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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:
A l’exterior del Pavelló 

Poliesportiu La Bordeta 
Travessera Sant Jordi, s/n

25001 Lleida 

HORA:
9:00
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Lleida, una ciutat que estima l’art dels ocellaires

Per a Lleida, és un honor acollir el Campionat Ocellaire de Catalunya que arriba als 45 
anys d’història amb una edició molt especial ja que, per primera vegada, la competició s’ha 
repartit en tres seus i en tres especialitats, Cant Silvestre, Resistència i Rapidesa. Lleida ha estat 
escollida com a escenari de les proves de Cant Silvestre.

L’ocellaire és una tradició cultural i centenària pròpia de Catalunya. Les societats ocellaires 
acumulen una antiguitat superior als 160 anys. La major part es varen fundar a mitjans del 
segle XIX tot i que existeix documentació de fa més de 400 anys sobre aquesta afició, que 
a Lleida compta amb la Societat Ocellaire El Ram. Per a nosaltres és un orgull acollir-vos 
en aquesta cita on l’entitat lleidatana actua com a amfitriona i assumeix la responsabilitat de 
l’organització. 

A més de gaudir de tot el que aporta la competició, us convido a endinsar-vos en els atractius 
de Lleida. A banda de la Seu Vella, us recomano molt especialment els espais naturals, el Parc 
de La Mitjana, el Camí del Riu Segre fins als Aiguamolls de Rufea i el conjunt de l’Horta, espais 
magnífics per a la contemplació d’ocells. També us animo a visitar el Jardí Botànic Pius Font i 
Quer, l’Arborètum.

Sigueu benvinguts a Lleida, una ciutat que estima l’art dels ocellaires. 

Àngel Ros i Domingo
Paer en cap 

4 5

RUTA FINS EL PAVELLÓ

AMB COTXE
Des de Barcelona, per l’autovia A2, variant sud LL-11.
Des de Tarragona, per la N-240.

AMB TREN
A la pàgina web de Renfe (www.renfe.com) poden consultar totes 
les opcions disponibles. L’estació de trens es troba situada a la Plaça 
Ramon Berenguer IV, en un lloc cèntric de la ciutat.  

AMB AUTOBÚS
Poden consultar diferents opcions a la web de Alsa (www.alsa.es). 
L’estació d’autobusos interurbans es troba situada al c/Saracibar.
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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.   

El cant és l’única modalitat que té Campionat d’Espanya i amb aquest nou campionat, volem 
aconseguir preparar ocellaires catalans que puguin anar a participar-hi. A Lleida aquesta 
pràctica ja és habitual i per això hem cregut oportú que fos aquesta ciutat la que acollís el 
primer Campionat de Catalunya de Cant Silvestre, una modalitat que a la província coneixen 
millor que ningú.  

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

És un honor acollir el primer campionat de Catalunya de Cant 
Silvestre   

Per a la Representació Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Caça és un honor 
acollir el 1r Campionat de Catalunya de cant silvestre. És per a nosaltres també una gran 
satisfacció que una activitat ancestral i tradicional com aquesta es celebri a la nostra ciutat.

A Lleida hi ha una gran tradició amb aquesta pràctica que s’ha vist menystinguda amb 
les últimes decisions polítiques preses durant els darrers anys per part de la Generalitat de 
Catalunya.

 La prohibició de poder capturar ocells fringíl·lids des de l’any 2010 ha provocat el desencís, 
la desil·lusió, el desencant i l’animadversió per part de molts ocellaires. Aquest fet va parar un 
increment notable de federats en les societats ocellaires que s’havia iniciat l’any 2005 i va tenir 
el seu moment àlgid el 2009. Molts d’ells han deixat aquesta activitat avorrits de no poder-la 
practicar i de vegades perseguits com a veritables delinqüents.

Vull agrair de tot cor a la Societat Ocellaire El Ram de Lleida i especialment al seu president 
Joan Nos tot el que han fet per tal de que aquest esdeveniment sigui possible. També a 
l’Ajuntament de Lleida i al seu alcalde Àngel Ros per la cessió de les magnífiques instal·lacions 
ubicades al barri de la Bordeta.

Finalment, amb aquestes línies, envio una salutació i els desitjo sort a tots els participants. 
Espero que centenars d’aficionats vinguin a concursar i en puguem gaudir tots plegats el 
proper 1 de maig. La Federació de Caça de Lleida us espera amb gran il·lusió i us donem la 
benvinguda.

Jaume Teixidó Camí
President Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça de Lleida
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JUNTA DE LA SOCIETAT OCELLAIRE “ EL RAM”

Amb el suport i la col·laboració de:

11

Amics i companys ocellaires de Catalunya, 

La societat ocellaire El Ram de Lleida va tenir el plaer de celebrar el 44è Campionat de 
Catalunya d’ocells cantadors el passat dia 4 de maig de 2014 amb un notable èxit i en la 
modalitat de rapidesa.

 
Per aquest any 2015 tenim un nou repte: organitzar el Campionat Autonòmic de la modalitat 

de cant silvestre el proper dia 1 de maig a Lleida a les nostres instal·lacions.

Com a president de la Societat Ocellaire El Ram i delegat a la província de Lleida vull agrair 
a totes les societats de Catalunya la vostra assistència i participació en aquest esdeveniment.

Com tots sabeu l’any 2014 vam poder capturar en viu ocells fringíl·lids durant quinze dies. 
Aquest any 2015 amb el reglament aprovat esperem que es compleixin les dates acordades 
i puguem capturar a partir del proper 15 d’ agost. Demano que tots els aficionats ocellaires 
anem units per un bé comú i un únic objectiu.

La junta directiva vol agrair a totes les institucions i entitats col·laboradores que han fet 
possible la celebració d’ aquest gran esdeveniment.

Us esperem a tots a la Terra Ferma on podreu gaudir de la nostra fruita dolça i d’uns caragols 
a la llauna.

 
Joan Nos Chillida
Delegat Ocellaire de la província de Lleida i President de la Societat Ocellaire El Ram

Alfonso Ayuso, Fernando Querol, Josep Mª Estiarte, Francesc Pelegrí, Agustín Elvira, Víctor 
Pacheco, Francisco León, Francisco Casals, Joan Setó, José Narbona i Joan Bonet.
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