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Tradició ocellaire 

Un any més el Campionat  Ocellaire que enguany es celebra l’1, el 24 i 31 de maig 
en tres indrets diferents de Catalunya: Lleida, Vic i Dosrius, constata l’arrelament                                                                                                           
d’aquesta activitat tradicional al nostre país.

Els ocellaires són persones que, en ocasions com aquesta, s’apleguen per fer competir els 
seus ocells entre ells, per tal de premiar els que canten més. Però, són molt més que això: els 
ocellaires són part de la nostra herència cultural.

La tradició de fer concursos d’ocells cantaires està arrelada a Catalunya des de fa segles. 
Forma part de la tradició i la cultura de molts pobles com afició i activitat esportiva generada 
mitjançant les societats ocellaires locals, algunes de les quals són ja centenàries i estan encara 
en actiu. 

Una modalitat que té com a premissa el respecte a la natura. En els darrers temps, precisament 
l’adaptació a la nova realitat de la Unió Europea ha implicat importants modificacions pel que 
fa a l’activitat ocellaire, que persegueixen l’equilibri entre les activitats tradicionals i la nova 
sensibilitat ambiental de la societat actual. 

Espero que la celebració d’aquesta nova edició del Campionat Ocellaire 2015 que, per primer 
cop, té tres modalitats de campionat, de cant silvestre, de resistència i de rapidesa, sigui tot un 
èxit de participació i públic, i serveixi perquè la ciutadania pugui conèixer de primera mà una 
activitat molt vinculada al nostre territori i, alhora, a la seva biodiversitat.

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

LOCALITZACIÓ DEL RECINTE FIRAL EL SUCRE

LLOC: 
Recinte Firal el Sucre 
Historiador Ramon 

d’Abadal i de Vinyals, 5
08500 Vic

 
HORA:

9:00
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Un campionat especial, fortament arrelat a Catalunya

Enguany tenim el goig que el 45è Campionat Ocellaire de Catalunya se celebri a la nostra 
ciutat de Vic. Es tracta d’una activitat amb un fort arrelament al nostre país en la qual hi 
participen societats ocellaires de moltes contrades de Catalunya.

Aquestes societats fan que petits i grans aprenguin a estimar i conèixer la diversitat d’espècies 
d’ocells autòctons de que gaudim al nostre país.

Cal fer un reconeixement a la dedicació i entrega desinteressada dels criadors d’ocells, sense 
els quals aquesta celebració no seria possibles de portar-se a terme.

Enguany aquest Campionat pren una connotació especial, ja que és el meu darrer any com 
alcalde de Vic. 

Desitjo de tot cor que aquesta nova edició del Campionat Ocellaire de Catalunya sigui tot 
un èxit de participació i els ciutadans puguin gaudir d’aquesta celebració tant vinculada a casa 
nostra, a la vegada que serveixi per donar a conèixer la riquesa de la biodiversitat del nostre 
país.

Josep Maria Vila d’Abadal 
Alcalde de Vic 

4 5

ACCESSOS FINS AL RECINTE FIRAL EL SUCRE

Principals Vies d’accés
Carretera C-17: Barcelona- Puigcerdà
Eix Transversal C-25: Girona – Lleida
Eix Vic- Olot, C-37

Transport Públic
Renfe: Barcelona - Vic - Puigcerdà - Tor de Querol
Eix Bus: Girona – Vic - Lleida
Sagalés: Barcelona - Vic
Teisa: Olot - Vic
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Una afició, tres modalitats

Tal i com vaig avançar al saluda de l’any passat, 2015 s’ha convertit en el primer any que 
gaudirem de les tres modalitats diferents en el Campionat Ocellaire de Catalunya. 

Hem escoltat les opinions, les peticions i les inquietuds dels ocellaires i hem entès que fer un 
únic Campionat Ocellaire on s’alternava la modalitat de rapidesa i la modalitat de resistència 
cada any era injust pels afeccionats a aquesta activitat. Sempre hi havia ocells que es quedaven 
fora de la competició, tot i que estiguessin molt ben preparats, perquè aquell any no tocava la 
seva modalitat. Per tant, hem sigut ambiciosos i hem desenvolupat les tres competicions amb 
l’objectiu de fomentar la participació i la competició, procurant millorar sempre, en tot allò 
que puguem. Cal dir que tot això ha estat possible gràcies a la col·laboració i implicació de tots 
els delegats ocellaires. 

Aquesta activitat nostra sobreviu gràcies als membres de les Societats Ocellaires, que fan 
que funcioni de manera desinteressada i quasi mai reconeguda ni agraïda, i amb aquest nou 
format en el qual els participants han de classificar-se per accedir al Campionat de Catalunya, 
volem reconèixer a les Societats Ocellaires que són les que promouen la participació a totes les 
competicions i alhora implicar els ocellaires amb les seves Societats.   

La Resistència és una modalitat pròpia de la comarca d’Osona i profundament arrelada a 
la Catalunya Central per això hem cregut oportú que el primer Campionat de Catalunya de 
Resistència es celebri a Vic. Juntament amb la Rapidesa, és una modalitat única i exclusiva 
de Catalunya i se’ns ha demanat fer una exhibició al Campionat d’Espanya d’enguany, perquè 
estan valorant incloure aquesta modalitat tal com nosaltres hem fet amb la seva.  

Entenem que aquest any és d’adaptació i estem treballant per aconseguir uns bons campionats. 
Per això demanem disculpes per avançat per les errades que puguin haver-hi. Esperem la 
vostra comprensió i col·laboració perquè als pròxims campionats puguem rectificar els 
possibles errors i anar millorant. Ens agradaria que satisfeu la vostra curiositat assistint a les 
tres modalitat per gaudir tots junts de la nostra afició.  

Paco Piera Orozco
President de la Federació 
Catalana de Caça

Cant silvestre

Rapidesa

Resistència

1 DE MAIG DE 2015 - Lleida - 9:00 hores
Exterior del Pavelló Poliesportiu La Bordeta. 
Travessera Sant Jordi s/n
Cada jutge puntua durant una remesa (és a dir torn) de cinc 
minuts els ocells que hi ha penjats. Els jutges van rotant per 
tal de jutjar tots els ocells participants. Els jutges  donen més 
putuació a aquells ocells que més canten.  

24 DE MAIG DE 2015 - VIC - 9:00 hores
Recinte Firal el Sucre.
Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5
Aquesta modalitat es practica principalment a la comarca 
d’Osona i Girona.  Els ocells es deixen cantar tantes cantades 
com vulguin en el temps establert. Guanyen els ocells que 
més cantades fan en el temps atorgat.

31 DE MAIG DE 2015 - DOSRIUS - 8:00 hores
Pavelló Municipal de Dosrius.
Dr. Joan Cardona s/n
Aquesta modalitat es practica sobretot a la comarca de 
Barcelona, Manresa-Berga, Tarragona i Lleida. Els ocells es 
col·loquen a les gàbies, separades per cartrons i  sel’s dona 
un temps que a mesura que es van fent remeses (és a dir 
torns) es va escurçant i es van eliminant a mesura que va 
pasant el temps. L’última remesa s’anomena corona.
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Una Federació Catalana de Caça per a tots els ocellaires  

Benvolguts amics, em dirigeixo a vosaltres com a nou representant ocellaire, dins la Federació 
Catalana de caça, des de fa un any. 

Per una banda, des de que he entrat a la Federació s’ha intentat fer un esforç perquè fos 
una Federació per a tots els ocellaires. Sempre amb aquest objectiu ens hem arriscat amb un 
canvi rellevant al Campionat Ocellaire de Catalunya per poder crear competicions en les tres 
modalitats ocellaires; cant silvestre, rapidesa i resistència. 

Els delegats ocellaires de tot Catalunya ens hem abocat a construir una nova tradició que 
permeti competir en un Campionat de Catalunya als 100 millors ocells de cada modalitat que 
s’hagin classificat prèviament. D’aquesta manera, abraçarem les tres modalitats sense oblidar-
nos de cap i fomentarem la bellesa de la competició entre els millors, creant uns fantàstics 
campionats per als amants d’aquests ocells i també pels curiosos.  

Per altra banda, estic molt satisfet que després del gran esforç que s’ha realitzat aquest any 
s’hagi pogut anar a capturar algun ocell. És per això que estem treballant per poder seguir 
capturant ocells en els pròxims anys. 

Per tant, vull agrair-vos la vostre paciència i demanar-vos la vostre col·laboració perquè 
tinguem una Federació de tots els ocellaires. Amb l’únic objectiu de fer una feina ben feta pel 
bé del món ocellaire. 

Comptem amb tots vosaltres per iniciar aquesta aventura amb bon peu i entre tots millorar-la 
d’ara en endavant.

Ramon Donadeu Torras
Delegat Ocellaire Federació Catalana de Caça

Gaudiu de l’activitat ocellaire amb entusiasme    

Enguany s’organitza el Campionat de Catalunya de Resistència el dia 24 de maig a Vic, capital 
de la comarca d’Osona. 

Una vegada més la tradició la mantenim viva i per això, hem d’agrair tant des de la 
Representació Territorial de la FCC a Barcelona com jo particularment a tot el poble de Vic i a 
la Societat Ocellaire La Unió d’Osona, l’organització d’aquest gran esdeveniment. 

Estic segur que l’esforç, el treball i la il·lusió donarà com a resultat l’èxit que us mereixeu. 

Dir-vos que vull animar a tot el col·lectiu ocellaire a mantenir aquesta activitat que ja forma 
part de la nostra cultura i que, encara que actualment no és fàcil la seva pràctica, si ens 
mantenim units i lluitem, l’afició no es perdrà.

Us desitjo que aquest campionat es desenvolupi acompanyat d’un gran nombre de participants 
i que gaudiu de la vostra activitat ocellaire amb l’entusiasme que us caracteritza. 

Només em queda animar a tots els aficionats a la seva assistència que de ben segur complaurà 
a tots per la vostra dedicació digna d’elogiar.

Joaquim Zarzoso Espinal
President Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça de Barcelona
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Amb el suport i la col·laboració de:

BAR C’ALS R
- Servei d’esmorzars de forquilla

- Local social de la Societat Ocellaire La Guixa

PLAÇA FRA JOAN, NÚM. 2
08500 VIC



45è Campionat de Catalunya d’ocells de cant - Resistència


