectiu de caçadors. 

En l’apartat de reconeixements, es va fer lliurament 
d’obsequis i plaques al federat més jove de cada co-
marca, així com als representants de la Territorial en els 
campionats de Catalunya i d’Espanya que van obtenir 
la primera posició en diferents modalitats.

Quan va finalitzar l’Assemblea General, es va fer un di-
nar de germanor al restaurant l’Antic Molí d’Ulldecona, 
on la Societat de Caçadors d’Ulldecona i l’Ajuntament, 
van obsequiar els assistents amb productes típics de 
la zona.

Des de la Territorial, volem agrair a la Societat de Caça-
dors d’Ulldecona la seva implicació en l’organització de 
l’Assemblea General i a l’Ajuntament d’Ulldecona la 
cessió del Teatre per poder organitzar-la. 

La pluja va dificultar el trànsit per l’àrea 
de caça
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TERRES DE L’EBRE

El principal objectiu d’aquest estudi, 
la proposta es presentarà als departa-
ments d’Agricultura, Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Catalunya 
així com a la direcció del Parc Natural 
del Delta de l’Ebre, és implicar els caça-
dors en el monitoratge de les espècies 
cinegètiques, conèixer l’estat de les 
seves poblacions i saber quins són els 
seus períodes de reproducció i de mi-
gració.

Per a la Fundació Artemisan, aquest 
projecte és un pas més en l’intent de 
conèixer, per part dels mateixos caça-
dors, com es troben les poblacions de 
les espècies objecte de caça i prendre 
les decisions de la gestió de cada espè-
cie amb estudis que tinguin el màxim 
rigor científic, encara que com a con-
seqüència d’això sigui necessari modi-
ficar el sistema de caça o períodes de 
veda per a algunes d’elles.

El passat dissabte 13 d’abril, i gràcies a una iniciativa sorgida 
de forma espontània uns dies abans, un grup d’integrants de 
la Societat de Caçadors Sant Gregori de Santa Bàrbara van 
dedicar unes hores del seu temps lliure per fer una neteja pel 
coto de caça del poble. 

En el decurs de la jornades es van recollir un bon nombre 
de beines, que no van ser recollides en època de caça - cal 
recordar l’obligatorietat de recollir totes les beines emprades 
a les jornades de caça-, i un contenidor sencer de deixalles di-
verses. Cal agrair la disponibilitat del personal de la deixalleria 
per facilitar l’entrada del material recollit.

Quan va acabar aquesta jornada de neteja, el president de la 
Societat, Juan Luis Roé, va comentar que els caçadors estan 

Reunió entre l’FCC i Artemisan per a 
l’estudi de les espècies cinegètiques 
aquàtiques del Delta
A començaments de juny vam mantenir una interessant i profitosa trobada amb re-
presentants de la Federació Catalana de Caça i de la Fundació Artemisan amb l’ob-
jectiu de preparar un projecte adreçat a estudiar el conjunt de les espècies cinegèti-
ques aquàtiques que es troben a l’Ordre de Vedes de Catalunya.

Jornada de neteja del medi per part 
dels socis de la SC Santa Bàrbara

El president de la Federació Catala-
na, Sergio Sánchez i el president de 
la Territorial de les Terres de l’Ebre, 
Manel Royo, han volgut destacar 
la total implicació dels caçadors del 
Delta durant tot l’any en la gestió de 

les espècies cinegètiques, amb l’apor-
tació d’alimentació suplementària en 
èpoques de carestia, amb la instal·la-
ció de rampes de sortida per a les cries 
d’ànecs al canal o la gestió d’un hàbitat 
únic a Europa. 

per caçar, però també per preservar el medi. L’aspecte nega-
tiu de tot plegat és que la major part dels objectes recollits 
són de persones que, en comptes de fer un exercici de res-
ponsabilitat i dur aquest material a la deixalleria, el llancen per 
les finques de manera indiscriminada. 

Tercer curs de formació en seguretat
La seu de la Territorial de les Terres de l’Ebre a Amposta va acollir el passat 1 de 
juny el tercer curs sobre seguretat a les batudes de caça, que va comptar amb la 
participació de 35 caçadors federats, bona part d’ells caps de colla.

La Territorial apropa la caça i les tradicions 
del Delta de l’Ebre als més petits
Un any més, diferents caçadors federats de la nostra Territorial van participar als 
tallers formatius adreçats a grups d’alumnes de 5è de primària de diferents escoles 
de Deltebre. Aquesta iniciativa té com a principal objectiu ensenyar les tradicions i 
costums del Delta. 

El conjunt d’assistents a 
aquesta nova jornada for-
mativa sobre seguretat a les 
batudes de caça van poder 
gaudir de les explicacions i 
recomanacions correspo-
nents a la diversa normati-
va a seguir en l’activitat de 
la caça; així com consells i 
resolució de dubtes per a la 
seva pràctica, per part dels 
Mossos d’Esquadra i els 
agents rurals presents en 
aquesta interessant jorna-
da formativa. 

En col·laboració amb 
l’Ajuntament de Deltebre, 
la Societat de Caçadors de 
la Cava i la Federació de 
Caça de les Terres de l’Ebre 
va organitzar aquest taller 
on, com altres anys, un 
grup de d’escolars va assis-
tir un dia abans a la plan-
tada de l’arròs per conèixer 
les tradicions i els costums 
de com es planta l’arròs, a 
perxar, etc.

Aquesta jornada formati-
va, compta amb la parti-
cipació de diversos moni-
tors que guien els alumnes 
durant la jornada. Pel que 
fa als caçadors, una de les 
seves aportacions és en-
senyar els petits a perxar, 
aprofitant les barques em-
prades per a les jornades 

Com a d’altres edicions, 
per part de la Territorial es 
va lliurar als assistents un 
petit obsequi i un dossier 
amb els punts més desta-
cats tractats durant la jor-
nada.

Des de la Territorial volem 
agrair a tots els ponents 
la seva participació en la 
jornada de formació en se-
guretat, i esperem poder 
comptar amb ells en les 
properes edicions. 

la natura i tenir especial 
cura de l’entorn, per tal de 
preservar la gran riquesa 
natural del Delta. 

de caça a les llacunes del 
Delta; per la seva banda, 
els pagesos els ensenyen 
com s’hi conrea.

Els assistents, quasi 150 
nens i nenes i els seus pro-
fessors, van gaudir d’un 
agradable dia al camp i, 
a part de la part pràctica, 
també se’ls fa una petita 
xerrada sobre la caça i la 
seva gestió per part dels 
caçadors. Sens dubte, una 
magnífica oportunitat de 
transmetre a les futures 
generacions els valors de 
l’activitat cinegètica.

La trobada va finalitzar 
amb una excursió en “ca-
rro”. Els monitors parti-
cipants a l’activitat van 
aprofitar el recorregut per 

explicar els alumnes els di-
ferents aspectes vinculats 
amb les finques i el patri-
moni del Delta, així com 
la necessitat de respectar 



La prevenció, element clau en la 
prevenció contra la leishmaniosi
Les eines terapèutiques actuals han anat millorant molt però, tot i així, ha aug-
mentat el nombre de casos de leishmaniosi els últims anys; en aquest sentit, cal 
tenir present que la prevenció és fonamental en la lluita contra la leishmaniosi per 
evitar-ne la transmissió

El principal canvi que ens trobem és l’increment del 
nombre de flebotomus (Phlebotomus sp., el mosquit 
transmissor de la leishmània) i la dilatació del temps de 
la seva activitat. Ara en algunes zones va d’abril-maig a 
octubre-novembre, molt més llarg que abans.
També s’han trobat nous reservoris (animals parasitats 
per leishmània) i s’ha investigat més en el seu paper en 
la transmissió. Per exemple, els lagomorfs (llebres i co-
nills). Es va arribar a comprovar científicament, en un cas 
greu de leishmaniosi, que fins un 20% dels lagomorfs 
van donar positiu al paràsit leishmània. Fa 30 anys no 
ens ho hauríem cregut.

Un altre canvi és l’increment de zones endèmiques a la 
península on, fins i tot, trobem zones hiperendèmiques 
com Ourense, on la prevalença de la malaltia es molt 
elevada.

Cal destacar, que s’han trobat altres alternatives de con-
tagi, com la transmissió vertical (de mare a fill), docu-
mentada als USA on, en absència de vector (mosquit) hi 
ha nombrosos casos de malaltia; la transmissió sexual i 
la transmissió sanguínia (transfusions). S’han de contro-
lar els gossos donants de sang.

Per últim, cal tenir en compte la predisposició d’algunes 
races de gossos, com el boxer, que estan incapacitats 
per generar una resposta adequada a la infecció.

Les vacunes recombinants contra la leishmaniosi es-
tan demostrant una bona efectivitat en la lluita contra 

aquesta malaltia. La vacuna LetiFend®, la primera re-
combinant comercialitzada a Europa, té una alta eficàcia 
contra el paràsit en animals sans, 72% de prevenció de 
leishmaniosi en zones d’alt risc d’infecció per Leishmania 
infantum.

Només es poden vacunar animals sans, i han de passar 
el test de leishmània abans de vacunar-los. La vacuna no 
interfereix en el test de diagnòstic (té resposta immune 
específica), permet diferenciar entre animals infectats i 
vacunats. La protecció contra el desenvolupament de la 
malaltia comença 28 dies després de la vacunació.

La vacuna s’ha de combinar amb collars repel·lents per 
evitar la picada del flebotomo (mosquit). Actualment hi 
ha collars que protegeixen 12 mesos amb una eficàcia 
repel·lent d’entre el 94% i 98%.

Passos per la vacunació, a partir dels 6 mesos 
d’edat:
1. Revisió veterinari
 a. Aplicació d’antiparasitaris externs
 b. Deparasitació interna
 c. Extracció de sang per serologia (detecció 
  anticossos leishmània)
2. Si el gos no està infectat: vacunació
3. Aplicació d’antiparasitaris externs pel control del 

flebotomo (collar repel·lent )
4. Revacunació anual: abans de la revacunació s’ha de 

repetir els passos 1, a,b,c. Per assegurar que és un 
animal sa. 
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El camp de tir de Les Pedreres a Ulldecona va acollir el diu-
menge 23 de març una nova edició del Campionat Provin-
cial de Compak Sporting, una modalitat que any rere any va 
guanyant adeptes. 

Al final de la competició Xavier Ortiz es va coronar com a 
guanyador, qui juntament amb F. R. Casanova van represen-
tar la Territorial de les Terres de l’Ebre a l’Autonòmic, dut a 

El Coto Pons de Calafat va esdevenir el dissabte 13 d’abril 
el marc escollit per la celebració del XIII Campionat Terri-
torial de Sant Hubert. Els participants van ser avaluats pel 
jutge E. Alemany.

Després d’una apassionant jornada de caça, amb un gran 
treball per part dels gossos a concurs, la primera posició 
va ser per a I. Valles amb el gos “Emo de Benivín”, amb 70 
punts, seguit de A. Martínez amb el gos “Tempranillo de 
Somontano”, amb 66 punts i R. Adell amb la gossa “Heika 
de Benivín”, amb 65 punts.

Pel que fa a la categoria femenina, la nostra campiona 
Noelia Cartes amb el seu gos “Arpan del Somontano”, no 
va tenir rival i va acabar la competició en primera posi-
ció amb 58 punts. Poc dies després, Noelia Cartes, ac-
tual campiona d’Espanya de la modalitat, es va fer amb el 
triomf en categoria femenina a l’Autonòmic celebrat el 27 
d’abril al Coto Intensiu Faisà d’Or de Vilopriu (Girona). 

Xavier Ortiz, nou campió del 
Provincial de Compak Sporting

Valles i Cartes vencedors del XIII 
Campionat Sant Hubert

terme el 7 d’abril al camp de Tir La Nora d’Alcoletge (Lleida), 
acabant la seva participació en una meritòria cinquena i si-
sena posició, respectivament en la classificació general.
 
Sens dubte un fantàstic dia de competició, ple d’esporti-
vitat i companyonia. Gràcies a tots els participants i a les 
persones i empreses que ens van ajudar i col·laborar en l’or-
ganització de la prova. 

TERRES DE L’EBRE



· S.Cazador
· S.Perros
 S.Rehalas
· S.Juntas Directivas
· S.Competiciones
  y Cacerías
· S.Cotos de caza

El Duende
del bosque

· S.Cazador · S.Perros · S.Rehalas · S.Juntas Directivas
· S.Competiciones y Cacerías · S.Cotos de caza

LA COMPAÑÍA
DE LOS CAZADORES

Infórmate en tu federación
o llámanos 915 340 444


