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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 PAVELLÓ

LLOC:
Poliesportiu Municipal 

de Dosrius 
Dr. Joan Cardona, s/n

08319 Dosrius 
HORA:

8:00
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Dosrius, municipi d’ocellaires

És una gran satisfacció per a Dosrius, ser el municipi triat per a la celebració del 45è 
Campionat Ocellaire de Catalunya, en la modalitat de Rapidesa. Sigueu tots molt benvinguts 
i benvingudes.

En altres edicions anteriors, celebrades també a Dosrius, he assistit amb gran interès pel 
funcionament d’un campionat d’aquestes característiques  i, al mateix temps, he pogut 
comprovar com molts veïns i veïnes seguint l’esdeveniment amb molta curiositat.

Arran d’aquestes trobades aquesta afició s’ha arrelat en aquest municipi. Es pot veure molt 
sovint, gent amb gàbies amunt i avall. 

Dosrius és un municipi amb molta massa forestal i gran varietat d’ocells, dels que tenim 
molta cura i la seva presència ens ajuda a ampliar el coneixement dels mateixos.

Espero que l’estada entre nosaltres sigui el més atractiva possible i desitjo que tingueu un 
gran campionat i a l’alçada de la bona organització  que sempre heu demostrat.

Josep Jo i Munné
Alcalde de Dosrius 
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ACCESSOS A DOSRIUS

AMB AUTOBÚS
Surten autobusos des de Mataró, consultar a RENFE.  

AMB COTXE
Des de Barcelona, sortir per la Gran Via en direcció C-31 i després 
C-32. Agafar la sortida 99 cap a la C-60 (Direcció Argentona/
Granollers/E-15/AP-7/Girona). Agafar la sortida 4 a Dosrius. 
 Des de Tarragona per la AP7, agafar la sortida C-60 cap a La Roca del 

Vallès/Mataró. Agafar la sortida 4 a Dosrius.
Des de Lleida per la AP7, agafar la sortida C-60 cap a La Roca del Vallès/Mataró. Agafar 
la sortida 4 a Dosrius. 
Des de Girona per la AP7. Agafar la sortida 11 a Sant Celoni/Montseny, a la rotonda 
agafar la sortida C-61direcció Sant Celoni. A la rotonda agafar la sortida C-35. A la 
rotonda agafar la sortida B-510. 
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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 Rapidesa és la modalitat més estesa a Catalunya, es practica a les comarques de Barcelona, 
Manresa-Berga, Tarragona i Lleida. El Campionat de Catalunya de Rapidesa 2015 es celebrarà 
a Dosrius.   

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

Units i participatius per demostrar un bon futur ocellaire    

Una vegada més ens trobarem en la celebració dels concursos de cant d’ocells fringíl·lids que, 
com l’activitat tradicional, uneix a tots els aficionats de Catalunya.

Aquest any, el Campionat de Catalunya de Rapidesa es celebrarà el dia 31 de maig a Dosrius a 
la comarca del Maresme i des de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona, vull agrair 
molt sincerament tant a l’Ajuntament com al seu Alcalde, Senyor Josep Jo i Munné, la seva 
generositat i predisposició en l’organització del mateix.

D’altra banda, en nom de la RT de la FCC a Barcelona i el meu propi, donem les gràcies a la 
Societat Ocellaire La Unió de Barcelona per la seva dedicació, treball i esforç per aconseguir 
que aquest esdeveniment pugui ser un èxit. 

Entenc que l’autorització de l’activitat està travessant uns moments complicats i per això,  més 
que mai, hem d’estar units i demostrar amb la nostra participació que existeix un futur. 

Des de la RT de la FCC a Barcelona, us oferim tot el nostre suport i us convidem i animem a 
gaudir d’un esdeveniment que ja forma part de la nostra cultura

Joaquim Zarzoso Espinal
President Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça de Barcelona
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Que la celebració d’aquests campionats uneixi encara més a tots 
els ocellaires

Un any més ens tornarem a trobar al poble de Dosrius, en la comarca del Maresme, per a 
celebrar el Campionat de Catalunya d’ocells fringíl·lids en la modalitat de rapidesa.

Com a prova pilot, us faig saber que s’han organitzat tres campionats, el de cant, el de 
resistència i el de rapidesa, en els que només participaran els ocellaires classificats prèviament.

 
Com a responsable del Campionat, agraeixo a l’Ajuntament de Dosrius la seva implicació i 

també la del seu Alcalde, Senyor Josep Jo i Munné, per l’oferiment de tots els mitjans, com el 
pavelló, la Guardia Urbana, entre altres, que de ben segur, contribuiran al bon funcionament 
i a l’èxit de l’esdeveniment.

Així mateix, he de donar les gràcies a l’Associació Ocellaire La Unió de Barcelona, pel 
compromís pres en l’organització, el treball, i el foment de l’activitat entre el col·lectiu dels 
ocellaires i sobretot entre els més joves que troben en aquesta afició uns moments d’oci i 
diversió. 

Dir-vos també que,  espero i desitjo que la celebració de tots aquests campionats serveixin per 
unir, encara més, a tots els ocellaires i que acreditin  la gran tradició que existeix a Catalunya, 
per la que seguirem lluitant amb l’objectiu de mantenir l’activitat.

Finalment i com cada any, aprofito per convidar-vos i animar-vos a la seva assistència en la 
que a més de competir passem una bona estona. 

 Mariano Mate Cuadrado
President de l’Associació Ocellaire La Unió de Barcelona i Vicepresident 2n de la 
Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona

DOSRIUS

Dosrius és un municipi de la comarca del Maresme.

Està situat a la capçalera de la riera d’Argentona (dita allí de Dosrius), en el límit amb el 
Vallès Oriental. El municipi està format pels nuclis de Dosrius, Canyamars i Can Massuet-El 

Far.
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