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fEDERACió CATALANA DE CAçA

Ja hem donat per acabada la temporada de caça 
2018/2019. Destacaria molts esdeveniments que han 
passat en el decurs de la temporada, probablement un 
dels que em fa sentir més orgullós del col·lectiu que 
tinc l’honor i responsabilitat de representar és que més 
de 2.000 caçadors de tota Catalunya van decidir l’any 
passat formar-se en seguretat a les batudes i tot i que 
òbviament no podem relacionar un fet amb l’altre de 
les milers de jornades de caça que es desenvolupen 
a Catalunya enguany no hem hagut de lamentar cap 
víctima mortal per accident de caça.

Ara fa tot just un parell de mesos es va celebrar el ju-
dici per l’assassinat a mans d’un furtiu dels dos Agents 
Rurals a Aspa. Per primera vegada en la història, una 
federació de caça s’ha personat com acusació popular 
reclamant la màxima pena per l’assassí confés del Xa-
vier Ribas i el David Iglesias. El nostre paper actiu en 
el judici personificat en la figura de l’advocat Santiago 
Ballesteros va contribuir en gran manera a aconseguir 
una condemna exemplaritzant. Estem convençuts de 
què aconseguirem, amb accions com aquesta, deste-
rrar l’adjectiu furtiu del substantiu caçador. Res tenim 
a veure els més de 40.000 caçadors federats catalans 
amb uns pocs furtius que embruten aquesta gran pas-
sió que és la caça.
 
És temps d’eleccions, municipals, nacionals i ja veurem 
si autonòmiques a Catalunya. Tot i que la caça, i per 
suposat la Federació Catalana de Caça, som ens apolí-

tics estem cada cop més conscienciats de la necessitat 
de ser subjectes amb capacitat d’exigir als partits polí-
tics. Amb aquesta voluntat hem engegat la campanya 
#lacaçatambévota. Ens hem posat en contacte amb tot 
l’arc parlamentari de Catalunya i hem dissenyat una es-
tratègia perquè les més de 900 societats federades del 
nostre país puguin fer arribar a les seves alcaldies una 
moció en defensa de la caça i la tradició ocellaire. Es-
tem mantenint reunions amb els responsables de Medi 
Ambient i Agricultura de tot l’arc parlamentari per tal 
de traslladar-los quines són les necessitats de la caça i 
la tradició ocellaire a Catalunya. 
 
Per últim, i no per això menys important, continuem 
amb el procés de modernització de la federació. En-
guany tinc el plaer d’anunciar-vos que a l’assemblea 
anual presentarem la nova APP de la Federació Catala-
na de Caça. Una eina pensada pel caçador de diari que 
us permetrà portar un control exhaustiu de la vostra 
activitat cinegètica facilitant la feina als caps de colla i 
els presidents de societat. També, aquesta temporada 
hem implementat la web de la federació amb una nova 
funció mitjançant la qual l’emissió de documentació fe-
derativa i asseguradora es pot tramitar online, amb un 
procés senzill i ràpid.

Sergio Sánchez
President de la Federació Catalana de Caça    

Editorial 

Continuem treballant per aquesta meravellosa passió 
que és la caça!
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Condemna exemplar per a l’autor de la 
mort a trets de 2 agents rurals a Aspa
L’11 de febrer l’Audiència de Lleida va condemnar Ismael Rodríguez, autor de la 
mort en 2017 de Francesc Xavier Ribes i David Iglesias en un vedat d’Aspa quan 
realitzaven una inspecció rutinària, a un total de 45 anys de presó i a indemnitzar 
les famílies dels dos agents assassinats amb 1 milió d’euros. L’FCC, personada en 
aquest judici com a acusació popular juntament amb l’ONC, es va mostrar satisfe-
ta amb la condemna, tot i que s’havia demanat una pena encara més elevada.

du en concret. De manera prèvia, i 
durant el judici, la FCC va insistir per 
diferents vies sobre la necessitat de 
no criminalitzar de manera genèrica 
el col·lectiu de caçadors i caçadores, 
que en tot moment van manifestar 
de manera unànime i massiva la 
seva més absoluta repulsa davant 
aquest lamentable i injustificable 
succés, a més de transmetre el seu 
més sincer condol i respecte envers 
les famílies de Francesc Xavier Ri-
bes i David Iglesias, els dos agents 
rurals assassinats.

fEDERACió CATALANA DE CAçA

La Federació Catalana de Caça, en 
representació de tot el col·lectiu de 
caçadors i caçadores de Catalunya i, 
per extensió, del conjunt de l’Estat, 
juntament amb l’Oficina Nacional 
de la Caça van exercir l’acusació po-
pular en aquest judici contra Ismael 
Rodríguez Clemente, autor material 
de la mort de dos agents rurals el 21 
de gener de 2017 en un vedat situat 
al terme municipal d’Aspa, sol·lici-
tant durant la celebració del judici 
l’aplicació per a l’autor d’aquests 
crims una condemna exemplarit-

zant, és a dir, que fos condemnat 
per dos delictes d’assassinat en 
concurs amb un delicte d’atemptat 
a agents de l’autoritat i tinença il·lí-
cita d’armes.

La FCC va prendre aquesta decisió 
als pocs dies d’ocórrer aquest tràgic 
succés davant l’extrema gravetat 
dels fets, inconcebibles i devasta-
dors, i pels danys morals i contra 
la imatge dels caçadors, que es va 
veure greument perjudicada per la 
injustificable acció d’aquest indivi-

L’FCC i ONC van exercir l’acusació popular en aquest judici
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El sector de la caça ha 
estat al costat de les 
víctimes en aquest pro-
cés i ha arribat fins al 
final en la seva exigèn-
cia per aconseguir una 
pena contundent i ajus-
tada a la gravetat dels 
delictes comesos

El judici, celebrat a l’Audiència de Lleida, va tenir un fort impacte mediàtic

Valoració positiva
Després d’una setmana intensa de 
judici, decidit amb jurat popular i 
que va començar el 21 de gener 
i va quedar vist per sentència el 
divendres 25, el dilluns 11 de febrer 
l’Audiència de Lleida va fer pública 
la sentència condemnant l’autor de 
la mort dels dos agents rurals a 45 
anys de presó i una indemnització 
d’un milió d’euros. Aquesta pena 
va satisfer les expectatives, tant de 
l’FCC com de l’ONC, representades 
en aquest judici per l’advocat San-
tiago Ballesteros. Finalment, la pena 
de presó es va reduir lleugerament 
davant de les peticions de les acu-
sacions particular i popular tenint 
en compte l’existència d’un concurs 
de delictes i de la concurrència de 
l’atenuant de confessió.

En tot cas, les dues entitats van as-
senyalar que amb aquesta condem-
na les famílies veuran compensat 
d’alguna manera el seu dolor, i els 
companys de les víctimes han vist 
satisfeta la seva demanda d’una sen-
tència exemplaritzant.

Al costat de les víctimes
Per al president de la ONC, Fe-
lip Vegue, el més important és que 
s’ha fet justícia amb una condemna 
exemplar. A més, va destacar que el 
sector de la caça ha estat al costat 
de les víctimes en aquest procés i 
ha arribat fins al final en la seva exi-
gència per aconseguir una pena con-
tundent i ajustada a la gravetat dels 
delictes comesos.

El president de la Federació Catala-
na de Caça, Sergio Sánchez, va ma-
nifestar que aquest succés “no hau-
ria d’haver passat mai. Ningú hauria 
d’haver deixat un arma a algú sense 

permís. Ningú hauria d’haver acce-
dit a acompanyar l’assassí al camp. 
Ningú hauria de practicar la caça de 
forma furtiva. Malauradament va 
passar i vam tenir i hem de lamentar 
la pèrdua de dos pares de família, de 
dos agents rurals. Col·lateralment, 
com sempre que una persona sen-
se ànima decideix embrutar aques-
ta meravellosa afició que és la caça, 
tots els caçadors vam tenir i hem de 
suportar que se’ns fiqui a tots en el 
mateix sac”.

Sánchez va assenyalar que en aquest 
cas les entitats del món cinegètic 
van decidir personar-se com a acu-
sació popular “per dir al món que la 
caça no es troba representada per 
aquests individus”. Per això, va mos-
trar la seva satisfacció per la decisió 
de l’Audiència de Lleida ja que “tot 
i que cap condemna, per alta que 
sigui, pot mitigar les conseqüències 

derivades de l’assassinat dels dos 
agents rurals, valorem positivament 
aquesta condemna en la mesura que 
l’entenem com a exemplaritzant. Un 
cop més, volem manifestar la nos-
tra repulsa per aquests fets i unir-
nos al dolor de les famílies dels dos 
agents”.

Cal destacar, que tant la Federació 
Catalana de Caça com la Real Fede-
ració Espanyola de Caça i les fede-
racions de caça de les diferents co-
munitats autònomes condemnen de 
manera ferma, enèrgica i continuada 
qualsevol acció que atempti contra 
la normativa vigent en matèria de 
caça i els valors de l’activitat cine-
gètica com ara el furtivisme, el mal-
tractament animal, etc. En aquest 
sentit, cal recordar que a les darre-
res setmanes la RFEC ha presentat 
denúncies contra individus que han 
actuat d’una manera il·lícita i incon-
venient en el desenvolupament de 
l’activitat cinegètica; així mateix, 
s’ha proposat a totes les federacions 
que quan es pugui identificar a al-
guna persona que practiqui la caça 
sense complir estrictament amb la 
normativa cinegètica, a més de les 
possibles sancions i denúncies de 
caràcter administratiu, li sigui retira-
da de per vida la llicència de caça i la 
targeta federativa. 

Tot i que cap condem-
na, per alta que sigui, 
pot mitigar les con-
seqüències derivades 
de l’assassinat dels dos 
agents rurals, valorem 
positivament aquesta 
condemna en la mesu-
ra que l’entenem com a 
exemplaritzant

Valoració sentència Santiago Balleste-
ros, advocat de l’FCC i l’ONC al judici 

http://bit.ly/valoraciosentenciaSantiagoBallesterosabogadoFCCONC
http://bit.ly/valoraciosentenciaSantiagoBallesterosabogadoFCCONC
http://bit.ly/valoraciosentenciaSantiagoBallesterosabogadoFCCONC
https://www.facebook.com/federcatca/publishing_tools/?section=PUBLISHED_POSTS&sort%5B0%5D=published_time_descending&current_page=5
https://www.facebook.com/federcatca/publishing_tools/?section=PUBLISHED_POSTS&sort%5B0%5D=published_time_descending&current_page=5
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El Govern aprova un decret per 
impulsar la comercialització de la 
carn de caça garantint la seguretat 
alimentària
A proposta dels departaments d’Agricultura i Salut el passat 8 de gener el Govern de 
la Generalitat va aprovar el decret que regula la recollida, el transport, el condiciona-
ment i la comercialització de carn silvestre destinada al consum i estableix les mesu-
res per garantir la seguretat alimentària i la sanitat animal.

fomentar una activitat econòmica lli-
gada a la gastronomia i al territori.
 
El decret també té com a objectiu 
consolidar i organitzar les tasques 
que ja venien fent els caçadors de 
manera que la seva actuació se sim-
plifiqui i sigui més segura per a ells 
i per als consumidors de la carn de 
caça. Es tracta d’ampliar les mesu-
res d’inspecció i control de les peces 
de caça silvestre per garantir la se-
guretat dels consumidors i conèixer 
l’estat sanitari de la fauna salvatge, 
per les seves implicacions en la salut 
dels animals domèstics i en l’activitat 
ramadera. 

El passat 8 de gener, el Govern de la 
Generalitat va aprovar el decret que 
regula els requisits a què se sotmet 
l’activitat cinegètica i de manipulació 
de carn de caça que es destina al con-
sum humà. Aquest nou decret, elabo-
rat conjuntament pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació i el Departament de Salut 
dona compliment a la normativa eu-
ropea en matèria d’higiene dels pro-
ductes alimentaris. L’objectiu principal 
és facilitar la comercialització de carn 
de caça per tal de valoritzar el recurs 
cinegètic i establir els circuits i les me-
sures per garantir al màxim la segure-
tat alimentària i la sanitat animal.

Equilibri i sobrepoblació
Aquest decret s’emmarca en el Pla de 
prevenció de danys i els riscos origi-
nats per la fauna cinegètica impulsat 
pel Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, que desple-
ga un pla d’actuacions per equilibrar 
l’ecosistema i controlar les sobrepo-
blacions de determinades espècies. 
El decret és una de les mesures que 
impliquen millores del marc legal i ha 
estat consensuat prèviament amb els 
sectors implicats, com la Federació 
Catalana de Caça. A més de regular la 
comercialització de la carn de caça, es 
vol valoritzar el recurs cinegètic per 
treure’n més rendiment i contribuir a 

La Federació Catalana de Caça promou la campanya #MenjaSaMenjaCaça

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/plans-programes-sectorials/enllacos-documents/fitxers-binaris/pla-prevencio-danys-riscos-originats-fauna-cinegetica-2017-2018.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/plans-programes-sectorials/enllacos-documents/fitxers-binaris/pla-prevencio-danys-riscos-originats-fauna-cinegetica-2017-2018.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/plans-programes-sectorials/enllacos-documents/fitxers-binaris/pla-prevencio-danys-riscos-originats-fauna-cinegetica-2017-2018.pdf
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Amb l’aprovació d’aquest decret, el Govern preveu reforçar 
el control sanitari per garantir la innocuïtat dels productes 
alimentaris que provinguin de les peces de caça silvestre. 
És per això que es fixen les condicions que han de complir 
els punts logístics de recollida de peces de caça i els establi-
ments de manipulació de carn de caça.

Traçabilitat de les peces de caça 
El decret estableix el circuit i les condicions que han de se-
guir les peces de caça des del lloc de captura fins a l’esta-
bliment de manipulació de carn amb plena garantia dels re-
quisits d’higiene i seguretat alimentàries i de sanitat animal. 
De fet, només es podran comercialitzar les peces de caça 
silvestre procedents d’activitats cinegètiques autoritzades 
que s’hagin sotmès a la inspecció d’un veterinari oficial i en 
establiments de manipulació de caça autoritzats. 

Les peces de caça silvestre destinades a la comercialitza-
ció s’hauran de transportar senceres, en el termini més 
curt possible, des del lloc de captura fins a un punt logís-
tic de recollida de caça silvestre o fins a un establiment 
de manipulació de caça. D’aquesta manera s’evitarà la 
presència de despulles al medi natural, que pot afavorir el 
manteniment o increment de determinades malalties en 
animals domèstics o salvatges.

formació específica
Segons recull la nova normativa, els punts logístics de 
caça han de garantir la presència d’una persona amb 
formació en matèria de sanitat i higiene i incloure els 
registres i la traçabilitat individual de cada peça de caça 
silvestre. A més, també fixa les condicions del trasllat 
als establiments de manipulació de caça.
 
Quant als establiments de manipulació de caça que-
den regulats tots els requisits relatius a la higiene dels 
productes alimentaris determinats per la normativa 
europea, i es regulen els anomenats establiments de 
manipulació de caça de producció limitada, pels quals 
s’adapten els requisits de construcció, disseny i equi-
pament. 

mesures de prevenció i control de triquina
La nova normativa estableix mesures de prevenció i 
control de la triquina en relació amb el consum domès-
tic privat de carn de caça. Les carns de porc senglar des-
tinades al consum domèstic privat s’han de sotmetre a 
un control analític previ per tal d’assegurar l’absència 
de triquines. Està previst que es portin a terme accions 
de difusió de bones pràctiques quant a la recollida i el 
condicionament de peces de caça silvestre destinades 
al consum domèstic privat. També es faran recomana-
cions d’educació sanitària pel que fa a la seguretat ali-
mentària del consum de carn de caça silvestre.
 
El fet que totes les peces de caça passin a partir d’ara 
pels punts logístics o pels establiments de manipulació 
de caça representa un reforç en el mostreig de la vigi-
lància sanitària de la fauna salvatge. 

El decret consolida i organitza les tasques dels caçadors per a la inspecció de la carn de caça

El decret estableix el circuit i les con-
dicions que han de seguir les peces de 
caça des del lloc de captura fins a l’es-
tabliment de manipulació de carn amb 
plena garantia dels requisits d’higiene 
i seguretat alimentàries i de sanitat 
animal

Ver document 

https://www.federcat.com/upfiles/files/A262685.pdf
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Resum del Decret de Carn de Caça 
9/2019 elaborat per part de la 
Federació de Caça de Barcelona
A causa de l’extensió i complexitat d’alguns dels punts 
d’aquest nou decret de comercialització de la carn de caça, 
des de la Representació Territorial de l’FCC a Barcelona s’ha 
redactat un document resum amb les principals preguntes 
i respostes que es poden suscitar arran de la publicació del 
Decret. Des d’aquestes pàgines el nostre agraïment i reco-

neixement pel treball realitzat en benefici de tot el col·lectiu.

Per accedir al resum del decret elaborat per part de la Fede-
ració de Caça de Barcelona clicar a sobre de la fotografia o 
a la següent adreça http://bit.ly/dubtesdecret on us podreu 
descarregar també el document. 

http://bit.ly/dubtesdecret
https://www.federcat.com/upfiles/files/A264378.pdf
https://www.federcat.com/upfiles/files/A264378.pdf
https://www.federcat.com/upfiles/files/A264378.pdf
https://www.federcat.com/upfiles/files/A264378.pdf
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Novetats en les modalitats de compak 
sporting i recorreguts de caça
Als Campionats de Catalunya s’establirà la categoria dels participants en base a 
l’assolida l’any anterior i també considerant si han participat a tirades provincials, 
autonòmiques o estatals.

Enguany, a petició de la gran majoria de tiradors espor-
tistes d’aquesta Federació Catalana de Caça, s’establirà la 
categoria dels participants a les tirades oficials a Catalun-
ya tenint com a referència la posició assolida a les tirades 
de l’any anterior i també considerant si han participat a 
tirades provincials, autonòmiques i/o estatals.

Els que hagin participat als Campionats d’Espanya man-
tindran la categoria que tinguin a nivell estatal tant de 
Compak Sporting com de Recorreguts de Caça.

NOVES CATEGORIES VIGENTS DES DE L’1 DE GENER 2018
ViGENTs fiNs 
AL 31/12/17 ViGENTs NoRmEs DE LÍmiT D’EDAT 2018

Junior Junior

A partir de l’1 de gener de l’any 
que fan 13 anys (nois o noies), 
no importa el dia i el mes de 
naixement, excepte en el cas 

d’una exempció especial.

01/01/1998 31/12/2005

Dama Dama
A partir de l’1 de gener de l’any 
en què fan 13 anys no importa 

el dia i el mes de naixement.
01/01/1998

Sènior Home
A partir de l’1 de gener de l’any 
que fan 21 anys no importa el 

dia i el mes de naixement.
01/01/1963 31/12/1997

Veterà Sènior
A partir de l’1 de gener de l’any 
que fan 56 anys no importa el 

dia i el mes de naixement
01/01/1953 31/12/1962

Super Veterà Veterà
A partir de l’1 de gener de l’any 
que fan 66 anys no importa el 

dia i el mes de naixement.
01/01/1946 31/12/1953

Màster
A partir de l’1 de gener de l’any 
que fan 73 anys no importa el 

dia i el mes de naixement.

Nascut 

abans de 

l’01/01/1946

Per alta banda, aprofitem per recordar que enguany, 
farem servir la mateixa nomenclatura que es va ins-
taurar l’any passat als Campionats d’Espanya, que és la 
següent: a més a més de la classificació per categories, 
hi ha una classificació per nivells A, B, C, Iniciats i Tir 
Adaptat.

A. Estan inclosos en aquest nivell tots/es els/les es-
portistes que amb caràcter general tinguin un re-
sultat igual o superior al 90%

B. Estan inclosos en aquest nivell tots/es els/les es-
portistes que amb caràcter general tinguin un re-
sultat igual o superior al 80% i inferior al 90%

C. Estan inclosos en aquest nivell tots/es els/les es-
portistes que amb caràcter general tinguin un re-
sultat inferior al 80%

Ascens de nivell:
Els/les esportistes ascendiran de nivell quan assoleixen 
els percentatges exigits. Per aconseguir l’ascens de ni-
vell es tindrà en compte el resulta de, al menys, dues de 
les proves determinades per la Reial Federació Espan-
yola de Caça (RFEC) per cada any. S’ascendirà també 
amb un sol resultat, si en una de les proves determina-
des per la RFEC se supera un 85% pel nivell B, i un 95% 
pel nivell A.

Descens de nivell:
Una vegada assolit un nivell, aquest mai es perd per inac-
tivitat dels/de les esportistes. Només es descendeix de 
nivell quan no es superen els percentatges en, al menys 
dos proves de les determinades per la RFEC, que hauran 
de realitzar-se en la seva totalitat.

Els esportistes que abandonin per edat la categoria Ju-
nior, seran inclosos al nivell C per un any, podent, de 
forma voluntària i expressa, estar al nivell que els corres-
pondria pels resultats de l’any anterior.

INICIATS. Estan inclosos en aquest nivell tots/es els/les 
esportistes que participin per primera vegada a compe-
ticions nacionals. Aquest nivell només es pot mantenir 
un any.

TIR ADAPTAT. Estan inclosos en aquest nivell tots/es 
els/les esportistes que tinguin un grau de discapacitat 
per mobilitat reduïda i que anirà determinada per la 
RFEC, dividint-se en dos classes: assegut i de peu. 



fEDERACió CATALANA DE CAçA

10  LA GENETA

Els caçadors i caçadores, una peça 
clau per al seguiment sanitari passiu 
de la fauna cinegètica
El conveni de col·laboració entre la Federació Catalana de Caça i el Servei d’Eco-
patologia de la Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat de Veterinària de la UAB, 
que ara ja fa més de sis mesos de vida amb una valoració força positiva, permet 
detectar malalties de declaració obligatòria, els processos patològics que poden 
afectar les poblacions, els indicadors del seu benestar, l’arribada o l’aparició de 
noves malalties i aquelles que poden ser transmeses a les persones (zoonosi).

en la vigilància de les malalties de la 
fauna salvatge és clau.

Conscients de tot això, des de la Fede-
ració Catalana de Caça vam sol·licitar 
la implementació d’un programa de 
vigilància sanitària passiva als terrenys 
gestionats pels mateixos caçadors i ac-
tivitats d’assessorament i formació al 
col·lectiu de caçadors en matèria de sa-
nitat animal. És innegable que som els 
caçadors qui coneixem bé el territori i 
hi passem moltes hores, i per això cal 
que estiguem ben formats i col·labo-
rem en la vigilància de la nostra fauna. 

Des del juliol de 2018 fins al 21 de 
gener de 2019 s’han estudiat un total 
de 42 animals de diverses espècies 

Quan parlem de seguiment sanitari 
passiu ens referim a l’estudi dels ani-
mals malalts o morts trobats al medi 
natural amb l’objectiu de conèixer qui-
nes malalties tenen o predominen en 
les diferents espècies. Aquesta vigilàn-
cia no només permet detectar malal-
ties emergents que representen una 
amenaça directa per a les poblacions 
(pestivirus de l’isard, sarna sarcòtica, 
malaltia hemorràgica vírica dels co-
nills i llebres, etc.), sinó també aquelles 
que poden ser indicadors de desequi-
libris ecològics i que poden afectar 
el benestar animal (com per exemple 
l’increment de certs processos parasi-
taris). També té un especial interès en 
la detecció de malalties que poden ser 
transmeses a les persones (zoonosi), 

en especial als caçadors que manipu-
len aquests animals i els animals do-
mèstics amb els quals conviuen.

El paper dels caçadors és clau 
En els seus inicis el seguiment sanitari 
es portava a terme sobretot a les Re-
serves Nacionals de Caça i Zones de 
Caça Controlada però en els darrers 
anys, l’expansió i l’increment de les 
poblacions de les espècies cinegèti-
ques (especialment de caça major), 
l’aparició de malalties emergents i l’in-
crement del paper de la fauna en l’epi-
demiologia d’algunes malalties han fet 
necessari que la vigilància s’ampliï a tot 
el territori i es requereixin més col·la-
boradors per poder realitzar-la. Per a la 
Unió Europea, el paper dels caçadors 

Cries de porc senglar al medi natural
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cinegètiques (1 isard, 3 cabirols, 13 
senglars, 2 guineus, 7 conills i 16 lle-
bres).

Entre les malalties que afecten direc-
tament la dinàmica de les poblacions 
destaquen el diagnòstic de diversos 
casos de la malaltia vírica hemorràgica 
causada per la nova variant del virus 
(RHDV2) a llebres a diferents zones, el 
primer cas de toxoplasmosi (zoonosi) a 
una llebre en el nostre territori, dos ca-
sos de llebre de pseudotuberculosi (in-
fecció per Yersinia pseudotuberculosi, 
malaltia amb potencial zoonòtic) i de 
sarna sarcòptica en un senglar. De tots 
els senglars rebuts s’han pres mostres 
per descartar una possible infecció 
amb el virus de la pesta porcina africa-
na i el de la pesta porcina clàssica.

Alertes sanitàries
Com a caçadors/es, és necessari que 
parem especial atenció a les dues aler-
tes sanitàries que tenim actualment; la 
pesta porcina africana i la mixomato-
si. Això significa que SEMPRE que tro-
bem llebres o senglars morts o malalts 
al medi, cal que ens posem en con-
tacte amb el Cos d’Agents Rurals (93 
561 70 00), per procedir a l’enviament 
d’aquests exemplars al Servei d’Ecopa-
tologia de Fauna Salvatge (SEFaS).

podem saber si un exemplar 
de senglar té la pesta porcina?
No. Els exemplars poden presentar 
envermelliment de la pell o haver vo-
mitat sang però no necessàriament 
veurem cap d’aquests indicatius. De 
fet, normalment no es detecta res 
anormal en l’animal. La normativa és 

estricta: si trobem un senglar mort 
o malalt, NO acostar-se, NO to-
car-lo i contactar amb els agents 
rurals. També és important no 
deixar que s’acostin els gossos.

Si no fem cas d’aquestes indica-
cions, podem facilitar la propagació 
del virus sense voler. 

podem detectar una llebre 
amb mixomatosi?
Sí. Acostumen a presentar inflama-
ció de les parpelles, morrió i àrea 
ano-genital. Per altra banda, en el 
cas de les llebres, comencen a ser 
habituals els casos de la malaltia ví-
rica hemorràgica, en què no es pot 
detectar res a simple vista. Des del 
SEFaS creuen que aquesta malaltia 
té un impacte important actualment 
en les poblacions de llebre europea, 
per això és important detectar la 
seva presència i monitoritzar-la.

Gràcies a l’increment de la vigilàn-
cia passiva sobre aquesta espècie, 
s’ha detectat la presència de malal-
ties de caràcter zoonòtic com són 
la toxoplasmosi (es pot adquirir la 
infecció per menjar la carn crua) i 
la pseudotuberculosi (els lagomorfs 
– conills i llebres – poden ser por-
tadors del bacteri i en situacions 
d’estrès patir la malaltia que cursa 
amb enteritis, septicèmia i mort de 
l’animal).

El seguiment sanitari passiu de la fauna cinegètica, 
una eina fonamental per obtenir informació sobre les 
malalties i agents infecciosos de la fauna salvatge i 
conèixer la seva progressió

Des del SEFaS aconsellen a caçadors 
i caçadores tenir sempre a mà guants, 
desinfectant i bosses per si es dona el 
cas d’haver de recollir una llebre morta 
a la qual no sabem què li ha passat.

Tot i que ni la pesta porcina africana 
dels senglars ni la malaltia vírica he-
morràgica i la mixomatosi de les lle-
bres són zoonosi i per tant no hi ha 
risc de transmissió a les persones, si 
no seguim unes normes bàsiques a 
l’hora de manipular els animals trobats 
malalts o morts (llebres, conills, etc., 
mai senglars) podem ajudar a propagar 
el virus. A més a més, els animals po-
den tenir alguna altra malaltia que si 
sigui perjudicial per a nosaltres.

Gràcies a aquest conveni, el SEFaS 
ofereix també un servei d’assessora-
ment a la Federació Catalana de Caça 
(FCC) i els seus caçadors en temes 
relacionats amb la sanitat de les espè-
cies cinegètiques. Amb aquest servei, 
els caçadors o els seus representants o 
presidents de les Representacions Te-
rritorials de caça poden fer consultes, 
ja sigui a través de la via telefònica o 
correu electrònic. 

Per a la UE, el paper dels 
caçadors en la vigilància 
de les malalties de la fau-
na salvatge és clau. L’FCC 
va sol·licitar la implemen-
tació d’un programa de 
vigilància sanitària passi-
va per als caçadors

Atenció a les dues aler-
tes sanitàries actuals: la 
pesta porcina africana i 
la mixomatosi. Sempre 
que trobem llebres o 
senglars morts o malalts 
al medi, ens posarem 
en contacte amb el Cos 
d’Agents Rurals

Un exemplar mascle de porc senglar
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La compra de la llicència federativa i 
l’assegurança, ara també online
La Federació Catalana de Caça, en col·laboració amb Mutuasport i d’acord amb 
la seva voluntat d’oferir el major nombre de productes i serveis al conjunt del 
col·lectiu d’una manera eficient, àgil i ràpida, ha activat per al conjunt de federats 
i federades la compra online de la llicència federativa i l’assegurança.

Els temps canvien i és hora que ens anem adaptant. Les 
compres per Internet augmenten cada dia, s’estenen arreu 
i estan més normalitzades. Avui dia, podem comprar-ho 
pràcticament tot online. És ràpid i fàcil i només cal un dis-
positiu amb connexió a Internet i la nostra targeta de crèdit.

Des de la Federació Catalana de Caça volem adaptar-nos, 
modernitzar-nos i oferir més opcions per als nostres fede-
rats. A partir d’avui, qui vulgui, pot tramitar la seva llicència 
federativa i assegurança online mitjançant la nostra pàgina 
web www.federcat.com. Heu de clicar la pestanya de Tra-
mitacions on trobareu els següents productes disponibles 
en un menú:
• Document únic premium
• document únic premium + 1 emissora 
• document únic premium + 2 emissores 
• document únic premium + 3 emissores

El document únic Premium, i els tres productes que se’n 
deriven per a qui vulgui afegir 1, 2 o 3 emissores, és 
l’assegurança més completa de totes amb una cobertu-
ra d’1.090.151,82 euros de Responsabilitat Civil. Si sou 
caçador/a i practiqueu la nostra afició, aquesta és l’asse-
gurança que sempre recomanem als nostres federats des 
de la Federació Catalana de Caça.

LÍMITS MÀXIMS D’INDEMNITZACIÓ PER SINISTRE DE LES 
ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL I DEFENSA JURÍDICA

Prestacions Capital 
assegurat

Prestacions Capital 
Assegurat

Assegurança 
RC obligatòria 

caçador

90.151,82 € Assegurança 
RC ampliada 

pescador

180.000,00 €

Assegurança 
RC voluntària 

caçador

1.000.000,00 € Assegurança 
Defensa 
Jurídica

6.000,00 €

Responsabilitat Civil derivada dels danys personals/
materials que puguin ocasionar fins a 2 gossos durant 

tot l’any (sublímit de 50.000 € per danys materials).

300.000 €

Document únic tipus S
Els participants en modalitats de competició on s’utilitzin 
armes de foc heu de disposar d’aquest producte per po-
der competir perquè es demana un mínim de 600.000€ 
de responsabilitat civil.

LÍMITS MÀXIMS D’INDEMNITZACIÓ PER SINISTRE DE LES 
ASSEGURANÇES DE RESPONSABILITAT CIVIL I DEFENSA JURÍDIC

Prestacions Capital 
assegurat

Prestacions Capital 
Assegurat

Assegurança 
RC obligatòria 

caçador

90.151,82 € Assegurança 
obligatòria 
pescador

90.000,00 €

Assegurança 
RC voluntària 

caçador

600.000,00 € Assegurança 
Defensa 
Jurídica

6.000,00 €

Document únic tipus R (caçador/a sense 
armes)

LÍMITS MÀXIMS D’INDEMNITZACIÓ PER SINISTRE DE LES 
ASSEGURANÇES DE RESPONSABILITAT CIVIL I DEFENSA JURÍDIC

Prestacions Capital 
assegurat

Prestacions Capital 
Assegurat

Assegurança 
RC obligatòria 

caçador

No procedeix Assegurança 
obligatòria 
pescador

90.000,00 €

Assegurança 
RC voluntària 

caçador

250.000,00 € Assegurança 
Defensa 
Jurídica

6.000,00 €

Llicència federativa
La llicència federativa només inclou assegurança d’ac-
cidents (danys propis). El procediment és senzill. Qual-
sevol persona pot adreçar-se a la nostra pàgina web 
www.federcat.com i només entrar, a la pantalla princi-
pal, veurà un banner amb unes lletres verdes que posa 
FEDERA’T AQUI. Quan cliqueu veureu els productes 
disponibles i posant el cursor a cadascun podreu llegir 

http://www.federcat.com
http://www.federcat.com
https://www.federcat.com/tramitacions-federcat.php
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les cobertures del producte per valorar quin és el que 
més us interessa.

Un cop presa la decisió només cal clicar el cistell de co-
lor verd de COMPRAR a mà dreta. A l’esquerra apareix 
el cistell de tramitacions, on es veurà el producte esco-
llit, cal tornar a clicar a COMPRAR. Un cop a la pàgina 
de la Cistella, cal que seleccionem per quina Represen-
tació Territorial ens volem treure el producte i clicar a 
FINALITZAR COMANDA.

Si ja sou usuaris de la nostra pàgina web, només caldrà 
que introduïu el vostre usuari i la vostra contrasenya per 
continuar endavant. Si no sou usuaris, en aquest punt 
caldrà que us doneu d’alta com a usuaris i ompliu les 
dades bàsiques per poder continuar amb la compra.

Un cop introduïu les dades només caldrà fer el paga-
ment i quan s’autoritzi, podreu accedir al PDF de la vos-
tra llicència federativa i desar-la o imprimir-la.

A la vostra àrea privada sempre podreu accedir al do-
cument adquirit i, amb el temps, podreu veure l’històric 
dels productes que heu adquirit en el passat.

Si aquestes indicacions no us han quedat gaire clares, 
no patiu, hem elaborat un vídeo tutorial on mostrem tot 
el procés de compra i esperem que sigui de gran ajuda 
per poder fer una compra per primera vegada. Podreu 
mirar el vídeo per seguir el pas a pas de la compra les 
vegades que sigui necessàries i parar-lo quan vulgueu.

Us recordem que aquest és un projecte nou i per ara, 
només hi ha disponibles per comprar on line els pro-
ductes concrets que hem mencionat. Si no trobeu el 
que busqueu, voleu algun altre producte o teniu dret a 
beneficiar-vos de les campanyes i promocions específi-
ques (per exemple els preus especials per a menors de 

25 anys) haureu de dirigir-vos a la vostra Representació 
Territorial com fins ara.

En cas que hi hagués alguna incidència, no patiu. Podeu 
trucar al 93 319 10 66 en horari d’oficina o enviar-nos 
un correu electrònic a info@federcat.com i ens encarre-
garem de veure que ha passat i solucionar-ho.

Esperem que aquesta novetat sigui una opció més, una 
possibilitat ràpida i fàcil de treure’s la documentació 
pertinent. La nostra intenció és, primordialment, oferir 
als/a les nostres federats/des més facilitats i més co-
moditat i esperem que aquesta sigui una opció útil per 
a vosaltres. 

Vídeo tutorial compra online 

Hem elaborat un vídeo tutorial on 
mostrem tot el procés de compra i 
esperem que sigui de gran ajuda per 
poder fer una compra per primera 
vegada

https://www.youtube.com/watch?v=Y23d12wTx1E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y23d12wTx1E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y23d12wTx1E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y23d12wTx1E&feature=youtu.be
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L’FCC incorpora l’ús del whatsapp per 
comunicar-se amb els seus federats
Amb l’objectiu d’arribar d’una manera directa i amb la major rapidesa i eficièn-
cia possible per tal de facilitar missatges rellevants i homogenis per al conjunt 
del col·lectiu, l’FCC ha creat diferents grups de difusió a la popular xarxa de 
missatgeria whatsapp.

En primera instància, en aquests grups s’han incor-
porat els presidents de les Societats de Caçadors de 
Catalunya (dels quals es tenia el mòbil i van acceptar, 
voluntàriament, la invitació per a formar part del grup; 
tant la baixa com l’alta és voluntària). D’aquesta ma-
nera, els presidents que rebin aquestes informacions 
d’interès podran reenviar-les al seus socis des del mò-
bil, d’una forma igualment ràpida, senzilla i sense cap 
esforç.

Un grup de difusió permet compartir missatges de ma-
nera massiva; però alhora privada. Tots els destinata-
ris rebran el mateix missatge enviat, en aquest cas per 
l’FCC; però ho rebran com si fos un missatge indivi-
dual. Si responen al missatge apareixerà també com 

un missatge individual a la pantalla de xats de l’FCC; 
és a dir, les seves respostes no s’envien a la resta de 
destinataris de la llista.

publicació a la web
Totes les informacions que es puguin transmetre via 
whatsapp també es publicaran a la pàgina web i xarxes 
socials de la Federació; la raó per fer-ho també per 
aquesta via és arribar a les persones que no acostu-
men a fer ús del facebook, twitter, web..., però que 
generalment disposen d’un telèfon mòbil i tenen des-
carregada l’aplicació del whatsapp. Es tracta, doncs, 
una forma de facilitar la transmissió de missatges de 
rellevant interès, però sempre utilitzant aquesta eina 
d’una manera selectiva i responsable. 

fEDERACió CATALANA DE CAçA
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El treball de l’FCC i les Territorials, 
decisiu per l’ampliació de la cacera 
del tord fins el 10 de febrer
El passat 31 de gener sortia publicat al 
DOGC la resolució ARP/150/2019 mo-
dificant la Resolució ARP/663/2018 
de l’Ordre de Vedes i que va permetre 
habilitar la cacera del tord fins el 10 de 
febrer.
L’últim dia del mes de gener el DOGC publicava la Resolució 
ARP/150/2019, de 28 de gener, per la qual es fixaven les 
espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hà-
bils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-
2019 en tot el territori de Catalunya. Una modificació realit-
zada a la vista de la informació científica més recent, permet 
acotar de forma més precisa i rigorosa els períodes hàbils de 
determinades espècies cinegètiques de caça menor.

En aquesta modificació, el treball conjunt i de representa-
ció dut a terme per part de la Federació Catalana de Caça 
i les seves Territorials ha estat fonamental perquè van par-

ticipar de manera activa en el procés de negociació per tal 
d’aconseguir aquesta ampliació. També s’ha fet una anàlisi 
de l’estudi ICO i s’ha liderat la representació del col·lectiu 
en el Consell de Caça; fet i fet, una tasca coordinada, ar-
gumentada i efectiva en defensa dels drets i interessos del 
col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya. 

https://www.federcat.com/upfiles/files/A264827.pdf
https://www.federcat.com/upfiles/files/A264827.pdf


16  LA GENETA

fEDERACió CATALANA DE CAçA

Un campionat “d’alta volada”
El terme municipal d’Almenar va acollir la celebració de la X edició del Campionat 
de Catalunya de Falconeria amb un gran èxit de participació. 

El dissabte 20 i diumenge 21 d’octubre falcons, harris, 
astors i petites aus van esdevenir els grans protagonistes 
d’aquesta nova edició del Campionat de Catalunya de Fal-
coneria, classificatori per a l’estatal que s’ha dut a terme a 
Osuna del 5 al 8 de desembre, sense massa fortuna per als 
participants catalans.

La competició va començar dissabte amb la classificatòria 
de falconeria, que va comptar amb 11 participants, 6 dels 
quals van passar a la final del diumenge. La competició d’“al-
tanería” en la modalitat d’Sky Trial amb colom llançat, on es 
van veure grans picats per part dels falcons participants, va 
donar pas als harris, que van competir en la modalitat de vol 
baix amb faisà i va comptar amb 12 aus inscrites. Meritxell 
Borau, amb ‘Pollito’, es va proclamar campiona de la prova. 
La guanyadora va aprofitar l’oportunitat per animar les do-
nes a incorpor-se de manera activa al món de la falconeria. 

La jornada del diumenge va rebre als participants i els seus 
ocells amb una boira espesa, fet que va condicionar el des-
envolupament de la competició. Després de dues hores 
d’espera, els jutges de la competició i la direcció de la prova 
van optar per començar amb la competició de petites aus 
en la modalitat de vol baix amb guatlles que va tenir com 
a guanyador a Nazario José Chaves “Naza” amb ‘Bobo’. 
Aquesta prova va comptar amb 7 aus inscrites. Poc després, 
va arribar el torn dels astors amb 20 aus en competició; 
finalment ‘Elvis’, de Carlos Piñol, es va proclamar campió 
d’aquesta competició duta a terme en la modalitat de vol 
baix amb perdiu. 

Passades les dotze del migdia es va disputar la final de fal-
coneria amb la participació dels sis falcons classificats en 
la prèvia del dissabte. Malgrat l’hora i la temperatura del 
moment, fets que van condicionar en certa mida l’evolu-
ció de les aus en la prova, va arribar l’esperat moment que 
va coronar Manel Bonilla i el seu falcó ‘Mariscal’ –que va 
realitzar el vol amb la major cota del campionat superant 
els 300 metres d’alçada- com a campió d’aquesta compe-
tició d’Sky Trial amb colom llançat, on tots els assistents 
van gaudir d’unes espectaculars accions de caça i picats 
de vertígen.

La competició va comptar amb la contrastada experiència 
del jutge nacional Javier Merino, que va marcar la pauta 
de competició amb gran encert, assistit pel jove jutge au-
tonòmic Daniel Martínez. El Campionat va incorporar, en 
la competició d’Sky Trial, la tecnologia Power Altium per 
mesurar, entre altres qüestions, l’alçada i la velocitat de 
pujada, trajectòries, etc. dels falcons participants. Tots els 
participants van valorar molt positivament aquesta millo-
ra tecnològica, que va facilitar informació molt valuosa 
en la competició i també per al nombrós públic present 
transmesa gràcies a l’esforç del fantàstic speaker del cam-
pionat, Jesús Martínez, un expert i reconegut falconer, 
que va amenitzar el campionat explicant en tot moment 
el desenvolupament de les proves així com molts comen-
taris i anècdotes vinculats amb la falconeria i el seu món. 

El dissabte a la tarda, després de la competició matinal, 
van tenir lloc dues xerrades molt interessants a càrrec del 
jutge Javier Merino que va parlar de la falconeria: com-
petició i caça, i una altra per part de Jordi Roy i Antoni 
Carbonell, que van delectar amb una fantàstica interven-
ció sobre la falconeria moderna a Catalunya, inici d’una 
aventura.

L’agraïment de l’FCC a tots els participants i enhorabona 
als guanyadors i guanyadores de les diferents competi-
cions. També el nostre sincer agraïment per als col·labo-
radors i patrocinadors amb especial menció en aquesta 
competició per a AYAMA Segutel, UFEC, Generalitat de 
Catalunya, Mutuasport, Faisà d’Or, Masalles, els respon-
sables del coto on es va celebrar aquesta prova, Chiruca i 
també al food truck Pepito Bravo. 

Guanyadors Campionat de Catalunya de Falconeria 2018 FCC

sky Trial 
Manel Bonillo amb ‘Mariscal’

Vicente Sánchez amb 
‘Veneno’

Jordi Garcia amb ‘Leo’

Harris
Meritxell Borau amb ‘Pollito’ 

Jordi García amb ‘Dakota’
Toni Portes amb ‘Musaka’

Astors
Carlos Piñol amb ‘Elvis’
Francisco Garrido amb’ 

Pinxo’
Daniel Illa amb ‘Gamo’

Petites Aus
Nazario José Chaves amb 

‘Bobo’
Fernando Álvarez amb ‘Maya’

Emili Raya amb ‘Ra’

Classificacions

Resum fotogràfic jornada 

http://bit.ly/autonomicfalconeriafcc2018
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Víctor Vila, de la Territorial de les 
Terres de l’Ebre, campió de Catalunya 
de Caça Menor amb Gos
El vedat de la societat de caçadors Foment de la Caça, de Figuerola del Camp (Ta-
rragona), va acollir el passat 11 de novembre una nova edició del Campionat de 
Catalunya de Caça Menor amb Gos organitzat per la FCC, en col·laboració amb la 
Territorial de Tarragona i la pròpia societat de caçadors. Un gran jornada de com-
petició que va comptar amb 23 participants.

Després de la preceptiva assignació de jutges, mitjançant 
sorteig, i la lectura de la normativa de participació i nor-
mes de seguretat, a les 09.00 del matí va començar la 
competició, que va comptar amb el concurs de 20 caça-
dors i 3 caçadores. Amb cinc hores per davant i un dia 
amb una bona temperatura i sense vent, els competidors 
i competidores es van desplegar per la zona de caça del 
vedat. Al voltant de les 12.00 del migdia, Aitor Alejandre, 
de la Territorial de Tarragona, amb tres captures, va ser el 
primer que va passar pel punt de control i va finalitzar la 
seva participació en la prova. A poc a poc van anar entrant 
tots els participants, la gran majoria amb alguna captura.

Després d’una gran jornada de caça i de competició 
sana, Víctor Vila, de les Terres de l’Ebre, es va procla-
mar guanyador absolut de la competició amb un total de 
2.750 punts, fruit de les 4 perdius abatudes per ell i la 
caça d’un altre exemplar per part del seu gos. La segona 
posició va ser per a Manuel Fernández, de la Territorial 
de Barcelona, mentre que la tercera plaça va anar a parar 
a mans de Rafael Olmo, de la Territorial de Girona. En 
dones, Danielle Jaqueline va aconseguir la primera po-
sició, seguida d’Eva Rius i Glòria Álvarez, les tres de la 
Territorial de Girona.

Sense cap dubte, ha estat un gran campionat que va 
comptar amb una organització impecable gràcies a l’esforç 
i dedicació dels socis del vedat Foment de la Caça, presidit 
per Jaume Balanyà, així com de la Territorial de Caça de 
Tarragona, presidida per Joaquim Vidal, que ens va acom-
panyar durant tota la competició amb diferents integrants 
de la seva Junta Directiva. Cal fer menció també per a Die-
go de la Torre, responsable de competicions de l’FCC i a 
Maria José, la seva companya que, com sempre, van ser 
claus per al bon desenvolupament i control del campionat.

Un cop més, el nostre agraïment a l’Ajuntament de la lo-
calitat i al Faisà d’Or, Mutuasport i Chiruca per la seva 
col·laboració inestimable i suport. Destaquem també en 
aquest campionat la presència durant tota la competició 
d’una dotació de la Creu Roja. Un altre dels aspectes res-
senyables en la competició va ser l’obligatorietat de pre-
sentar, per part de tots els participants, les beines buides 
dels trets realitzats. Sergio Sánchez, president de la Fede-
ració Catalana de Caça, juntament amb Joaquim Vidal de 
la Territorial de Tarragona i Jaume Balanyà, van presidir el 
lliurament de trofeus i detalls de participació. 

La prova va tenir lloc a Figuerola del Camp, al vedat de la societat de caçadors Foment de la Caça

Resum fotogràfic jornada 
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Xavier Carpio, guanyador del Català 
de Becada
L’incomparable marc de la Serra del Cadí va acollir l’1 de desembre una nova edi-
ció del Campionat de Catalunya de Becada, que va comptar amb el concurs de 13 
participants i del qual van sortir els representants per a l’estatal de Becada, dut a 
terme el 22 de desembre a Ripoll, amb victòria catalana.

A les nou del matí els representants de les territorials de 
l’FCC en aquest campionat, 12 caçadors i una caçadora 
-la primera a participar en l’autonòmic de Becada- van 
començar, acompanyats pels seus gossos i els seus co-
rresponents jutges, la seva participació en aquesta pro-
va desenvolupada en una marc excepcional com va ser 
la Reserva Nacional de Caça de la Serra del Cadí (en 
l’anomenada zona del Boscal, situada entre els termes 
municipals d’Ansovell i Cava a l’Alt Urgell). Agrair la total 
col·laboració de la societat de caçadors d’Ansovell i de 
la pròpia Reserva.

No havien passat deu minuts des de l’inici de la prova, 
quan es van sentir els dos primers trets, que auguraven 
una bona jornada de caça. Tocades les deu del matí va 
arribar al punt de control en Joaquín Calderón, el primer 
competidor en concloure el campionat després d’abatre 
dues becades -el màxim per participant segons el regla-
ment- de tres trets.

En primera instància, tot semblava indicar que podria 
ser el campió de la competició, però Calderón, en repre-
sentació de la Territorial de Girona, es va haver de con-
formar amb un meritori segon lloc ja que, Xavier Carpio 
-també de Girona- es va dur aquest campionat quan va 
passar pel control a les 11.21 amb dues becades de dos 
trets. Poc abans, a les 10.46 Marcel Miret de la Terri-
torial de Lleida, va concloure la seva participació amb 
dues becades de quatre, aconseguint d’aquesta manera 
la tercera posició en el Campionat de Catalunya de Be-
cada 2018.
 
Tots tres, juntament amb Isaac Morales, de la territorial 
de Barcelona, amb una becada en el seu haver, es van 
classificar per representar Catalunya en el Campionat 
d’Espanya de Becada del 22 de desembre a Ripoll.

Agraïment a tots els participants
La valoració general de tots els participants en aquest 
campionat va ser francament positiva. Diego de la Torre, 
responsable de competicions de l’FCC de caça, auxiliat 
en tot moment pel nostre gran amic i expert becader 
“Gabi”, delegat de la caça de la becada de l’FCC va portar 
el pes de l’organització de la prova.

El president de la Federació Catalana de Caça, Sergio 
Sánchez, va destacar i va agrair als membres de la socie-
tat de caçadors i a l’Ajuntament d’Ansovell la seva col·la-
boració així com l’ajuda i implicació total dels responsa-
bles de la Reserva Nacional de Caça, amb Jordi Palau al 
capdavant, perquè “sense la seva col·laboració no hauria 
estat possible dur a terme aquesta competició. El cam-
pionat ha estat tot un èxit i s’ha celebrat en una zona de 
caça fantàstica.

Estem molt satisfets també per haver comptat per pri-
mera vegada amb la participació d’una dona en aquesta 
prova. La veritat és que haver portat aquest campionat 
a una Reserva era un dels nostres objectius i ja ho hem 
aconseguit; ara estem treballant per aconseguir que l’au-
tonòmic de caça menor pugui fer-se amb caça salvatge”.

En aquest campionat, l’empresa Iberzone, botiga en línia 
especialitzada en la venda de roba i accessoris per a la 
caça, la muntanya, el senderisme, la pesca i les activitats 
outdoor, nou col·laborador de l’FCC va obsequiar als tres 
primers classificats amb un fantàstic lot de roba especí-
fica per la pràctica de la caça.El nostre agraïment també 
a Mutuasport, patrocinador de la Federació així com a 
Esporcat y a la UFEC, que va realitzar un reportatge del 
campionat. 

Valoració president FCC Resum fotogràfic jornada 
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El català Isaac Morales, guanyador 
del XXVIII Campionat d’Espanya de 
Caça de Becades
El català Isaac Morales va aconseguir el triomf en el XXVIII Campionat d’Espanya 
de Caça de Becades, celebrat el dissabte 22 de desembre a la localitat de Ripoll, 
Girona, organitzat per la Reial Federació Espanyola de Caça, en col·laboració amb 
la Federació catalana de Caça i la Societat de Caçadors La Rama de Ripoll. 

El campionat, celebrat a Ripoll el passat 22 de desembre 
va comptar amb els concurs de 30 caçadors. Aquesta 
prova va servir com a colofó als actes de celebració del 
125è aniversari de la societat de caçadors i pescadors La 
Rama de Ripoll. Morales, acompanyat pel seu setter an-
glès, ‘Whatsapp’ i el jutge José Luis Foia, es van procla-
mar campions d’Espanya de la modalitat després d’acon-
seguir abatre dues becades de sengles trets, arribant al 
control a les 12:00 hores.

El subcampió va ser el representant del Principat d’Astú-
ries, Adrián Fernández Fernández, que va acabar la seva 
participació en la competició caçant també dues beca-
des amb dos trets, entrant al control a les 13:51 hores al 
costat del seu jutge Ero Adrián Martínez i el seu setter 
anglès ‘Ari de Utielo Bajo’.

Miguel Ángel Alonso Valdivieso, de la Comunitat de 
Madrid, amb el seu setter anglès ‘Bruce de Castriello’, 
va aconseguir la tercera posició amb una peça caçada 
d’un tret, arribant al control a les 12:01 hores, amb el 
seu jutge Pablo Lastra Fernández. Els altres dos caçadors 
en arribar al control amb una becada abatuda van ser el 
càntabre Fernando Valle i el lleidatà Marcel Miret, quart 
i cinquè respectivament.

En el campionat es van aconseguir albirar un total de 14 
becades abatent set d’elles entre els 30 caçadors que 
van prendre part en aquesta final nacional.

L’agraïment per part de la RFEC a la Federació Catalana 
de Caça i a la Societat de Caçadors La Branca, de Ripoll, 
per l’ajuda prestada en l’organització d’aquest campio-
nat, així com al Consell Superior d’Esports i als nostres 
patrocinadors:
• Mutuasport
• Cinegètica
• Oliveres Solidaris
• Avis
• Hart 
• Nissan Navara. 

La competició va comptar amb la participació de 30 competidors

En el campionat es van aconseguir 
albirar un total de 14 becades aba-
tent set d’elles entre els 30 caçadors 
que van prendre part en aquesta final 
estatal

Declaracions guanyador Resum fotogràfic jornada 
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El Miteco reconeix dubtes científics 
sobre viabilitat de la cria en captivitat
El Ministeri de Transició Ecològica (Miteco) reconeix que existeixen seriosos dubtes 
científics sobre la viabilitat de la cria en captivitat, segons ha pogut saber la Pla-
taforma en Defensa del Silvestrismo una vegada que, per fi, ha transcendit què va 
passar el 24 de gener durant la reunió de la Comissió Estatal per al Patrimoni Natu-
ral i la Biodiversitat convocada pel mateix Miteco.

La Federativa Ocellaire, ara més 
econòmica gràcies a Mutuasport
La Federació Catalana de Caça va tancar a finals de 2018 un interessant acord 
amb Mutuasport amb l’objectiu de reduir l’import a pagar per la federativa ocel-
laire, que va quedar en 24,25€.

Durant la Comissió es va debatre so-
bre l’abundant documentació científi-
ca existent que apunta a la inviabilitat 
de la cria en captivitat com a alternati-
va a les captures exigida per la Direc-
tiva AUS. A la reunió es van comentar 
els estudis aportats tant al Miteco 
com als governs autonòmics per la 
Plataforma Nacional en Defensa del 
Silvestrisme en defensa de la modali-
tat, especialment, l’estudi desenvolu-
pat per l’Institut Català d’Ornitologia 

S’ha aconseguit una reducció sobre 
el preu del document federatiu en 
5€, adaptant alhora les cobertures a 
les necessitats reals dels ocellaires. 
En aquest sentit, cal destacar la vo-

(ICO) i la Fundació FEDENCA de la 
Reial Federació Espanyola de Caça. 
Tots dos estudis conclouen que, a dia 
d’avui, no hi ha coneixement científic i 
tècnic suficient per criar en captivitat 
les espècies d’aus sobre les quals es 
practica el silvestrisme.

El representant de la Junta d’Andalusia 
va sol·licitar que es realitzés un infor-
me o avaluació de la cria en captivitat 
per part d’una entitat de reconegut 

luntat de l’FCC i les seves territorials 
per adaptar-se a les noves situacions i 
circumstàncies canviants.

De manera prèvia, el passat novem-

prestigi i amb participació del sector 
afectat perquè, de manera definitiva, 
es conclogui sobre la seva viabilitat o 
inviabilitat. A aquesta petició es van 
sumar representants d’altres comuni-
tats autònomes. I es va acordar que es 
dugués a terme aquesta nova avalua-
ció científica de la cria en captivitat.

La Plataforma Nacional en Defensa 
del Silvestrisme va valorar molt posi-
tivament aquesta decisió. 

bre ja s’havia aconseguit una reducció 
de 3,5€ en el document federatiu per 
a ocellaires, però arran d’un últim es-
forç negociador aquesta reducció va 
passar als 5€ actuals. 

fEDERACió CATALANA DE CAçA
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Marc legal actual per la tinença 
d’ocells fringíl·lids
Arran de la publicació de diferents informacions moltes d’elles a través de les xar-
xes socials - en alguns casos interessades i malintencionades-, en relació amb el 
marc legal que regula actualment la tinença d’ocells fringíl·lids, des de la Direcció 
general de Polítiques Ambientals i Medi Natural es va publicar a finals de desem-
bre una carta deixant clara la normativa vigent al respecte, que és la que en tot 
moment s’ha transmès per part de la Federació Catalana de Caça, i que pel seu 
interès transcrivim en aquest article.
Darrerament, s’han donat in-
formacions confuses i força 
incorrectes en relació a la ti-
nença d’ocells fringíl·lids (pinsà, 
verdum, passerell i cadernera) 
i creiem que cal aclarir quin és 
el marc legal actual que regula 
aquesta qüestió. Us prego que 
feu difusió d’aquest escrit entre 
els vostres associats.

Pel que fa a aquells que pu-
bliquen i difonen per Internet 
informacions falses, contràries 
a allò que aquí s’explica, la Ge-
neralitat haurà d’emprendre les 
accions legals oportunes.

La normativa vigent:
La normativa europea, estatal i 
autonòmica vigents que regulen 
la protecció de les quatre espè-
cies d’ocells fringíl·lids (pinsà, 
verdum, passerell i cadernera) 
són la Directiva 2009/147/
CE del parlament Europeu i del 
Consell, de 30 de novembre, re-
lativa a la conservació de les aus 
silvestres; la Llei 42/2007, de 
13 de desembre, del patrimoni 
natural i de la biodiversitat; el 
Decret legislatiu 2/2008 de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de protecció dels 
animals i el Decret 139/2014, 
de 14 d’octubre, pel qual s’es-
tableix el règim temporal per al 
període 2014-2018 de les auto-
ritzacions excepcionals per a la 
captura en viu i tinença d’ocells 
fringíl·lids per a la cria en capti-
vitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de concursos de cant.

El procediment d’infracció obert 
per la Comissió Europea i les se-
ves conseqüències:

L’abril del 2016, la Direcció ge-
neral de Medi Ambient de la 
Comissió Europea va iniciar un 
procediment d’infracció contra 
l’Estat espanyol i el conjunt de 

comunitats autònomes, inclo-
sa Catalunya, entenent que no 
quedava acreditat que l’atorga-
ment de les autoritzacions per a 
la captura de fringíl·lids a totes 
les comunitats autònomes que 
la practiquen respectessin el 
règim estricte i excepcional de 
l’article 9.1c de la Directiva Aus 
2009/147/CE.

A l’espera de la resolució del 
procediment d’infracció de la 
Comissió Europea, com a me-
sura cautelar, ni el 2016, ni el 
2017, ni el 2018 no s’han conce-
dit autoritzacions excepcionals 
per capturar exemplars d’ocells 
fringíl·lids.

El 25 de juny de 2018, mit-
jançant dictamen motivat, la Se-
cretaria General de la Comissió 
Europea dins del procediment 
d’infracció núm. 2016/4028 
contra l’Estat espanyol per in-
complir la Directiva 2009/147/
CE en la captura d’ocells frin-
gíl·lids per a concursos de cant, 
dona per bona la posició de la 
Generalitat i exclou Catalunya 
del procediment. El dictamen 
conclou que la cria en captivitat 
de fringíl·lids és una alternati-
va tècnicament viable i que el 
contrari no s’ha pogut acreditar 
amb una base científica sòlida. 
La Comissió Europea considera 
que Espanya “no està posant un 
veritable esforç” per garantir la 
viabilitat de la cria en captivi-
tat d’aquests ocells, i utilitza el 
període transitori concedit per 
Europa per mantenir la pràctica 
recreativa tradicional de cap-
tura, en comptes d’establir un 
programa ambiciós de cria en 
captivitat.

Finalment, recorda que les quo-
tes màximes de captures fixades 
per al període 2012-2018 no es 
basen en recomanacions cientí-

fiques i no han tingut en compte 
la població captiva existent. La 
població de fringíl·lids en capti-
vitat a l’Estat arribava als prop 
de 322.032 exemplars el 2015, 
nombre que Europa considera 
suficient per garantir la sosteni-
bilitat de la cria en captivitat.

Situació actual per a la tinença, 
cria en captivitat i exhibició pú-
blica d’ocells fringíl·lids mentre 
no s’aprova una nova regulació:

1. Per garantir i acreditar la ti-
nença legal de caderneres 
(Carduelis carduelis), passe-
rells (Carduelis cannabina), 
pinsans (Fringila coelebs) i 
verdums (Carduelis chloris), 
els posseïdors han de conser-
var les autoritzacions excep-
cionals de captura dels anys 
2009, 2011, 2014 i 2015, 
tenir els exemplars anellats 
amb anelles oficials de la Ge-
neralitat de Catalunya o bé 
acreditar documentalment 
la legal procedència dels es-
mentats exemplars cas que 
provinguin d’altres CCAA o 
bé d’altres països de la UE. 

2. Únicament acredita la tinença 
legal l’anellament mitjançant 
anelles obertes o tancades 
oficials facilitades per la Ge-
neralitat de Catalunya, o bé 
que els exemplars estiguin 
anellats i s’acrediti documen-
talment la legal procedència 
en cas que provinguin d’altres 
CCAA o bé d’altres països 
de la UE. En conseqüència, 
aquells exemplars que esti-
guin anellats amb altre tipus 
d’anelles (tant obertes com 
tancades), tenen la considera-
ció d’il·legals. En cas d’inspec-
ció per part de les autoritats 
competents, els exemplars 
respecte dels quals no es 
pugui acreditar la tinença le-

gal per trobar-se incorrecta-
ment anellats poden ésser 
decomissats i es procedirà 
a incoar el corresponent ex-
pedient sancionador a l’oce-
llaire posseïdor per infrac-
ció de la normativa vigent. 

3. Els exemplars mascles adults 
que estiguin en possessió 
d’ocellaires que disposin de 
les autoritzacions excepcio-
nals de l’any 2009, es consi-
deren de legal procedència 
i tinença. Tanmateix, no es 
poden exhibir públicament 
en concursos de cant ocells 
fringíl·lids si no estan ane-
llats amb anelles oficials de 
la Generalitat de Catalunya. 

4. Mentre no s’aprovi la nova 
normativa reguladora del 
règim dels ocells fringíl·lids, 
el Servei de Fauna i Flora de 
la Subdirecció General de 
Biodiversitat i Medi Natural 
d’aquesta Direcció general 
de Polítiques Ambientals i 
Medi Natural, seguirà sub-
ministrant de forma gratuï-
ta anelles oficials tancades 
a instància de sol·licitants 
(ocellaires) que acreditin la 
tinença de progenitors de 
procedència legal per criar en 
captivitat. Altres anelles tan-
cades no són vàlides ni legals. 

5. Es manté la prohibició d’hi-
bridar exemplars d’aquestes 
espècies d’ocells durant el 
procés de cria en captivitat. 

6. Es manté la prohibició de 
cessió, comercialització i do-
nació d’exemplars. Només es 
permet l’intercanvi d’ocells 
nascuts en captivitat entre 
persones autoritzades amb 
l’objectiu de prevenir els 
efectes de la consanguinitat 
durant la cria en captivitat. 
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La Federació Catalana de Caça se suma 
a la campanya #LaCaçaTambéVota
L’FCC presentarà un moció de recolzament a la caça i als ocellaires a tots els 
municipis catalans per portar les dues activitats al centre del debat polític i po-
der escoltar la posició dels partits a nivell local i així continuar la campanya de 
l’Andalusa de Caça.

La campanya #LaCaçaTambéVota #LaCazaTambiénVota, ha 
estat ideada per la Federació Andalusa de Caça, a qui apro-
fitem per felicitar molt sincerament per la iniciativa així com 
agrair-los la seva predisposició a col·laborar amb nosaltres 
per tal de poder-ho aplicar també a Catalunya.

Amb aquesta campanya, l’objectiu és traslladar la caça i l’ac-
tivitat ocellaire al debat polític dels plens municipals i que els 
polítics i partits locals prenguin partit envers aquestes acti-
vitats. D’aquesta manera, es posarà en coneixement dels/de 
les caçadors/es i ocellaires quina és la posició que prenen els 
partits del seu municipi de cara a les eleccions municipals del 
proper diumenge 26 de maig.

Prenent l’exemple de l’escrit de la Federació Andalusa de 
Caça, s’ha elaborat una moció de suport a les nostres activi-
tats, en la qual posem de manifest la seva importància social, 
econòmica i mediambiental. Aquest escrit es presentarà se-
guint els canals pertinents des de la Federació Catalana de 
Caça i/o des de les mateixes societats i posteriorment, caldrà 
la màxima implicació de les societats de cada municipi per 
fer-ne difusió entre els/les seus/seves polítics/polítiques, 
alcalde/alcaldessa i representants, per tal que ho presentin 
al ple per debatre i aprovar o rebutjar la moció, aportant els 
arguments que considerin en cada cas.

Per portar a terme aquesta campanya caldrà comptar amb 
la col·laboració de les Societats de Caça i Ocellaires que han 
de demostrar una vegada més, la seva implicació amb el seu 
municipi. A mesura que es coneguin els resultats de les mo-
cions presentades, siguin aprovades o rebutjades, s’anirà re-
gistrant a la Federació Catalana de Caça i l’objectiu serà fer 

públics els resultats i tota la informació relacionada per tal 
que tothom ho pugui consultar.

Aquesta és una campanya ambiciosa que dependrà molt de 
la implicació i la feina de les nostres societats i per elles serà 
tot el protagonisme de la campanya. Volem que funcioni per 
escoltar les opinions reals i argumentades de la gent del te-
rritori, deixant de banda el discurs imperant als grans mitjans 
de comunicació.

Com participar a #LaCaçaTambéVota?  
Les Societats que vulguin participar i implicar-se amb aques-
ta campanya caldrà que ho notifiquin, en funció del seu te-
rritori, a:

BARCELONA - info@fedecazabarcelona.com o 93 268 23 07

GIRONA - Josep Blanquera josepblanquera@fedcagir.cat o 
611.428.256

LLEIDA - Jaume Teixidó jaumeteixidocami@gmail.com o 
626.817.739

TARRAGONA - José Pérez fcct@fcctarragona.cat
TERRES DE L’EBRE - info@fccterresebre.cat o 977 07 11 85

Si el vostre ajuntament permet que s’entri l’escrit en paper 
al Registre, com es feia tradicionalment, la mateixa societat 
se’n pot encarregar. Si aquest és el cas, caldrà que us re-
tornin una còpia segellada quan entreu el document.També 
caldrà que aviseu al contacte corresponent del vostre te-
rritori i envieu escanejada la còpia segellada conforme s’ha 
presentat la moció. D’aquesta manera portarem registre de 
les mocions presentades. 

Si no us deixen presentar-ho en paper i us demanen que 
ho feu electrònicament, aviseu els contactes que us hem 
facilitat i la Federació Catalana de Caça farà el tràmit i us 
avisarem quan s’hagi entrat.

Un cop presentat, heu de procurar que algun partit polític 
ho porti al ple perquè es faci el debat i prenguin una deci-
sió sobre l’aprovació o el rebuig de la moció. També haureu 
d’estar pendents de quan ho discutiran i de la resolució que 
en surti per informar-ne al contacte corresponent del vostre 
territori.

Només amb una comunicació fluida podrem portar un regis-
tre de totes les mocions presentades i el resultat final dels 
debats. 

fEDERACió CATALANA DE CAçA
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La caça, un exemple de transversalitat
Afició, tradició, esport, competició, passió... a la caça li podem posar molts 
qualificatius, però un inherent i que defineix d’una manera genèrica als cente-
nars de milers de caçadores i caçadors que la practiquen al conjunt de l’Estat, 
més de 60.000 a Catalunya, és la transversalitat dels seus membres: tant pel 
seu sexe, raça, edat com per la seva condició social, econòmica i, especialment, 
política.

La caça, i qui la practica, sap i es posiciona d’una ma-
nera decidida amb el suport a la gestió del medi na-
tural, el respecte al medi ambient, el control cinegè-
tic; amb el respecte i compliment de la normativa que 
la regula. Del que no sap i no es posiciona és amb el 
suport a una determinada posició social, econòmica i, 
molt menys, política.

En unes setmanes, aquest país afrontarà la celebració 
de diferents comicis: eleccions generals d’Espanya, 
europees, municipals i en alguns casos autonòmiques. 
Des de la Federació Catalana de Caça, com a repre-
sentants del col·lectiu de caçadors i caçadores de Ca-
talunya, seguint el model d’altres federacions com 
l’Andalusa, hem iniciat la campanya, #LaCaçaTambé-
Vota, especialment a nivell municipal, per conèixer el 
posicionament dels diferents municipis i formacions 
polítiques al respecte de la caça, amb l’objectiu de què 
totes les persones que la practiquen coneguin d’una 
manera directa l’opinió i programa referent a l’activitat 
cinegètica dels diferents partits, candidats i municipis, 
obtenint així un element més de valoració a l’hora de 
decidir el seu vot.

Un cop més, volem manifestar que la caça és apolítica 
i com a tal no s’alinea amb cap formació política. Com 
a organització que aglutina i representa els caçadors i 
caçadores de Catalunya la nostra obligació és defen-
sar i representar els interessos del nostre col·lectiu 
en cada moment, independentment de qui tingui la 
responsabilitat de govern de les nostres institucions 
públiques. Per això, de cap manera ens posicionarem 
a favor d’un o altre partit, ni tractarem d’influir en el 
vot d’un col·lectiu tan plural i dispar com és el nostre, 
format per persones amb una ideologia política molt 

variada, fidel reflex de la nostra societat.
Amb el mateix rigor que defensem la transversalitat i 
diversitat ideològica dels caçadors i caçadores de Ca-
talunya, i del conjunt de l’Estat, exigim als responsa-
bles polítics que en aquestes dates, tan propenses a 
les promeses a canvi d’obtenir un vot, respectin de ma-
nera escrupolosa la transversalitat d’aquest col·lectiu. 
La caça no és d’esquerres, ni de dretes, ni de centre, ni 
sobiranista, ni constitucionalista ...; la caça és d’aquells 
que practiquen una activitat ancestral, que gaudeixen 
sortint al camp, observant la natura, que comparteixen 
bons moments amb persones que tenen una afició co-
muna; en això sí som tots iguals, que també, és clar, 
abaten animals, encara que aquesta no sigui la finalitat 
última de la caça, que treballen en col·laboració amb 
les diferents administracions en el control cinegètic, 
facilitant i promovent la investigació, reduint sobrepo-
blacions per aconseguir la biodiversitat, reduint acci-
dents de trànsit i danys als cultius, etc.

En aquests moments previs a les eleccions, com a caça-
dors / es, dels polítics i polítiques del nostre país l’únic 
que demanem és que ens presentin, en negre sobre 
blanc, els seus programes i posició al respecte de la 
pràctica de l’activitat cinegètica. Amb aquesta informa-
ció, i amb la de la resta dels seus programes electorals, 
ja serem cadascun de nosaltres qui, d’una manera in-
dividual i reflexiva, decidirem el significat del nostre 
vot. El que no permetrem és la utilització interessada, 
ja estiguin a favor o en contra de la caça, del nostre 
col·lectiu per esgarrapar un grapat de vots. Ni a la caça 
ni a la política tot s’hi val.

Visca la caça, una activitat transversal. 

Amb el mateix rigor que defensem la 
transversalitat i diversitat ideològica 
dels caçadors i caçadores de Catalun-
ya, i del conjunt de l’Estat, exigim als 
responsables polítics que en aquestes 
dates, tan propenses a les promeses 
a canvi d’obtenir un vot, respectin de 
manera escrupolosa la transversalitat 
d’aquest col·lectiu.
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CompETiCioNs CAçA 2019

fEDERACió CATALANA DE CAçA
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Alejandro Sánchez, vencedor al 
provincial de Compak Sporting
El diumenge 24 de març, el vedat de Serracanya, col·laborador habitual de la Re-
presentació Territorial de l’FCC a Barcelona, va acollir una nova edició del nostre  
Campionat Provincial de Compak Sporting. 

La competició, que va comptar amb un gran nombre de 
competidors i competidores a les diferents categories, 
va transcórrer amb total normalitat en una fantàstica 
jornada, climatològicament parlant, que va contribuir a 
fer d’aquesta trobada tot un èxit.
 
Finalment, Alejandro Sánchez va ocupar la primera 
plaça en sèniors. En Dames, la victòria final va caure 
a mans d’Amor Giménez. Per la seva banda, Marcelo 
Clavero va ser el primer classificat en Veterans i Toni 
Sala en categoria Junior. 

Ver vídeo 

Primera prova de gossos de rastre a 
la comarca del Bages
Gràcies a l’esforç i empenta de les societats de caçadors de Sant Vicenç de Castellet, 
Castellgalí i el Pont de Vilomara, els passats 2 i 3 de març tots els participants i el 
nombrós públic que es va donar cita per veure la competició van poder gaudir d’una 
interessant i disputada prova de treball sobre rastre de senglar; la primera competició 
d’aquestes característiques celebrada al Pla de Bages.

El gran esforç invertit per part de les societats 
organitzadores d’aquesta competició, que van comptar 
amb la col·laboració de la Federació de Caça de 
Barcelona i de diferents empreses col·laboradores, va 
donar els seus fruits i la competició, que va comptar amb 
set colles de gossos, va esdevenir tot un èxit (cadascuna 
d’aquestes colles estava formada per 4 gossos), un fet 
que augura la continuïtat d’aquesta iniciativa. 

Després d’una disputada i espectacular competició 
la primera posició fou per Joel Arnau i Pere Carbonell 
amb Grifons Niverneses, mentre que els jutges, que van 
realitzar una gran tasca, van determinar que el millor gos 
en competició va ser la gossa grifon nivernais de nom 
‘Trinca’, propietat de Jaume Casas Cana. 

LA CLAssifiCACió
1.- joEL ARNAu i pERE CARBoNELL AMB GRIFONS NIVERNESES

2.- xEVi ViLARRAssA AMB ANGLÒ FRANCÈS

3.- CEsC DACHs i pERE sERRABAssA AMB GASCONES

https://www.facebook.com/CazaBarcelona/videos/373680226562029/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/watch/?v=373680226562029
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Un nou local per continuar creixent i 
treballar amb més eficàcia en benefici 
del col·lectiu de caçadors i caçadores
El passat 14 de març vam signar la compra de la nova seu de la Representació Territorial 
de l’FCC a Barcelona, un dia que passarà a la història de la nostra estimada Federació ja 
que suposarà comptar amb unes instal·lacions que ens permetran, entre altres aspectes, 
oferir un millor i més complet servei al conjunt de federats i federades.

Després de molt d’esforç i aconse-
guir l’aprovació majoritària per la 
realització de la compra d’aquestes 
noves instal·lacions, en primera ins-
tància, per part dels presidents de 
les diferents societats adscrites a la 
Representació Territorial de l’FCC 
a Barcelona i, el passat 16 de no-
vembre en l’Assemblea General 
de l’FCC de Caça; el passat 14 de 
març es va formalitzar la compra 
d’aquest nou espai, l’últim punt per 
complir inclòs al programa electo-
ral presentat per l’actual Junta Di-
rectiva de la Federació de Caça de 
Barcelona, presidida per Joaquim 
Zarzoso. 

La compra d’aquest nou local de 900 

metres quadrats, ubicat a Sabadell, 
esdevé quelcom més que l’adquisi-
ció d’un nou espai físic per situar la 
nostra seu. La compra d’aquestes 
noves i funcionals oficines esdevé, 
per una banda, una mostra més de 
la decidida aposta de l’actual equip 
directiu de Territorial de Barcelona 
per oferir el millor i més acurat ser-
vei als seus associats i associades al 
disposar d’un local multifuncional 
capaç d’albergar diferents espais 
adreçats a la prestació de serveis, 
reunions, formació, etc. i, per altra, 
representa la voluntat de la Federa-
ció de Caça de Barcelona de conti-
nuar creixent i treballar en benefici 
i defensa del col·lectiu de caçadors 
i caçadores de Barcelona.

Fet i fet, una seu social d’acord amb 
les necessitats actuals de la Federa-
ció i els seus associats i associades; 
més accessible i millor comunicada 
que l’actual i amb una gran quantitat 
d’espais multifuncionals. 

La compra d’aquestes no-
ves i funcionals oficines 
esdevé una mostra més 
de la decidida aposta de 
l’actual equip directiu de 
Territorial de Barcelona 
per oferir el millor i més 
acurat servei als seus as-
sociats i associades
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Ja s’han lliurat tots els 
precintes de cabirol

Positiva trobada amb 
el SEPRONA

Un any més, des de la Representació Territorial de la 
FCC a Barcelona hem treballat de manera conjunta 
amb els representants de les diferents societats de to-
tes les comarques de Barcelona per tramitar el lliura-
ment dels precintes de cabirol. Gràcies a aquest esforç 
conjunt tothom que disposi d’un precinte podrà gau-
dir de la temporada del cabirol des del primer dia, que 
d’acord amb l’ordre de vedes 2019/2020 comença el 
7 d’abril. 

Es va  mantenir una profitosa trobada amb representants 
del SEPRONA de Manresa. Entre d’altres qüestions, vam 
demanar la seva col·laboració per tractar de solucionar 
diferents problemàtiques que afecten a les societats de 
caçadors, com el furtivisme i el boicot a les caceres per 
grups d’animalistes. La seva resposta va ser francament 
positiva i es van posar al servei de les societats fede-
rades del Bages, sempre amb la col·laboració del Cos 
d’Agents Rurals. 

La Territorial demana suport a les 
institucions pel control poblacional 
del senglar
Davant l’esforç i dedicació de les nostres societats en el control dels senglars i la 
prevenció de la PPA hem demanat de manera formal a la Generalitat suport econò-
mic, logístic i el reconeixement institucional per aquesta tasca que, de manera al-
truista i amb gran eficàcia, realitzem en benefici del conjunt de la societat.

Mitjançant una carta adreçada a la Sra. Montserrat Bar-
niol, directora de la Direcció General d’Ecosistemes, una 
vegada més hem manifestat a la Generalitat la nostra pre-
ocupació per les dificultats que representa per a les nos-
tres societats complir amb el Pla de Seguretat Establert 
en el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica durant les batudes 
de control poblacional sense rebre cap tipus d’ajut, com 
fins ara.

Des d’aquesta Territorial i les societats de caçadors com-

partim l’objectiu de realitzar aquestes batudes amb la 
màxima eficàcia possible i complint amb tots els requisits 
de seguretat establerts, però creiem necessari i de justícia 
que aquestes societats rebin per part de l’administració 
(Generalitat i Ajuntaments) un suport econòmic i logístic, 
com ja es fa en altres zones, per dur a terme aquest con-
trol cinegètic. L’eficàcia de les batudes està més que de-
mostrada, en algunes zones gràcies a la nostra tasca s’ha 
reduït a més de la meitat la cabanya de senglars, per tant 
considerem prioritària aquesta col·laboració. 
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Anem a les aules per explicar la 
realitat del món cinegètic
El passat 20 de març, Santiago Ferrón, tècnic de la Representació Territorial de Barcelona 
i l’FCC va compartir una bona estona i va fer pedagogia al volant de l’activitat cinegètica 
amb un grup d’alumnes del 2n curs del cicle de grau superior en Gestió Forestal i Medi 
Natural de l’escola de jardineria Rubió i Tudurí de Barcelona.

En el decurs d’aquesta jornada for-
mativa, que els i les alumnes del 
centre van seguir amb gran interès, 
participant d’una manera activa 
en la mateixa, Santiago Ferrón, va 
transmetre amb gran ofici i d’una 
manera molt amena i didàctica di-
ferents conceptes i informacions 
al voltant de l’activitat cinegètica 
començant per definir qué és la 
caça, aspectes normatius, terrenys 
i espècies cinegètiques, censos, els 
caçadors i l’FCC, plans tècnics de 
gestió cinegètica i entorn social a 
la caça, entre altres qüestions. Tot 
aquest material es va impartir din-
tre de la limitació del temps que dis-
posaven per a la xerrada formativa, 
una mica més de dos hores, que al 
final es van fer curtes. Ja es va par-
lar de programar una nova jornada 
formativa per explicar alguns temes 
d’una manera més específica.

Sens dubte, una trobada força enri-
quidora i necessària ja que tal i com 
va manifestar Santi Ferrón “un dels 
nostres déficits és no explicar, d’una 
manera més generalista i continua-

da al conjunt de la societat, què és 
i els beneficis que aporta realment 
l’activitat cinegètica en la gestió del 
medi natural, ja que gairebé sempre 
queda simplificada al fet de matar 
un animal, quelcom que tothom que 
practica la caça sap que no és així. 
Hem d’profitar aquestes oportuni-
tats per explicar a la població el que 
realment significa la nostra activitat 
i impulsar aquests tipus d’iniciati-
ves”. 

En aquest sentit, Santi Ferrón va 
destacar la necessitat de què no so-
lament sigui la Federació Catalana 
de Caça o les diferents Territorials 

les encarregades de fer aques-
ta tasca divulgativa i pedagògica 
“aquesta és una tasca en la qual 
ens hem d’implicar tots els caça-
dors i caçadores; és necessari que 
cadascun de nosaltres expliquem al 
nostre àmbit de relacions què és la 
caça, els seus valors”.

Aquesta trobada amb els alumnes 
de l’Escola de Jardineria Rubió i 
Tudurí ve a complementar altres 
accions formatives dutes a terme 
en col·laboració habitual amb grups 
d’alumnes d’aquest centre formatiu 
que, de manera recurrent, visiten la 
granja de reproducció de perdius de 
Torreferrussa. 

Un dels nostres déficits 
és no explicar, d’una 
manera més generalista 
i continuada al conjunt 
de la societat, què és i 
els beneficis que aporta 
realment l’activitat ci-
negètica

Grups d’alumnes del 
centre formatiu Esco-
la de Jardineria Rubió i 
Tudurí, de manera recu-
rrent, visiten la granja 
de reproducció de per-
dius de Torreferrussa
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Un any més, la Cacera de les Dones 
esdevé tot un èxit
L’APC d’Espinelves i Seva va esdevenir el marc escollit per la celebració de la 
setzena edició de la Cacera de les Dones, una trobada de germanor i foment 
de l’activitat cinegètica entre el col·lectiu de dones caçadores que es va tancar 
amb un gran èxit organitzatiu i d’animals abatuts.

Prop de 20 caçadores procedents 
de diferents poblacions de Girona 
i més de 50 caçadors de la colla 
d’Espinelves-Seva, col·laboradors 
en l’organització i que van ajudar 
a tancar les diferents parades de la 
batuda, es van donar cita el passat 
21 d’octubre per gaudir d’una gran 
jornada de caça i germanor. 

La trobada, que va començar amb 
un esmorzar i la preceptiva revisió 
de documentació, informació sobre 
les normes de seguretat i reparti-
ment dels llocs de cacera, va esde-
venir tot un èxit ja que el conjunt de 
participants van abatre un total de 
16 senglars i 3 cabirols (un mascle 

i dos femelles) en un dia en què la 
climatologia va acompanyar.

Quan va finalitzar la batuda, per-
fectament organitzada per Cristina 

Cobos amfitriona d’aquesta troba-
da, impulsada per Rosa Bota amb 
la col·laboració de la Representació 
Territorial de l’FCC a Girona i la co-
lla d’Espinelves-Seva, totes les par-
ticipants van rebre diferents detalls 
amb motiu de la seva participació 
en aquesta trobada tan especial i 
esperada. 

Agraïment especial per a la Rosa 
Bota, com a organitzadora, a la 
Cristina Cobos, com a amfitriona i 
a en Joan Roquet i a la Societat de 
Caçadors d’Espinelves i de Seva per 
la seva inestimable col·laboració i 
implicació en aquesta iniciativa que 
ha estat un èxit. 

La trobada va comptar 
amb la participaciói de 
més de 20 caçadores, 
procedents de diferents 
poblacions de Girona, i 
50 caçadors de la colla 
d’Espinelves-Seva, col·la-
boradors en l’organitza-
ció d’aquesta batuda
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Els arquers de l’ACAG celebren la 
seva trobada anual de caça
Un total de 15 arquers i arqueres van participar el passat 22 de desembre a l’APC 
de Susqueda a la trobada anual de caça organitzada per l’Associació de Caçadors 
Arquers de Girona.

La companyonia i el bon ambient van regnar en aques-
ta nova edició de la trobada anual de caça que l’ACAG 
(Associació de Caçadors Arquers de Girona) organitza 
per al seus associats i associades i que va començar 
de bon matí, abans que puntegés el sol, preparant una 
bona foguera i un bon esmorzar per agafar forces i po-
der afrontar aquesta jornada de batuda tan especial i 
diferent a les quals estem acostumats, ja que les eines 
emprades per a la cacera solament van ser els arcs de 
caça. La present edició, realitzada al terme municipal 
de Susqueda, va comptar amb la participació d’un total 
de 15 membres de l’associació, que un cop finalitzat 
l’esmorzar es van dirigir cap a les parades assignades. 

Un cop senyalitzada la zona de la batuda amb les co-
rresponents plaques informatives, d’igual manera que 
es fa a les batudes de caça major amb arma de foc, es 
va procedir al rastreig dels porcs senglars. Tot i que els 
gossos i gossers sí varen trobar i van aixecar els ani-
mals, no van poder fer-los anar cap a les parades, un 
fet que va impedir abatre cap animal. En aquest sentit, 
cal significar que l’abast efectiu de l’arc no és, ni de 
bon tros, el d’un arma de foc, d’aquí l’extra d’emoció 
d’aquesta modalitat que, dia rere dia, atrau més adep-
tes. 

Des de l’ACAG volen donar les gràcies a la Federació 
de Caça de Girona per tot el suport donat des dels ini-

Cal significar que l’abast efectiu de 
l’arc no és, ni de bon tros, el d’un 
arma de foc, d’aquí l’extra d’emoció 
d’aquesta modalitat que, dia rere dia, 
atrau més adeptes

La companyonia i el bon ambient van 
regnar en aquesta nova edició de la 
trobada anual de caça que l’ACAG 
(Associació de Caçadors Arquers de 
Girona) organitza per al seus associats 
i associades

cis per poder tirar endavant aquest grup, així com a 
Manel Lecocq, president de l’ACAG, de part dels seus 
membres per tot l’esforç i dedicació per fer realitat 
aquest projecte. 
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Jornades informatives sobre la PPA 
i la mixomatosi a les llebres
La Representació Territorial de l’FCC a Girona va organitzar aquestes dues jorna-
des informatives amb l’objectiu d’informar als caçadors gironins sobre l’afectació, 
prevenció i protocol d’actuació derivades de la possible arribada de la Pesta Por-
cina Africana a Catalunya i la mixomatosi.

Màxim Coll aconsegueix el triomf al 
Campionat Provincial de Becada
El dissabte 26 de gener es va dur a terme una nova edició del Campionat Provin-
cial de la Caça de la Becada a la població de Sant Miquel de Campmajor. La prova, 
mixta, va comptar amb la participació de 16 contrincants. 

El 20 de novembre i el 30 de novem-
bre van tenir lloc a Girona i a Llers, 
respectivament, dues interessants 
i necessàries jornades formatives 
i informatives relacionades amb la 
PPA i la mixomatosi, dues malalties 
altament contagioses que, tot i que 
no afecten de moment el territori 
català, existeix si més no un gran risc 
de què puguin arribar i afectar d’una 
manera directa a la nostra fauna, tant 
salvatge com domèstica. Un proble-
ma greu que necessita del compro-
mís directe i efectiu dels caçadors, 
ja que juguem un paper molt impor-
tant a l’hora de detectar el problema 
i evitar la seva propagació.

En aquestes sessions, organitzades 
per la Representació Territorial de 
l’FCC a Girona, amb la col·laboració 
de la Secció d’Activitats Cinegèti-
ques i Pesca Continental del DARP, 
el SEFaS i el cos d’Agents Rurals, es 

Finalment, Màxim Coll, amb una 
becada, es va imposar en la prova 
seguit de “l’amfitrió” Xavier Carpio, 
membre de la societat de caçadors 
de Sant Miquel de Campmajor, en-
carregada d’organitzar la compe-
tició juntament amb la Territorial. 
El guanyador de la passada edició 
també va cobrar una becada, però 
va passar més tard pel punt de con-

va facilitar informació bàsica i ne-
cessària per tal de detectar qualse-

trol. La tercera posició va anar a pa-
rar a mans de Xavi Alabau, també 
amb una becada. En el decurs del 
campionat es van aixecar diferents 
becades, però només es van cobrar 
aquestes tres peces. La caçado-
ra Danielle J. Okkinga, única dona 
participant en aquest primer cam-
pionat provincial de la temporada, 
també va abatre una becada, però 

vol brot i conèixer el protocol d’ac-
tuació.

Una vegada més, els caçadors i 
caçadores gironins, que van omplir 
les sales de celebració d’aquestes 
sessions informatives, van mostrar 
el seu compromís i voluntat d’aju-
dar i col·laborar en la prevenció 
d’aquesta greu malaltia i evitar-ne 
propagació. 

malauradament no va poder cobrar 
la peça.

En el sopar de germanor, Josep 
Blanquera president de la Territorial 
de Caça de Girona va lliurar una pla-
ca commemorativa al vicepresident 
de la Societat de Caçadors del Sant 
Miquel de Campmajor en reconeixe-
ment a l’esforç i col·laboració. 

GiRoNA

En aquestes sessions es 
va facilitar informació 
bàsica i necessària per 
tal de detectar qualsevol 
brot i conèixer el protocol 
d’actuació
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El local social d’Algerri va servir de punt de trobada 
dels participants en aquesta gran jornada de caça, que 
va comptar amb la participació de 17 joves caçadors 
i dues dones caçadores, a més de diferents caçadors 
que van ajudar a tancar les parades. 

Com és preceptiu, els primers moments de la jornada 
van servir per revisar tota la documentació dels 
participants a la cacera, de recordar les normes 
de seguretat, d’assignar les parades i gaudir d’un 
esmorzar per agafar forces per la jornada de caça, que 
va començar a les 09.00 i es va perllongar fins ben 
passades les 14.00. 

En finalitzar la jornada de caça, que es va saldar amb 
la captura de quatre porcs senglars i tres cabirols, tots 

els abatuts van ser a l’àrea de caça gestionada per la 
colla de Manolo Martínez, peça clau en l’èxit i bon 
desenvolupament de la jornada; tots els participants 
van compartir un dinar de germanor i el sorteig i 
repartiment de diferents obsequis entre els assistents.

Sens dubte, aquesta nova jornada de caça organitzada 
per la Representació Territorial de la Federació 
Catalana de Caça a Lleida amb l’objectiu de fomentar 
i promocionar l’activitat cinegètica entre el jovent i les 
dones, va esdevenir un veritable èxit, tant organitzatiu 
com de participació i pel resultat general de la batuda. 

S’ha agrair molt especialment a la societat de caçadors 
Sant Bartomeu, a l’Ajuntament d’Algerri, a Manolo 
Martínez, als nostres espònsors i col·laboradors i, com 
no, als gossers que ens van ajudar com sempre a moure 
la caça i fer encara més espectacular i satisfactòria la 
jornada. 

Gran acollida de la jornada de caça 
per a menors de 30 anys i dones 
caçadores a Algerri
El coto d’Algerri va esdevenir el dissabte 23 de febrer, el marc per a la ce-
lebració d’una jornada dedicada a l’activitat cinegètica força especial on les 
dones i el jovent van ser els principals protagonistes. Un gran dia de caça, en 
aquesta ocasió de senglars i cabirols femelles, de germanor i foment de la 
caça.

LLEiDA

Tots els participants van compartir 
un dinar de germanor i el sorteig i 
repartiment de diferents obsequis 
entre els assistents

Aquesta gran jornada de caça, que 
va comptar amb la participació de 
17 joves caçadors i dues dones 
caçadores, a més de diferents caça-
dors que van ajudar a tancar les pa-
rades
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Curs sobre sanitat i higiene de la carn 
silvestre de caça
La Federació de Caça de Lleida va organitzar el passat 30 de novembre un curs de 
sanitat i higiene de carn silvestre de caça a Lleida ciutat, que va comptar amb la 
presència de 39 caçadors federats.

El curs es va desenvolupar a la sala gran del Departa-
ment d’Agricultura a Lleida, que ens van cedir aquest 
espai. A causa de l’èxit i la bona rebuda per part dels 
caçadors lleidatans assistents a aquesta sessió forma-
tiva, 39 en total, ja s’està buscant una nova data per 
repetir-lo. 

Aquesta interessant jornada formativa va tenir una durada 
de 5 hores i va incloure la realització d’un examen de 30 mi-
nuts. Tots els presents van assolir els coneixements neces-
saris i la formació adient per poder traslladar peces de caça 
a un establiment autoritzat de tractament de carn de caça 
perquè sigui destinada al comerç per al consum humà. 

LLEiDA

La jornada formativa va tenir una durada 
de 5 hores i va incloure la realització d’un 
examen de 30 minuts. Tots els presents 
van assolir els coneixements necessaris 
i la formació adient per poder traslladar 
peces de caça a un establiment autoritzat

Entre els punts de la jornada figuraven 
les disposicions legals i administrati-
ves sobre els requisits de la policia sa-
nitària, la salut pública i la higiene apli-
cables a la posada en el mercat de carn 
de caça silvestre
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Marcel Miret, vencedor del Campionat 
Provincial de Caça de la Becada 2018
El dissabte 24 de novembre, Marcel Miret, de la societat de caçadors Les Borges 
Blanques, es va proclamar vencedor del Campionat Provincial de Caça de la Beca-
da 2018 dut a terme a La Bastida, La Seu d’Urgell.

El Campionat Provincial de Caça de la Becada, organitzat 
per la Representació Territorial de l’FCC a Lleida, amb la 
col·laboració de la Societat de Caçadors Alt Urgell, cele-
brat el 24 de novembre va tenir un èxit aclaparador, tant 
pel que fa al número de participants com per l’organit-
zació correcta de l’esdeveniment, que va comptar amb 
el concurs de competidors procedents d’11 societats de 
caçadors. Un altre aspecte que va ajudar al bon desen-
volupament de la prova van ser les immillorables con-
dicions climatològiques regnants durant tota la jornada.

El lliurament de premis i distincions als participants es 
va dur a terme a la mateixa àrea de caça. Marcel Miret 
es va proclamar guanyador per haver abatut una beca-
da i per ser el primer en passar pel punt de control (set-
manes després, Miret va aconseguir una tercera plaça 
al campionat autonòmic i la cinquena a l’estatal). 

La segona posició va anar a parar a mans del caçador 
de l’Albi, Pau Mandaña, i la tercera plaça pel caçador 
d’Isona, David Font Ramírez, que van abatre també una 
becada, però arribant més tard al punt de control.

En acabar la competició, tots els participants, jutges i 
acompanyants van gaudir d’un animat dinar de germa-
nor al restaurant del càmping Gran Sol. 

Miret es va proclamar guanyador per 
haver abatut una becada i per ser el pri-
mer en passar pel punt de control
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El Provincial de Caça Menor amb 
Gos, per a Joel Moragues
El terme municipal d’Almatret va esdevenir el passat 27 d’octubre l’escenari d’una 
nova i gran edició del Campionat Provincial de Caça Menor amb Gos. La compe-
tició es va celebrar en el decurs d’un dia plujós i amb unes condicions climatolò-
giques adverses que no van impedir la realització d’aquest gran esdeveniment. 
Excel·lent organització i col·laboració de la Societat de Caçadors d’Almatret.
La competició reina de la caça menor, 
organitzada per la Federació de Caça 
de Lleida, va comptar amb la partici-
pació d’una vintena de competidors, 
acompanyats dels seus respectius 
jutges, procedents de 20 societats de 
caçadors de la demarcació de Lleida. 
En el decurs de la competició es van 
abatre un total de 26 perdius, 2 conills 
i 33 peces menors, com tords i tudons.

El triomf final va anar a parar a mans 
de Joel Moragues, que participava en 
representació de la societat de caça-
dors de l’Albi; Moragues va aconseguir 
abatre 8 perdius i es va presentar al 
control a les 12.10 h. Abel Pérez, de 
la Societat de Caçadors de Lleida va 
obtenir la segona posició en aquesta 
competició amb 3 perdius i 9 tords i 
presentant-se al control a les 12.45h. 
Andreu Aresté, en representació de 
la Societat de Caçadors de Maials, va 
arribar al punt de control a les 12.42 
h amb 4 perdius i un tord, obtenint 
d’aquesta manera el tercer lloc al podi.

Nadal a la societat de Caçadors sant fausto
El passat 21 de desembre la junta directiva de la Societat 
de Caçadors Sant Fausto d’Alguaire es va reunir per planifi-
car el 2019 i van finalitzar l’any amb un sopar de Nadal. 

Bon ambient i germanor per celebrar el Nadal
El passat 14 de desembre el Club de Tir de Lleida de re-
correguts de caça i compak sporting va realitzar el sopar 
de Nadal amb els socis i sòcies a Alcoletge. 

Els tres finalistes es van guanyar el passi 
al campionat de Catalunya de l’especia-
litat, en representació de la Federació 
de Caça de Lleida. La competició es va 
celebrar el 10 de novembre a Figuerola 
del Camp, província de Tarragona, on la 
sort no els va acompanyar. El caçador 
de referència a tot Catalunya, Eugeni 
Sanfeliu de Vilanova de Bellpuig no va 
participar al provincial perquè ja tenia el 
lloc assegurat.

Coincidint amb aquest campionat, un 
any més va tenir lloc la tradicional Copa 
Presidents 2018 de recorreguts de caça, 
que va caure en mans del representant 
de la Societat de Caçadors d’Almenar, 
Manel Hernández. El segon lloc va ser 
per al president de Torregrossa, Raul 
Reig i el tercer lloc va ser per al presi-
dent d’Aitona, Josep Maria Cabasés. 

LLEiDA

Els tres finalistes es van guanyar el passi al campionat 
de Catalunya de l’especialitat, en representació de la 
Federació de Caça de Lleida
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TARRAGoNA

Èxit de participació i organització de 
la 1a cacera per a dones caçadores 
federades del Camp de Tarragona
Organitzada per la Representació Territorial de l’FCC a Tarragona amb la col·labo-
ració de les societats de caçadors de La Unió, de Poboleda i La Internacional de 
Torroja de Priorat, el 17 de novembre va tenir lloc la primera cacera adreçada a 
dones caçadores del Camp de Tarragona. La trobada va comptar amb la participa-
ció de 13 dones i un bon nombre de caçadors d’aquestes societats, que van ajudar 
a tancar les parades.

Amb l’objectiu de potenciar la presència i participació de 
les dones a l’activitat cinegètica, la nostra Territorial va or-
ganitzar aquesta jornada de caça especialment adreçada 
a les dones caçadores de la nostra federació. La trobada 
va esdevenir un veritable èxit, tant d’organització com de 
participació i també pel nivell d’animals abatuts.

El dia va arrancar ennuvolat. Les caçadores van trobar el 
bosc molt humit, però amb manca de fred. La jornada de 
caça va començar a les 8 del matí al refugi de la societat 
de caçadors de Poboleda; com sempre, un moments ini-
cials de companyonia i per repassar tota la documentació. 
En aquest moment, també es va lliurar a les participants 
una samarreta confeccionada especialment per a l’ocasió, 
a més d’un “buff” de color llampant visible a gran distàn-
cia, com a element de seguretat. Després el president de 
la Territorial, Joaquim Vidal, va donar uns consells a les 

participants avanç de sortir cap a les parades. Les caça-
dores es van repartir per la zona intermèdia de la batuda, 
mentre que els caçadors de les dues societats van tancar 
la resta de parades.

En aquesta jornada, que va transcórrer amb total norma-
litat, els cabirols van donar molt de joc, mentre que els 
senglars es van mostrar més esquius i no es van deixar 
veure gaire per les parades.

Passades les tres del migdia es va donar per terminada 
la batuda i tots plegats vam anar a dinar a La Closa, el 
bar-restaurant de Poboleda, on tothom va rebre obsequis 
dels cellers locals. L’èxit de l’edició va quedar palès amb 
els aplaudiments dels assistents, després de les paraules 
del president, que ja va anunciar la celebració d’una nova 
trobada per l’any vinent. 
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Què és la caça?
En el mes de març del passat any va veure la llum un vídeo presentat per Fundació 
el Món Rural sota el títol “Què és la caça?”. Analitzat el documental -que em sem-
bla correcte però, en certa mesura, insuficient-, decideixo fer jo el meu propi do-
cument. Aprofito la meva experiència en fer pedagogia sobre l’activitat cinegètica 
i ensenyo als caçadors com a complement d’aquest film. Trobo aquest documental 
fet des de la ciutat i perquè gent de ciutat entengui una mica la caça. D’aquesta 
manera emmarco dins del projecte de l’Escola de caça de la Territorial, aquesta 
exposició més ampliada.

La seva contribució al medi natural.
Veient els moviments anti-caça que van sorgint darrera-
ment a Catalunya i a la resta de l’Estat Espanyol (veure 
les passades eleccions Autonòmiques a Andalusia) on 
grups polítics pregonen prohibir la caça a Espanya, cal 
explicar-los i que expliquin als seus votants el que es per-
dria i el que li costaria al contribuent aquesta prohibició.
Si despleguem cada concepte que anomeno en el cartell i 
que els caçadors desenvolupem de una forma altruista, es 
donarien compte de la errada. Cal explicar a les escoles els valors positius de la caça. Tam-

bé convindria donar una ullada als estudis econòmics (La 
caza, Sector económico 2012 per José Luis Garrido Martin, 
-Fedenca i últimament Evaluación del Impacto Económico 
y Social de la Caza en España. ARTEMISAN-DELOITTE) 
Llegint aquest estudis ens donarem compte de lo realment 
important que és la gestió del medi natural i del que fem els 
caçadors i lluny de prohibir la caça, el que cal és protegir-la 
i fomentar-la des de les aules. 

Joaquim Vidal
President Federació Caça Tarragona

TARRAGoNA

Trobo el documental fet des de la ciutat 
i perquè gent de ciutat entengui la caça. 
D’aquesta manera emmarco dins del 
projecte de l’Escola de caça de la Terri-
torial, aquesta exposició més ampliada

És necessari explicar als partitis polítics 
i que expliquin als seus votants el que 
es perdria amb la prohibició de la caça i 
el que li costaria al contribuent aquesta 
prohibició i cal explicar a les escoles els 
valors positius de la caça
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Aquest sopar de Santa Llúcia va comptar amb l’assistència 
d’unes vuitanta persones, entre aquestes diferents repre-
sentants de l’Ajuntament i de la Federació de Caça de Tarra-
gona. Aquesta tradicional trobada té lloc cada any al voltant 
de la festivitat de Santa Llúcia perquè beneeixi la vista al 
col·lectiu de caçadors de la zona.

Un any més, aquesta vetllada va discórrer en ambient de 
respecte i cordialitat i va finalitzar amb uns breus parlaments 
d’en Carlos Galera, secretari d’aquesta societat de caçadors 
fundada el 21 d’agost de 1955, d’en Joaquim Vidal, presi-
dent de la Territorial de Caça de Tarragona i de Josep Lluís 
Cusidó, alcalde de Vallmoll.

En el decurs d’aquest àpat es va lliurar una placa d’homenat-
ge, que va realitzar Josep Lluís Cusidó en nom de la societat 
de caçadors a Paulino Gavaldà com a felicitació al seu vui-

Multitudinari sopar organitzat per la 
SC de Vallmoll per celebrar Santa Llúcia
La nit del 14 de desembre va tenir lloc, al Centre Cultural de Vallmoll, el tradicional 
sopar de Santa Llúcia, organitzat un any més per la societat de caçadors del terme 
vallmollenc com a mostra d’agraïment per part dels caçadors als propietaris del 
terme municipal i pagesos per deixar-los caçar durant la temporada.

tanta aniversari i per destacar-lo com un dels seus socis 
més emblemàtics. 
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D’on et ve l’afició a la caça?
En el meu cas, el món de la caça ha 
estat present en el meu dia a dia des 
de ben petita. Un pare molt caçador 
i una mare que ho comprenia (i ho 
comprèn) van fer que amb poc més 
de 4 anys ja sortís al bosc darrere 
d’alguna perdiu. Tenir gossos i que 
et transmetin una forta passi, ho va 
acabar d’arrodonir.

Què significa per a tu l’activitat ci-
negètica?
Des del meu punt de vista, pel que 
fa a una definició tècnica, l’acti-
vitat cinegètica és una eina eficaç 
que permet un control poblacional 
d’espècies en augment com el porc 
senglar, el conill o el cabirol. La caça 
és clau a l’hora de prevenir i contro-
lar els danys a l’agricultura. També 
juga un paper fonamental en la pre-
venció i control d’accidents, d’epi-
dèmies i de plagues i com a dina-
mitzadora de l’activitat econòmica 
de les zones rurals.

Ara bé, deixant de banda totes 
aquestes dades, per a mi l’activitat 
cinegètica és un privilegi. El simple 
fet de ser diferent de la resta de 
gent ja et fa sentir especial, ja et fa 
creure que ets afortunada de viure 
on vius i de gaudir de la natura en 
un estat tan salvatge. És clar que, 
donar mort a un animal és el resul-
tat final, però és molt simplista re-
duir-ho tot a això. El meu fill amb 
3 anys ja coneixia els períodes de 
veda, sap com funcionen els cicles 
reproductius i entén que a la prima-
vera no cacem perquè les femelles 
han criat. És l’únic nen que en una 
granja escola va reconèixer una per-
diu i sabia que un cabirol no és un 

“Per mi la caça és un gran privilegi” 
Goretti Barceló, presidenta de la 
Societat de Caçadors de Falset 
És jove però amb una llarga experiència en el món de la caça. Primer amb el seu 
pare. I després per ella mateixa. Al llarg de l’entrevista es demostra què vol i fins 
a on vol arribar en la defensa de l’activitat cinegètica com a control i prevenció de 
plagues, control dels danys a l’agricultura i dinamització de l’activitat econòmica.

cérvol. Per coses com aquestes em 
considero una privilegiada i prac-
ticar la caça, en qualsevol de les 
seves modalitats i en el sentit més 
ampli que se li pugui donar, és viure 
la realitat, l’autèntica, la que no to-
thom té al seu abast.

Quines modalitats de caça practi-
ques i com les descriuries?
La meva família practica la caça ma-
jor; ara bé, també surto algun dia 
amb el meu home a ferr una volta 
a veure si passa algun tord. Des-
criure un cúmul de sensacions tan 
intenses com les que es poden sen-
tir a l’hora de sortir a caçar resulta 
una mica complicat; és endinsar-te 
al bosc i mesurar les teves capaci-
tats instintives envers els animals 
salvatges, lliures i extremadament 
intel·ligents. Fer valer els teus co-
neixements i la teva astúcia per po-
der-te fer amb una presa que, en el 
millor dels casos, et costarà hores 
abatre, si finalment ho pots fer. És 

TARRAGoNA

l’adrenalina, l’esgotament, el fred, la 
calor, la set... És tot el que provo-
ca el fet d’escoltar com es trenca el 
bosc als pas d’un bon porc senglar; 
per això ens agrada caçar, perquè 
viure i admirar això està a l’abast de 
ben pocs, no n’hi ha prou amb pas-
sejar-se pel bosc, has de posar-te a 
la pell d’un caçador.

En una activitat practicada majori-
tàriament per homes, com et sents 
-com a dona- dins del col·lectiu?
Em sento còmoda, un company 
més, per a mi sempre ha estat així. 
El fet de ser dona no ha condicio-
nat cap tracte diferencial; és més, 
he anat amb els gossos, he estat a 
parada, he caminat com qualsevol 
i he estirat el que fes falta per no 
deixar un animal al bosc. M’agrada 
participar a les tertúlies que neixen 
després d’un dia de caça, dono el 
meu parer, participo en el debat 
amb total llibertat i la meva opinió 
sempre compta. Malgrat tot, por-
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to caçant des de fa un bon grapat 
d’anys, algun coneixement he ad-
quirit, he tingut molt bons mestres.
 
Què et va portar a ser presidenta de 
la teva societat?
Ser presidenta no era, inicialment, el 
meu objectiu. M’agrada col·laborar, 
treballar, m’agraden les reunions, re-
soldre problemes, conflictes, assolir 
objectius... Tot això es pot fer des de 
qualsevol càrrec, no m’interessava 
l’etiqueta. No obstant, va arribar un 
dia que vam detectar que podríem 
treballar molt més pel nostre vedat, 
però era necessari un canvi en pro-
funditat. Feia falta un relleu. Llavors 
ens vam ajuntar els socis més joves, 
de diferents colles i modalitats, i 
vam creure que seria bo pel vedat i 

En el decurs de l’any 2018, amb es-
pecial incidència al començament 
de la temporada de caça, la Fede-
ració de Caça de Tarragona, en-
capçalada pel seu president i altres 
integrants de la junta directiva de 
la demarcació, va mantenir diver-
ses reunions amb responsables de 
protecció mediambiental i de segu-
retat civil.

Volem destacar les trobades dutes 
a terme amb l’intendent en cap dels 
Mossos d’Esquadra de Tarragona i 
caporals dels ARRO (Àrea Regional 
de Recursos Operatius). La reunió 

Reunions de treball amb els 
responsables dels diferents cossos 
de seguretat de la demarcació

per la seva gestió que jo ocupés el 
càrrec de presidenta (sempre agrairé 
la confiança que van dipositar en mi) 
i, acompanyada del millor equip pos-
sible, es van celebrar eleccions i les 
vam guanyar.

Com veus el futur de la caça al nostre 
país?
Jo vull ser optimista, però faran fal-
ta esforços i recursos per garantir el 
relleu. Veig que s’ha posat de moda 
anar en contra de la caça, general-
ment gent que té unes “conviccions 
molt fermes” ( ho dic amb ironia), et 
titllen d’assassí mentre es mengen un 
bon entrepà de pernil. O encara pitjor, 
els vegetarians que no saben quants 
senglars s’han caçat en aguaits per-
què ells tinguin un quilo de cireres a 

amb el tinent de la Guàrdia Civil, 
responsable de la Intervenció d’Ar-
mes de Tarragona i amb el tinent de 
SEPRONA (Servei de protecció de 
Natura); així com la trobada amb el 
sots-inspector dels Agents Rurals i 
els seus caps comarcals.

Donada la bona relació i sinèrgia 
que aquesta Federació manté amb 

la nevera. Hipòcrites i ignorants n’hi 
ha hagut tota la vida, aquests no em 
preocupen. Em preocupa més el pa-
per de l’Administració, la manca de 
suport i, encara més, els atacs vinguts 
des d’aquesta direcció. L’Administra-
ció està salvada mentre els caçadors 
cacem per afició, però cada vegada 
més ho estem fent per obligació. I si 
nosaltres solucionem el problema de 
fauna salvatge que té aquest país, 
¡què menys que reconèixer la nostra 
tasca i agrair-nos-la! L’Administració 
ha de ser conscient que ens necessi-
tem mútuament. Ha de vetllar perquè 
en el futur aquesta activitat es man-
tingui. Ens interessa a tots que així 
sigui, fins i tot als contraris a la caça. 
Al cap i a la fi a ningú li agrada que li 
toquin la butxaca. 

les persones esmentades, les reu-
nions es van centrar en cercar so-
lucions als problemes i situacions 
més repetitives que tenen els caça-
dors de les nostres contrades.

Les conclusions i recomanacions es 
van adreçar als presidents de les 
societats, així com als caps de colla 
i gossers. 

Aquestes positives trobades van servir per buscar 
solucions als problemes i situacions que més afec-
ten als caçadors de les nostres contrades i que la 
Territorial troba molt eficients
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La prova, celebrada al coto El Codony, va comptar amb 
la participació de vuit caçadors, i els seus respectius 
jutges. Es va desenvolupar en un dia esplèndid per a la 
pràctica de la caça i va transcórrer sense cap incident. 
El triomf final va anar a parar a mans d’Alfonso del Sol 
Samblas, seguit per Toni Farré Jurado i Aitor Alejan-
dre González, que van aconseguir d’aquesta manera la 
seva classificació per competir a l’’Autonòmic celebrat 
el 10 de novembre a Figuerola del Camp –Tarragona-; 
una prova on la sort no els va acompanyar.

Alfonso del Sol guanya el Campionat 
provincial de Caça Menor amb Gos
El passat dia 23 d’octubre es va celebrar al coto El Codony, situat a Santa Coloma 
de Queralt, el Campionat Provincial de Caça Petita amb Gos, que va coronar com 
a campió a Alfonso del Sol, seguit de Toni Farré i Aitor Alejandre.

El nostre agraïment als membres de Junta de la Te-
rritorial pel seu esforç en l’organització d’aquest 
fantàstic campionat, al coto El Codony i a l’Armeria 
Ferré per la seva col·laboració en aquest esdeveni-
ment important; així com als agents del SEPRONA 
de la Guàrdia Civil, amb destacament a Sant Carles 
de la Ràpita, que van venir expressament per com-
partir la jornada, els Mossos d’Esquadra (ARRO) i 
el Sots-Inspector i el Cap de Comarca dels Agents 
Rurals. 

TARRAGoNA

Podium campionat, organitzat al Codony, a Santa Coloma de Queralt
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En els últims mesos s’han realitzat diverses reunions amb 
els departaments de Salut Animal i Salut Pública, entre al-
tres, per tal d’adequar els escorxadors de la zona al nou 
Decret de comercialització de la carn de caça, de manera 
que les societats de caçadors de les Terres de l’Ebre puguin 
portar els animals abatuts a les jornades de caça. Amb el 
mateix objectiu, també s’han mantingut diferents reunions 

Reunions amb les administracions per 
sol·licitar l’adequació dels escorxadors 
per portar animals abatuts

La Territorial continua apostant per 
la reintroducció de la perdiu roja
Des del mes de gener de 2019 s’ha previst continuar amb el projecte de reintroducció 
de la perdiu roja incorporant a quatre noves societats de caçadors de les Terres de 
l’Ebre, que se sumen a les quatre de l’any 2017, moment en el qual es va posar en 
marxa aquesta iniciativa.

amb els alcaldes de les poblacions on estan ubicats els es-
corxadors per tal de que ajudin i facilitin la tasca de po-
sar-los a punt.

Actualment estan en funcionament dos escorxadors: un a la 
Terra Alta i l’altre al Baix Ebre. Es preveu que als propers me-
sos es puguin habilitar escorxadors en tres localitats més. 

TERREs DE L’EBRE

Les societats de caçadors on es durà a terme el projecte 
pertanyen cadascuna a una comarca de les Terres de l’Ebre, 
en concret, es sumen al projecte començat en 2017 les so-
cietats de caçadors Cova Negra de Tivenys, el Faisà de Flix, 
Pi Verd de Benifallet i la societat Vilalbense de Vilalba dels 
Arcs. En aquest sentit, cal destacar el gran esforç realitzat 
per part de totes les societats de caçadors participants en 
aquesta iniciativa ja que han de complir amb diversos re-
quisits estipulats i acordats amb anterioritat (entre altres, 
disponibilitat de destinar una zona de la seva APC per crear 
una zona de reserva on realitzar el projecte, i en la qual no 
és pugui dur a terme l’activitat cinegètica durant un mínim 
de dos anys i que la societat de caçadors tingués contem-
plat en el seu Pla Tècnic de Gestió Cinegètica la repoblació i 
alliberament de perdius) així com el posterior manteniment i 
control de les gàbies d’aclimatament i de les perdius. 

El projecte té una durada inicial de dos anys. En aquest pe-
ríode de temps, està prohibida la caça en la zona on es duu a 
terme la repoblació per tal de veure la seva efectivitat.
La Territorial de les Terres de l’Ebre, cedeix a les societats de 
caçadors les gàbies d’aclimatament, així com les menjado-
res i els bevedors, per dur a terme el projecte. S’instal·laran 
quatre gàbies a cada àrea privada, a més, de subministrar les 
parelles de perdius per a cada zona.

La previsió per als propers anys és incrementar el nombre 
de societats de caçadors participants en aquest projecte 
de reintroducció de la perdiu roja. Al 2017 es va començar 
aquesta iniciativa gràcies a la col·laboració de les societats 

Sant Antoni del Perelló –Baix Ebre-, Verge de Pallerols de la 
Sènia al Montsià, Sant Jaume i Sant Miquel de la Torre de 
l’Espanyol i Vinebre a la Ribera d’Ebre i la societat de caça-
dors La Perdiguera de Bot, de la Terra Alta. 
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TERREs DE L’EBRE

No és habitual veure una persona tan jove al capda-
vant d’una societat de caçadors, i menys d’una societat 
tan representativa com la vostra, des de quan ocupes 
aquest càrrec?
Bé, com a president aquest serà el meu tercer any al cap-
davant de la Societat, que com dius es força gran i té 
més de 300 socis, la major part d’ells amb una mitjana 
d’edat elevada, ja que de joves sols n’hi ha 3 o 4.

Anem al camp... quines espècies cinegètiques caceu 
habitualment al vostre terme?
De caça menor, majoritàriament els tudons a la mitja 
veda i durant la temporada de caça, tords, conills, per-
dius i becades. Pel que fa a la caça, ens centrem en el 
porc senglar.

Les tasques com a gestors de l’àrea privada de caça són 
complexes?
La veritat és que la gent no col·labora gaire; molts es 
pensen que és arribar al camp i trobar-ho tot fet, però 
no és així, hi ha molta feina al darrere. La junta directi-
va s’encarrega del tema de camp, com la repoblació de 
perdiu, cuidar els majanos, ubicar llocs amb aigua per als 
animals, portar un control a les zones on fan mal els co-
nills,.... Referent a les tasques administratives tenim una 
secretària que s’encarrega dels tràmits.

Teniu problemes de danys en espècies cinegètiques, 
que afectin a l’agricultura?
Ara no tants, però n’hi ha hagut amb els conills al cítric, 

Josep Sol, un jove però experimentat 
caçador, fermament compromès amb 
la defensa de l’activitat cinegètica
Josep Sol, amb només 22 anys, ja esdevé un veritable referent al món de la caça, tant 
a les Terres de l’Ebre com al conjunt de Catalunya, com així ho demostren els dos 
Campionat de Catalunya de Podencs Eivissencs aconseguits de manera consecutiva, 
el darrer el passat 2018 a Arbeca. El seu compromís i gran afició per la caça també 
l’han portat a la presidència de la Societat de Caçadors Diana d’Alcanar.

però amb les malalties en aquests animals la seva pobla-
ció ha baixat bastant.

Com veus la vostra societat en un futur i la caça en ge-
neral?
La gent gran està baixant, i els joves no s’animen, per tant, 
l’única manera de poder mantenir la societat i poder rea-
litzar millores a l’APC és amb passes de temporada.

Què significa per tu la caça?
Per mi la caça és un model de vida, és quelcom més que 
una afició.

Quants anys fa que caces i quina modalitat és la que més 
t’agrada?
La primera vegada que vaig anar a caçar tenia 4 anys, fins 
ara que en tinc 22. Als 4 anys sols hem deixaven anar per 
les tardes, pels matins no, però amb 7 o 8 anys, ja vaig 
anar pels matins: cap a les 6 del matí a l’estiu; amb 7 anys 
ja vaig tenir la meva primera gossa. La modalitat que més 
m’agrada és el conill a dent, sense arma de foc.

Què creus que es pot millorar en el món de la caça?
Cada vegada és més complicat practicar aquesta fan-
tàstica afició. Són moltes les dificultats que cal superar 
per poder caçar i això fa que a molta gent li costi anar 
a caçar. Per altra banda, la major utilització del medi 
natural per part de la gent i una societat cada vegada 
més urbanita complica molt el tema. Després hi ha tam-
bé problemes con la modificació dels hàbitats naturals 
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d’animals, per exemple, derivats de les pràctiques agrí-
coles, etc.

Alguna anècdota a destacar?
Aquesta temporada, en una jornada de caça, van marxar les 
gosses seguint un conill i, al tornar, cada una en portava un. 
Una altra vegada una gossa em va agafar dos conills alhora, 
encara que ja ho havia fet un altre cop. Igual ja no ho veig 
mai més.

Quins consells donaries als joves que s’inicien al món de la 
caça?
La caça no és redueix a matar un animal, com alguns pen-
sen; la caça és una manera de retrobar-te amb amics, és ger-
manor, és xarrar com ha anat la jornada,... és més molt més 
que el fet d’abatre un animal. En la modalitat que practico, 
els gossos porten molta feina, has d’estar molt a sobre, cui-
dar-los, mantenir-los; la caça és passió, és una forma de vida.

En què consisteix el Campionat de podenc Eivissenc?
En aquesta modalitat anem a caçar amb 6 gossos, durant un 
temps de 3 hores, acompanyats d’un guia de camp i un jutge, 
i durant aquestes hores els gossos han de trobar conills. És 
tracta de que els gossos detectin el conill, el parin de mostra 
i amb un avís als gossos, aquests el tanquin i l’agafin. Si tro-
bes molts conills, però agafes pocs, la puntuació no és alta, el 
que realment es valora, és la captura dels conills per part dels 
gossos, demostrant així la seva eficiència.Els conills no són 
sembrats, són del terreny.

L’any 2018, vaig participar per primera vegada al Campionat 
d’Espanya, perquè el van fer aquí a Catalunya, a Serós. Sem-
pre l’havien fet fora i a l’estudiar, no tenia la disponibilitat per 
anar-hi, vaig quedar el cinquè. Va ser una experiència molt 
bonica i enriquidora, a més el dia anterior vam quedar tots els 
companys i participants de diferents comunitats, en una casa 
rural, un fet que ens va permetre compartir bons moments 
parlant de la nostra passió.

Què és el que et va impulsar a participar en un campionat 
de podenc eivissenc?
Mi primera participació en un campionat d’aquest tipus va 
ser fa uns 5 o 6 anys a Lleida. Recordo que aquell any es po-
dia participar amb 8 gossos, i jo sols en tenia 7; vaig quedar 
per la meitat de la classificació; però molt content pel resultat.

L’any anterior a participar, vaig acompanyar a un company 
d’Alcanar i em va agradar molt l’experiència, l’ambient, la 
competició en si mateixa... No sols és anar a guanyar, sinó la 
gent que coneixes, la germanor…

Tenir uns bons gossos segur que ajuda bastant, però segur 
que no és gens fàcil?
S’han de dedicar moltes hores als gossos, molts entrena-
ments. Cal treballar molt, tenir molta cura, estimar-los.

Alguna experiència o anècdota que ens puguis contar dels 
campionats?
Els nervis de la nit abans del campionat, amb tensió; fins i tot 
arribant a no poder dormir.

i pel fa als gossos, el dia abans de la prova també senten la 
pressió, els prepares alguna dieta especial?
No, com un dia normal. L’únic cosa és que als campionats 
sols pots participar amb 6 gossos, i normalment acostumo a 
portar 10 o 12 caçant. Llavors al ser menys animals, el treball 
que han de realitzar és diferent.

La mitjana d’edat dels gossos per participar quina és?
La mitjana d’edat dels gossos és d’uns 2 o 3 anys, a aquesta 
edat són bons i estan frescos. Quan passen dels 6 anys, ja 
perden molta força i, per a aquest tipus de caça, i tenint en 
compte els campionats, els animals han d’estar forts. 



46  LA GENETA

El punt de trobada de tots els participants i acompanyats 
en aquesta fantàstica jornada va ser al Club de Tir Pla de 
l’Ovella a les 7 del matí, on es va realitzar el sorteig de jut-
ges. Una vegada finalitzat aquest procés, comprovar tota 
la documentació dels participants i recordar les normes 
de competició i seguretat es va a anar a la zona de caça 
on, a les 8,15h, es va donar el tret de sortida per tal que 
tots els participants, jutges i els seus gossos, comencessin 
la seva jornada de caça.

Ruiz, amb 3.300 punts, guanyador 
del Territorial de Caça Menor amb 
Gos 2018
L’APC de la societat de Caçadors de Sant Miquel d’Ascó va acollir la XII edició 
del Campionat Territorial de Caça Menor amb Gos, celebrada el passat mes de 
octubre amb la participació de 18 caçadors federats de diferents localitats de les 
Terres de l’Ebre, juntament amb els seus respectius jutges. 

Els primers participants van començar a passar pel control 
a les 3 hores de l’inici la competició, i a les 12 hores del 
matí, va entrar l’últim participant en el control, donant per 
finalitzat el campionat.

A l’acte de lliurament de premis als guanyadors es va 
comptar amb la presència del tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament d’Ascó, el Sr. Jaimot, i de diferents membres de 
la Junta Directiva de la Societat de caçadors Sant Miquel 
d’Ascó i de la Territorial de les Terres de l’Ebre, amb el seu 
president, Manolo Royo al capdavant.

La primera posició en aquesta trobada va anar a parar 
a mans de Francisco Javier Ruiz, amb un total de 3.300 
punts, seguit de Víctor Vila, amb 2.200 i J. Carreras amb 
la mateixa puntuació. En finalitzar el lliurament d’obsequis 
i premis, es va realitzar un dinar de germanor al mateix 
Club de Tir al Plat.

Des de la Territorial de les Terres de l’Ebre volem agrair la 
implicació i col·laboració en l’organització del campionat, 
així com en el seu desenvolupament als membres de la 
Junta Directiva de la Societat de Caçadors Sant Miquel 
d’Ascó.

Els dos primers classificats van representar a la Territorial 
al Campionat de Catalunya de Caça Menor amb Gos ce-
lebrat el dissabte 10 de novembre, a Figuerola del Camp 
(Tarragona), on Victor Vila, es va proclamar campió abso-
lut de la competició amb un total de 2.750 punts. 

TERREs DE L’EBRE

Els primers participants van començar 
a passar pel control a les 3 hores de 
l’inici la competició, i a les 12 hores del 
matí, va entrar l’últim participant en el 
control, donant per finalitzat el cam-
pionat

Volem agrair la implicació i col·laboració 
en l’organització del campionat, així com 
en el seu desenvolupament als mem-
bres de la Junta Directiva de la Societat 
de Caçadors Sant Miquel d’Ascó

El torneig va comptar amb la participa-
ció de 18 caçadors federats de diferents 
localitats de les Terres de l’Ebre, junta-
ment amb els seus respectius jutges






