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Editorial

Rigor, constància, projectes, propostes, les nostres
eines de treball
Encarem la recta final d’aquest intens 2019. Tinc la sincera percepció que enguany els caçadors i caçadores federats de Catalunya hem donat un salt qualitatiu força
rellevant. Projectes com l’encetat aquest any a proposta de la Federació Catalana de Caça per 19 societats de
caçadors per la millora d’hàbitat de la mà del Departament d’Agricultura de la Generalitat, el Centre Tecnològic
i Forestal de Catalunya i l’Institut Català d’Ornitologia ha
posat de manifest la importància de la gestió cinegètica
per la conservació de les espècies tant cinegètiques com
no cinegètiques. No en va el propi Departament d’Agricultura ha defensat, a diferència de moltes altres comunitats autònomes, cosa que hem d’agrair, el continuar aprofitant cinegèticament la tórtora (entre d’altres factors) per
la implicació dels caçadors federats catalans en la seva
conservació.
Un altre projecte del que hem d’estar particularment
orgullosos és el que s’està duent a terme a Terres de
l’Ebre. En aquest cas, la Federació Catalana de Caça va
impulsar, juntament amb la complicitat de totes societats
de caçadors d’aquàtiques i vedats privats del Delta, un
projecte de cens. Els companys de viatge estan sent el
Departament d’Agricultura i Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, el propi Parc Natural i la Fundació Artemisan. En un ecosistema tan peculiar com és el
Delta de l’Ebre on conflueixen en un espai reduït tantes
activitats humanes, les societats de caçadors federades
liderades pels delegats d’aquàtiques han entès que els
aprofitaments cinegètics han d’anar de la mà d’estudis
tècnics on la col·laboració i el coneixement dels caçadors
i caçadores és fonamental.

Recentment ens hem reunit amb la Consellera d’Agricultura, la Sra. Teresa Jordà, i tal i com us vam poder explicar a la nota de premsa crec que la serietat amb la que
ens relacionem amb l’administració pública, el bagatge
del que portem fet en aquest mandat i la força que ens
dona tenir-vos al nostre costat està fent que els caçadors siguin uns interlocutors creïbles i de fiar. Com sempre cal que les promeses es tradueixin en fets palpables
però creieume que tant jo com els cinc presidents de les
Representacions Territorials de la Federació Catalana de
Caça hi vetllem.
Molt a tocar queda el primer campionat de Catalunya
de caça menor amb gos que estarà caracteritzat pel fet
de que es farà, després de molts anys, amb caça 100%
autòctona donant compliment a un dels pocs compromisos electorals que teníem pendent de materialitzar. Els
cupos, en base al pla d’aprofitament cinegètic del vedat,
seran en aquesta edició una realitat amb la voluntat de
recuperar el prestigi d’un campionat tan qüestionat en els
últims anys pel poc valor que en ocasions s’ha donat a
les peces de caça. Estic plenament convençut de què els
nostres competidors i competidores sabran estar a l’alçada de les circumstàncies.
Que acabeu de gaudir tots i totes d’una excel·lent
temporada de caça. Afectuosament,

Sergio Sánchez
President de la Federació Catalana de Caça
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Les dades aportades a l’APP de la
FCC, estratègiques per defensar el
futur de la caça a Catalunya

Des del passat mes de maig teniu a la vostra disposició una APP impulsada per la
Federació Catalana de Caça que, amb la vostra col·laboració, ens permetrà recollir
una informació essencial sobre l’activitat cinegètica al nostre territori per poder
defensar amb dades reals i contrastades el present i el futur de la caça a Catalunya.
A més, aquesta APP us proporcionarà un ampli ventall de serveis i informacions de
gran utilitat a nivell particular.

sos humans són molt limitats i no mostren una radiografia
real de la situació de les diferents espècies cinegètiques
que habiten al nostre territori. Nosaltres com a caçadors i
caçadores podem revertir aquesta situació amb l’ajuda de
l’APP doncs dia a dia trepitgem el territori.

L’APP de la Federació compta amb un
gran nombre de funcions molt útils
per a les vostres jornades de caça
Aquesta APP, també compta amb diferents espais en funció de l’objecte de l’activitat cinegètica. En el cas de la
Caça Major, donades les seves característiques, presenta
certes especificitats pel que fa al seu funcionament i ús.
Per accedir i introduir les dades en aquest apartat cal que
tingueu descarregada l’APP i que ho comuniqueu a la vostra territorial per tal que us donin d’alta (cal aportar el nom
de la Colla de caça major, el vedat i el número de matrícula, el nom del Cap de Colla, i el nom del responsable de
les anotacions amb els pertinents números de telèfon). Un
cop entrades aquestes dades es demanaran les zones de

batuda per introduir-les a la base de dades en cas de que
convingui.
Aquesta APP, a més d’aportar dades de gran valor per la
realització d’estudis cinegètics, és una útil eina informativa
per als federats i federades:
• Portareu al mòbil tota la informació personal rellevant.
• El vostre tipus d’assegurança i cobertures, el número
de llicència federativa i d’emissora, (si en teniu) i el període de validesa de la vostra llicència.
• També tindreu al vostre abast les dades de contacte
amb les Representacions Territorials, la Societat i la
Federació Catalana de Caça.
• Podreu consultar les notícies de caça, el Pla Alfa (recordeu que si s’activa el nivell 3 del Pla Alfa per risc
d’incendis no podem anar a caçar), la informació meteorològica, el calendari de fases lunars, etc.
• També la podreu utilitzar per enviar el resum diari i
general de les vostres jornades de caça als companys
i amics.

Tutorial descarrega APP

Les prestacions que ofereix aquesta APP als seus usuaris,
tant a nivell particular com a la pròpia Federació Catalana
de Caça, com a receptora de les diferents dades facilitades pels federats i federades que la utilitzen, fan d’aquesta APP una eina estratègica per a la realització d’estudis
i recollida de dades sobre l’activitat cinegètica i de gran
utilitat per als seus usuaris, gràcies a la gran quantitat
d’informació i serveis que obtindrà mitjançant el seu ús.
Ja sou molts els caçadors i caçadores federats que us heu
descarregat la nostra APP, però encara cal sumar més
usuaris per tenir una radiografia el més acurada possible
de la realitat de l’activitat cinegètica al nostre territori,
aquesta APP esdevé una eina estratègica per aconseguir-ho. Per aquesta raó, una vegada més demanem la
vostra col·laboració i us animem a portar al vostre telèfon
mòbil aquesta útil eina i a utilitzar-la a les vostres jornades de caça.
Una vegada al vostre aplicatiu, és molt important que
us familiaritzeu amb l’APP i les seves funcions. La seva
instal·lació és molt senzilla, a més comptem amb vídeos
tutorials sobre com instal·lar-la i utilitzar-la en totes les
seves funcionalitats i, en qualsevol moment, us podeu
posar en contacte amb la FCC per aclarir qualsevol dubte
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que pugueu tenir al respecte de l’APP i la seva utilització.
Pel que fa a la recollida de dades, l’APP compta amb
apartats específics on podreu facilitar informacions molt
valuoses sobre les vostres jornades de caça, ja siguin
de caça menor, major, becades, etc. Les vostres anotacions ens permetran censar i recollir dades sobre esforç
de caça, sexe/rati i edat/rati de captures i avistaments,
l’estat, les tendències i fluctuacions de les poblacions de
les diferents espècies objecte d’aprofitament cinegètic al
nostre territori i poder tractar les dades en qualsevol moment. Les dades recollides ens aportaran una informació
vital a l’hora de defensar amb arguments reals la nostra
activitat.

Tutorial introducció dades APP

Ningú com el nostre col·lectiu per aportar dades reals i
fefaents sobre l’estat de la fauna al nostre territori. Per
altra banda, cal ser molts conscients de que la continuïtat
de la caça d’algunes espècies com la tórtora, el becadell,
etc. sols és podrà dur a terme si podem demostrar amb
dades contrastades que comptem amb una població estable d’aquest animals i per tant podem realitzar la nostra
activitat sense posar en perill la sostenibilitat de l’espècie. Cal tenir present, que molts dels censos realitzats per
part de l’administració, per manca de personal i/o recur-
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CAÇA MENOR.

Introducció de dades al formulari

Tutorial introducció dades Caça Menor APP

CONSELLS I PREGUNTES FREQÜENTS:

1. Encara que en una jornada de caça no hi hagi hagut
captures ni avistaments cal apuntar la jornada de caça.
Simplement cal posar el dia, l’inici i fi de la jornada i
enviar el formulari.
2. Sempre que es pugui i sigui clarament constatable cal
posar a les captures el gènere,
o i la seva edat,
cria, jove o adult. En cas de que no ho sapigueu poseu
indeterminat.
3. Recordeu anotar els avistaments.
4. Si aneu a caçar a una APC que no és la pròpia, utilitzeu
el camp “APC alternativa”.
5. Recordeu que hi ha límit de captures per a segons quines espècies.
• Tórtora: 8 exemplars/caçador/dia.
• Guatlla: 20 exemplars/caçador/dia.
• Becada: 3 exemplars/caçador/dia. 2 exemplars/
caçador/dia en les ZAC* (àrees d’aprofitament comú)

• Perdiu Xerra: 2 exemplar/caçador/dia. Cada socie-

tat té un límit de perdius xerres a caçar gestionada
a través de precintes.
• Obligatori que l’APC tingui la perdiu xerra dins
de les espècies susceptibles d’aprofitament en el
seu PTGC. Per caçar cal està inscrit en el llistat de
caçadors de xerra i retornar el carnet de captures.
Prohibida la caça en les ZAC.
• Llebre: 2
6. Recordeu revisar totes les dades abans d’enviar el
formulari perquè no és modificable.
7. Un cop introduïda una jornada de caça podreu visualitzar-la i utilitzar la funció “comparteix aquesta
cacera” i “comparteix el meu resum” per enviar el resum diari i general de les vostres jornades de caça als
companys i amics a través de les xarxes socials.

CAÇA DE BECADES.

Introducció de dades al formulari

CONSELLS I PREGUNTES FREQÜENTS:

1. Encara que en una jornada de caça no hi hagi hagut
captures ni avista ments cal apuntar la jornada de caça.
Simplement cal posar el dia, l’inici i fi de la jornada i
enviar el formulari.
2. Sempre que es pugui i sigui clarament constatable cal
posar a les captures el gènere, o , de difícil constatació, i la seva edat, cria, jove o adulta. En cas de que no
ho sapigueu poseu indeterminat.
3. Recordeu anotar els avistaments.
4. No és obligatori posar l’APC on caceu. Es poden anotar les teves caceres només posant la comarca on has
caçat.

5. Recordeu revisar totes les dades abans d’enviar el formulari perquè no és modificable.
6. Recordeu que hi ha límit de captures
•
Becada: 3 exemplars/caçador/dia. 2 exemplars/
caçador/dia en les ZAC* (àrees aprofitament comú)
7. Resta prohibida la caça de la becada al pas o a l’espera.
8. Un cop introduïda una jornada de caça podreu visualitzar-la i utilitzar la funció “comparteix aquesta cacera”
i “comparteix el meu resum” per enviar el resum diari i
general de les vostres jornades de caça als companys i
amics a través de les xarxes socials.

CAÇA MAJOR.

1. Per poder-vos donar d’alta a poder anotar les dades de
caça major Cal aportar:
•
Nom de la Colla de caça major
• Nom del vedat i el número de matrícula
• Nom de la Societat de caçadors a la que pertany
• Nom del Cap de Colla
• Noms dels responsables de les anotacions amb
• els pertinents números de DNI i de telèfon
• El llistat dels caçadors que formen part de la colla (opcional)
• Si teniu cedit l’aprofitament de la caça major en diferents vedats que no són els propis, cal que informeu
del nom de les altres APC on teniu cedit l’aprofitament
de la caça major.
2. Un cop entrades aquestes dades es demanaran les zones de batuda per introduir-les a la base de dades en
cas de que convingui.
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RECORDATORI DE PARÀMETRES
DE LA SEGURETAT EN LA CACERA

Les persones que intervinguin en les batudes de caça
major han de dur una peça de roba de colors d’alta visibilitat que cobreixi el tors, dins la gamma del groc al
vermell
El/la caçador/a haurà de descarregar l’arma d’acord amb
el que disposa la legislació vigent, i, en tot cas, quan per
qualsevol circumstància s’aproximi o se li aproximin altres persones, abandoni la parada, finalitzi la cacera o
sigui requerit/da per agents de l’autoritat.
En cas d’inspecció per part dels Agents Rurals el/la caça-

dor/a haurà de deixar l’arma en el lloc que se li indiqui de
tal forma que quedi fora del seu abast fins que els agents
l’indiquin que pot recuperar-la.
És prohibit dur armes de caça si se circula per terrenys
cinegètics en època de veda o en dies no hàbils per a la
caça o per zones on la caça hi estigui prohibida, sense
autorització expressa
També és prohibit circular o transitar dins els límits de les
RNC i les zones de caça controlada amb armes de foc o
qualsevol altre artifici susceptible de ser utilitzar per a la
caça durant qualsevol època de l’any, sense autorització
expressa. A aquest efecte, els Agents Rurals estan autoritzats per inspeccionar, dins d’aquests espais, tan els
vehicles com els seus equipatges.

NOVETAT

Resta prohibit perjudicar el normal funcionament de la
batuda de forma intencionada, quan de forma expressa i
manifesta es busqui entorpir la batuda. En aquest cas, el
cap de colla podrà requerir als agents de l’autoritat que
retirin aquesta persona de la zona de la batuda per tal de
garantir la seguretat dels participants i usuaris del medi.
Enguany resta per desenvolupar l’apartat de caça per
ACOSTAMENT. Tot i que està operatiu, properament hi
haurà canvis significatius.

Anuncia’t a
La Geneta
El canal més directe per arribar
als teus clients

Més de 45.000 caçadors federats

Introducció de dades al formulari

CONSELLS I PREGUNTES FREQÜENTS:

en més d’una zona de batuda podeu posar les altres
zones de batuda en l’espai COMENTARIS. En el futur
farem canvis per poder habilitar aquesta funció.
10. Recordeu revisar totes les dades abans d’enviar el
formulari, un cop introduïdes les dades dins l’apartat
BATUDES MODIFICABLES tindreu una setmana per
poder modificar alguna dada, passat aquest període no
podreu modificar la cacera.
11. Un cop enviada la batuda la tindreu registrada i al capdavall de la pantalla i dins l’apartat LES MEVES CACERES podreu enviar el resum diari i general de les vostres jornades de caça als companys i amics mitjançant
les diferents xarxes socials

INTRODUCCIÓ DE DADES:

3. Cal introduir totes les dades d’inici i fi. Especificar si la
cacera és per danys.
4. Prémer la apc on es celebrarà la cacera.
5. Prémer la zona de batuda on es celebra la caça
6. Omplir les dades referents a superfície, dades addicionals com número parades, gossers, gossos, etc... captures i avistaments.
7. Sempre que es pugui i sigui clarament constatable cal
posar a les captures el gènere,
o i la seva edat,
cria, jove o adult. En cas de que no ho sapigueu poseu
indeterminat.
8. Encara que en una jornada de caça no hi hagi hagut
captures ni avistaments, cal apuntar la jornada de caça.
Simplement cal posar el dia, l’inici i fi de la jornada,
omplir les dades de superfície i addicionals i enviar el
formulari.
9. Si hi ha alguna cosa rellevant que cal anotar o si caceu

200.000 visites web/any
I xarxes socials per arribar al caçador
de manera directa
Truca’ns i t’ajudarem a obtenir
els millors resultats
Els teus productes i serveis més a prop dels
caçadors i caçadores de Catalunya amb la revista
de la FCC i les seves xarxes socials

Per a més informació sobre tarifes:
Ideas Editoriales / Impacta Group. Lola Beltrán
lola@impactagroup.es

678 967 349
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Unió d’esforços per millorar la
realització del cens d’aus aquàtiques
cinegètiques al Delta de l’Ebre

Les societats de caçadors, la Federació, Artemisan i la Generalitat, a través del
Departament de Territori i Sostenibilitat i el DARPA col·laboraran en la monitorització de les aus aquàtiques cinegètiques del Delta de l’Ebre. El projecte està
enfocat a aconseguir que l’activitat cinegètica estigui basada en coneixements
cientificotècnics de les espècies que permetin un ús sostenible del recurs.

Renovat el conveni de col·laboració
amb el SeFas per al seguiment passiu
de la fauna cinegètica
Sergio Sánchez, president de la Federació Catalana de Caça i Santiago Lavín, responsable del servei d’ecopatologia de fauna salvatge de la Universitat Autònoma
de Barcelona, es van reunir el passat mes de setembre a les oficines de la Federació per renovar el conveni de col·laboració establert entre ambdues entitats ara fa
tot just un any amb un resultat força positiu.

Sergio Sánchez i Santiago Lavín van signar l’acord a la seu de l’FCC

L’FCC finançarà aquest projecte en col·laboració amb els caçadors, Artemisan i la Generalitat

En concret, les societats de caçadors
del Delta de l’Ebre s’integraran en la
monitorització de les aus cinegètiques
del Delta per conèixer millor l’estat
de les poblacions d’aus a nivell local i
poder adaptar la seva extracció cinegètica al seu estat de conservació. En
aquest sentit, la implicació dels caçadors i caçadores en la monitorització
de les espècies de caça pot suposar
un canvi radical en el desenvolupament de noves fonts d’informació.
Aquest projecte de monitorització
de les aus aquàtiques cinegètiques
al Delta de l’Ebre s’ha marcat els següents objectius inicials: desenvolupar una metodologia que permeti la
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inclusió dels caçadors en el seguiment
de les poblacions d’aus a llarg termini; obtenir indicadors d’abundància
del becadell comú i la polla d’aigua;
obtenir indicadors de pressió cinegètica i productivitat; i portar a terme
un anàlisi de la fenologia migratòria
de les espècies d’aus cinegètiques del
Delta.
Es tracta d’un projecte finançat per la
Federació Catalana de Caça en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, i la seva primera fase acabarà al
mes d’abril de 2020.
Per la Federació Catalana de Caça
l’objectiu és desenvolupar una me-

todologia de treball per al futur i que
caçadors i administració pública continuïn col·laborant en la monitorització de les aus aquàtiques del Delta de
l’Ebre durant els pròxims anys.
La Fundació Artemisan considera que
un dels grans problemes de la caça
és la falta de dades tècniques i científiques que avalin l’estat real de les
poblacions cinegètiques, motiu pel
qual la Fundació s’està implicant en
diferents projectes de monitorització
on els caçadors han de tenir un major
protagonisme, no només en la gestió i
l’aprofitament dels seus recursos, sinó
en el seguiment de les seves poblacions.

El seguiment sanitari passiu de la
fauna cinegètica és una eina fonamental per obtenir informació vàlida
sobre les malalties i agents infecciosos de la fauna salvatge i conèixer la
seva progressió, d’aquí la importància
de la signatura d’aquest conveni de
col·laboració impulsat i finançat per
la Federació Catalana de Caça, com a
mostra del compromís dels caçadors i
caçadores de Catalunya a l’hora de detectar malalties de declaració obligatòria, processos patològics que poden
afectar les poblacions, indicadors del
benestar d’aquestes, l’arribada o aparició de noves malalties i malalties que
poden ser transmeses a les persones
(zoonosi).
Entre altres beneficis derivats de la
signatura d’aquest conveni, tots els
caçadors i caçadores de les societats
federades poden accedir a un assessorament especialitzat sobre diferents
qüestions vinculades amb les malal-

ties de la fauna salvatge, l’autoconsum
i la comercialització de la carn de caça.
Gràcies al coneixement exhaustiu que
els caçadors i caçadores de Catalunya
tenim del nostre territori podem esdevenir una eina estratègica en la vigilància de la nostra fauna. Conscients
d’aquesta realitat, el conveni recull els
protocols específics per què en el cas
de trobar algun animal mort o amb
alguna afectació es pugui procedir a
la realització d’un estudi anatomopatològic dels animals trobats morts per
part del SeFas
Per altra banda, aquest conveni permet a les diferents societats federades comptar amb la disponibilitat del
SeFas per a la realització d’estudis
puntuals en vedats o àrees de caça
on s’hagi detectat una mortalitat alta
o anormal d’espècies cinegètiques
per tal de detectar possibles brots de
malalties.

Al vídeo adjunt us expliquem amb
major detall alguns dels punts més
destacats d’aquest conveni i les pautes a seguir en el cas de trobar a algun
animal cinegètic mort susceptible de
la realització d’un estudi per part del
SeFas. Si es tracta d’un senglar o una
llebre Sanitat Animal ja ha establert
un protocol específic; en aquest cas
cal trucar als Agents Rurals al telèfon
93 561 70 00 i els s’encarregaran de
posar en marxa tot el protocol i contactar, si procedeix, amb el SeFas;
en altres casos o per altres tipus de
gestions relacionades amb l’objecte d’aquest conveni els interessats
poden contactar amb els responsables del SeFas trucant al telèfon
93 581 19 23.
Quan parlem de seguiment sanitari
passiu ens referim a l’estudi dels animals malalts o morts trobats al medi
natural amb l’objectiu de conèixer
quines malalties tenen o predominen
en les diferents espècies. Aquesta
vigilància no només permet detectar
malalties emergents que representen
una amenaça directa per a les poblacions sinó també aquelles que poden
ser indicadors de desequilibris ecològics i que poden afectar el benestar
animal. També té un especial interès
en la detecció de malalties que poden
ser transmeses a les persones (zoonosis), en especial als caçadors que manipulen aquests animals i als animals
domèstics amb els quals conviuen.

Entrevista amb Roser Velarde
membre del SeFas
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Catalunya, un exemple a seguir en la
gestió sostenible de la tórtora
Arran de l’obertura per part de la Unió Europea d’un procediment d’infracció
contra Espanya en relació a la caça de la tórtora europea, el passat mes d’agost
la Federació Catalana de Caça va enviar una carta a la Generalitat de Catalunya
sol·licitant que defensi i posi en valor davant del MITECO les diferents accions impulsades per la Federació i la pròpia Generalitat en benefici de la protecció i una
gestió cinegètica sostenible d’aquesta espècie.
La FCC va defensar davant les administracions el seu esforç per
garantir la sostenibilitat
de l’espècie
El contingent de tórtores que passa per Catalunya està estable segons diferents estudis
de l’ICO i el CTFC
En aquesta carta, la Federació Catalana de Caça va traslladar al DARPA
i a la Direcció General d’Ecosistemes
Forestals i Gestió del Medi el seu
convenciment de que tant el DARPA
com la pròpia FCC han impulsat tot
un seguit de mesures correctes per
garantir la sostenibilitat de l’espècie
al territori. En primer lloc, el contingent de tórtores que passa per Catalunya està estable segons s’ha pogut
conèixer a través dels diferents estudis que tant l’ICO com el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya han
portat a terme. A banda d’això, es recorda que en els diferents Consells
de Caça s’han pres de manera conjunta les següents mesures per garantir la conservació del contingent
de tórtores.
Per una banda, es va pactar la reducció del número de captures per caçador i dia; així com la limitació dels
dies de caça. Fins i tot, les mateixes
societats de caçadors de manera in-
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terna van limitar les jornades de caça
sent encara més restrictives en funció del contingent observat en els
seus respectius vedats.
Seguint amb les mesures de control i
gestió sostenible de la caça de tórtora també es va pactar l’endarreriment
de l’obertura del període de caça de
la mitja veda.
En el marc d’aquest acord, una vintena de societats de caçadors de tota
Catalunya han començat un projecte de millores d’hàbitat (com ja
vam comentar al darrer número de
La Geneta) d’acord a uns sistemes
definits prèviament pel CTFC i que
coincideixen amb les mesures que la
pròpia Unió Europea ha recomanat
per la conservació de l’espècie, entre
altres el marcatge i seguiment de les
poblacions de tórtores, per poder obtenir dades i per tant un aprofitament
sostenible, saber mida de la població
i tendència i així augmentar les taxes

de productivitat i supervivència dels
adults i joves.
D’acord amb tota aquesta bateria de
mesures des de la Federació Catalana
de Caça es defensa que tant caçadors com Administració Pública són
perfectament conscients de la necessitat d’implementar mesures que
fomentin la conservació de l’espècie
tot compatibilitzant un aprofitament
cinegètic prudent adequat al nombre
d’exemplars que visiten el nostre país.
Cal recordar que a l’agost de 2019,
Espanya va rebre un avís d’infracció
per part de la Unió Europea per no
garantir la conservació de la tórtora, i
com a única resposta el Ministeri per
a la Transició Ecològica (MITECO) ha
proposat la catalogació de la tórtora com “vulnerable”, sense fomentar
altres iniciatives sobre millores d’hàbitat segons marca el Pla internacional, algunes d’elles considerades com
d’emergència.

Col·laboració dels caçadors per la
realització d’un estudi de genètica
de poblacions de la tórtora
El passat 25 d’agost, la Federació Catalana de Caça i diferents societats de caçadors
de diferents punts del territori català van participar en el projecte de recollida de
mostres per a un estudi de genètica de poblacions de la tórtora comuna.
El passat 19 de juliol vam rebre una
petició de col·laboració per part d’un
empresa d’Estudis Ambientals. El projecte tractava de la recollida de mostres de diferents indrets i regions de
Catalunya per a un estudi de genètica
de poblacions de la tórtora comuna.
De manera prèvia a l’obertura de la mitja veda ens vam coordinar per poder
atendre a la demanada de 30 tórtores
fresques de diferents contrades de
Catalunya. Les societat implicades van
fer els pertinents censos per saber la
població de tórtores a cada vedat i per
tant, saber si podien capturar i aportar
alguna de les seves tórtores a l’estudi.

Vam col·laborar amb
l’estudi les SC de Cabanes, Albons-Viladamat,
Llagostera, Prats de
Lluçanes i Figuerola del
Camp
En el projecte finalment van participar
i aportar tórtores fresques als tècnics
les Societats de Caçadors de Cabanes, Albons-Viladamat i Llagostera de
la província de Girona, la Societat de
Prats de Lluçanès de la província de
Barcelona i la Societat de Figuerola
del Camp de la província de Tarragona. En total és van poder aportar al

Es van aportar a l’estudi 20 tórtores joves i 10 d’adultes

projecte 20 tórtores joves i 10 tórtores adultes.
Des de La FCC volem donar el suport,
felicitar i reconèixer la tasca d’aques-

tes societats tant per la seva dedicació, com per el tracte i la seva disponibilitat per col·laborar. Estem molt
agraïts, sou un exemple de gestió i
compromís.
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L’FCC signa el “Manifest a favor de la
conservació de la tórtora”

Imatges de caça, un arma de doble tall

Un total de 27 entitats, entre les quals es troba la Federació Catalana de Caça, i 8
científics especialistes en gestió i conservació d’espècies cinegètiques, han subscrit
el “Manifest per la conservació de la tórtora”.

Aquest manifest aposta per la gestió cinegètica sostenible d’aquesta espècie com a millor solució per a la seva
recuperació i serà remès als responsables dels ministeris d’Agricultura i de Transició Ecològica perquè sigui
pres en consideració. Així, i com a alternativa viable a
la proposta del Govern de catalogar com a espècie protegida a la tórtora, els signants plantegen modificar la
seva gestió cinegètica per mantenir i fomentar les accions del sector cinegètic que permetin la conservació
de l’espècie.
En concret, es plantegen diferents propostes com reduir
les captures de tórtora en almenys un 50%, tal com suggereix l’Institut d’Investigació en Recursos Cinegètics
(IREC). Això es faria establint un màxim de 4 dies hàbils
de caça similars en totes les comunitats; la utilització
de mètodes per controlar les quotes; l’increment de les
inspeccions; i la necessària regulació de l’ús de menjadores i sembres per a les tórtores per garantir que la
suplementació alimentària no suposi un problema de
conservació de l’espècie.
També aposten per potenciar la implementació de les
mesures prioritàries de gestió de l’hàbitat per a garantir
la disponibilitat d’aliment i zones de nidificació adequades per a les tórtores, a través de mesures agroambientals per afavorir la seva reproducció i supervivència i la
identificació de les zones d’especial interès per a l’espècie al seu territori.
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El manifest aposta per la gestió cinegètica sostenible d’aquesta espècie
com la millor solució per a la seva recuperació
La tercera proposta passa per millorar el monitoratge
de les tórtores en col·laboració amb el sector cinegètic i
altres agents per, d’aquesta manera, determinar l’efecte
de les mesures de gestió proposades, tant a través de la
realització de censos per escoltes en l’època reproductiva i de l’estimació de abundàncies relatives en zones
d’alimentació, com amb la millora en l’adquisició de dades de captures (en aquells territoris en què es cacin).
Segons recorda el Manifest, el 2018 es va publicar el
Pla internacional per a la gestió de la tórtora, promogut
per la Unió Europea, pla que apunta que les principals
causes de regressió per a l’espècie són, principalment,
la pèrdua d’hàbitat i els nivells d’extracció cinegètica
no sostenibles. Aquest pla internacional reconeix com
a prioritat augmentar l’abundància i disponibilitat d’aliment per a les tórtores, una labor i responsabilitat que
fins a la data recau en caçadors i gestors cinegètics, i
suggereix implantar una moratòria de la caça fins que
no es dissenyi un pla de caça adaptativa, el desenvolupament està previst començar en els propers mesos i en
què participarà el sector cinegètic.
Manifest

Vivim en un món on el poder de les imatges és cada
vegada més gran. Diàriament ens arriben centenars de
fotografies i vídeos que consumim i sovint compartim,
sense reflexionar-hi. Què i qui hi ha darrera d’aquella
imatge? Amb quins interessos s’ha publicat? Quines conseqüències pot comportar difondre-la?
En aquest sentit, hem de ser molt conscients que en el
moment que pengem una imatge a qualsevol xarxa social (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, etc.), en
perdem el control.

En el moment que pengem una imatge a qualsevol xarxar social perdem el
control de la mateixa
Per què diem tot això? Com a caçadors/es sabem que la
caça no es redueix al fet d’abatre un animal; el temps a
la natura, la companyia dels nostres gossos, el respecte
a la peça objecte d’aprofitament cinegètic abans, durant
i un cop caçada, juntament amb l’aprofitament culinari posterior tanquen el cercle i donen sentit a la nostra
passió. Malgrat això, és molt comú trobar-nos a les xarxes socials publicacions on reduïm la caça al moment
de l’abatiment. Aquestes publicacions, ens agradi o no,
estan obertes a tothom, també a detractors o persones
sense una posició definida respecte l’activitat cinegètica. El que acostuma a passar és que les imatges més
cruentes, amb més animals morts, les menys respectuoses amb l’animal abatut, són les corren com la pólvora,
ja que els nostres detractors s’encarreguen ràpidament
de viralitzar-les. Amb aquest tipus d’imatges carreguem
d’arguments, de manera gratuïta, a aquelles persones
contràries a la caça.

La caça és molt més que el moment
de l’abatiment de l’animal, cal plasmar
a les nostres imatges els valors intrínsecs de la caça
Per combatre aquesta realitat, des de la Federació Ca talana de Caça encetem una guia pràctica amb consells i
recomanacions sobre què i com publicar a les xarxes socials. Aprofitarem per fer un viatge internacional per descobrir com tracten la peça abatuda els caçadors i caçadores d’arreu del món. Sempre des del respecte i sense cap
intenció de jutjar el que publica cadascú desitgem que
aquesta guia ens ajudi a millorar la imatge que el món
cinegètic projecta de si mateix. A les nostres jornades de
caça tenim l’oportunitat de plasmar centenars d’imatges
que expressen aquests valors, feu-ne difusió.
•
•
•
•
•
•
•

Heu salvat un animal d’ofegar-se a una bassa o ajudat
un animal ferit?
Heu fet feines de manteniment i conservació del
vostre vedat?
Heu passat hores ensinistrant i gaudint amb els vostres gossos?
Heu observat fascinats animals cinegètics i no cinegètics en llibertat a la natura?
Heu preparat menjadores i abeuradors pels animals
en èpoques de sequera?
Heu cuinat el millor plat de la vostra vida amb carn
de caça?
Heu vist el que creieu que és el millor paisatge del
món en un dia de caça?

Sabem que ho heu fet. Però, llavors, perquè no en tenim
imatges?
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Trobada de l’FCC amb la Federació de Caça
dels Pirineus Orientals
El passat mes de juliol, una representació de la Federació Catalana de Caça es va
desplaçar fins a territori francès per tal de visitar la Fira de Caça i Pesca celebrada la
localitat de Llagonne i mantenir una reunió de treball amb la Federació de Caça dels
Pirineus Orientals.

El caçador que lliura un animal caçat a una
empresa càrnia únicament és responsable
de la seva traçabililtat
Arran de la polèmica sorgida al respecte d’alguns punts del Decret de comercialització de carn de caça, Marc Costa, director general del cos d´Agents Rurals,
puntualitza en un carta adreçada a la FCC que la persona que lliura els animals
caçats a les empreses càrnies és únicament responsable de la seva traçabilitat.
En aquesta carta s´especifica, com venia defensant la Federació Catalana de Caça, que la persona amb formació que
lliura els animals caçats és únicament responsable de la
traçabilitat dels mateixos i per tant no cal signar cap declaració que digui que hem inspeccionat les vísceres dels animals.
Per altra banda, cal destacar que per part de la Federació
Catalana de Caça, continuarem, com fins ara, treballant amb
el Departament d´Agricultura per adaptar la formació del
caçador a la realitat que exigeix el Decret i suggerint aclariments i canvis del mateix per fer la tasca del caçador/a més
senzilla. El nostre agraïment al Director General en funcions
d´Ecosistemes Forestals, Sr. Marc Costa, per l´eficiència en
la resposta.

En el decurs d’aquesta visita institucional, que es suma a
altres iniciatives de similars característiques dutes a terme als darrers mesos, la delegació catalana, encapçalada pel seu president, el Sr. Sergio Sánchez, es va reunir
amb els organitzadors d’aquesta fira, la Federació de
Caça dels Pirineus Orientals, per parlar sobre diferents
aspectes i particularitats de la pràctica de l’activitat cinegètica al veí país i establir estratègies de col·laboració
en la defensa de la caça i del col·lectiu. Després d’aques-

ta primera trobada s’ha obert un procés de coneixença
i aprenentatge mutu, per tal de poder crear sinergies i
col·laborar en tot el que sigui possible.
El Salon Chasse Pêche et Terroirs de Montagne, celebrat
en aquest municipi situat en el departament dels Pirineus Orientals a la regió del Languedoc – Rosillón és una
de les trobades de referència per als amants de la caça i
pesca del sud de França.

Mutuasport llança
la campanya STOP
Accidents de Caça
Coincidint amb l’obertura de la veda, Mutuasport, amb
l’ajuda de diferents presidents de les Federacions de Caça,
va posar en marxa la campanya de prevenció i seguretat
STOP ACCIDENTS DE CAÇA mitjançant l’edició d’un original i didàctic vídeo, amb l’objectiu de prevenir i disminuir
els accidents cinegètics.
Amb aquesta campanya, que per la seva màxima difusió
a les xarxes socials s’acompanya de l’etiqueta #StopAccidentesdeCaza els màxims responsables de les federacions
regionals llancen un ferm missatge de tolerància zero contra les distraccions, negligències i imprudències en l’acció
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de caça. Els útils consells i recordatoris que ens transmeten, tenen com objectiu el gaudi de les jornades venatòries
d’una forma més segura i responsable, prevenint i evitant
qualsevol tipus d’incident en el desenvolupament de les
mateixes. Aquesta nova iniciativa de Mutuasport, amb l’objectiu de la prevenció dels accidents de caça, vol fer especial èmfasi sobre la necessària conscienciació que tots els
caçadors i caçadores han d’adoptar per evitar distraccions
i imprudències i així evitar tràgics sinistres. La prevenció i
seguretat han de prevaler en cada jornada de caça.
Ver vídeo

Carta del director general dels Agents Rurals

L’FCC retreu a TV3 el tracte estigmatizant
envers la caça i els caçadors
El passat mes de juliol l’FCC va manifestar, mitjançant una carta enviada al cap del
serveis informatius de TV3, la seva queixa i malestar davant la manca d’imparcialitat
i el reiterat tractament estigmatitzant per part d’aquest ens públic de comunicació
envers el col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya i l’activitat cinegètica.
La gota que va fer vessar el got va ser una informació
emesa per aquesta cadena de televisió pública catalana
on s’acusava directament al col·lectiu d’usar verí per provocar la mort d’animals, una greu acusació que endemés
de falsa no van contrastar ni donar el dret de replica als
representants dels caçadors i caçadores de Catalunya,
en aquest cas la FCC. Una nova mostra de la negativitat
i parcialitat de la cadena a l’hora de difondre informacions relatives a l’activitat cinegètica.
La notícia en concret conté un comentari fals realitzat
per la periodista Cori Calero a la notícia “Agents Rurals
fitxen gossos en el seu cos, la nova unitat canina” publicada al Telenotícies Vespre del passat 24 de juny. En
aquesta informació, al minut i vint-i un segons, es cita de
manera textual: “(...) pot trobar animals morts al mig de
la natura, electrocutats o enverinats per caçadors (...)”.
Assenyalant, d’una manera explícita al conjunt del nos-

tre col·lectiu d’usar verí per provocar la mort d’espècies
de la nostra fauna, quelcom inadmissible.
Malauradament, aquesta no és la primera ocasió que
l’ens públic TV3 emet informacions contràries als caçadors i l’activitat cinegètica o directament falses, distorsionades, de part i difoses sense contrastar les fonts
d’informació, un dels pilars bàsics on es sustenta el
periodisme. Una vegada més, la Federació Catalana de
Caça va aprofitar l’ocasió per posar-se a disposició dels
responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per facilitar-los tota la informació que necessitin al voltant de la caça i l’activitat cinegètica, bé sigui
per participar de manera directa en una notícia, contrastar dades o simplement com a font d’informació i assessorament acreditada.
Enllaç carta adreçada a TV3
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Señoras y señores... La caza

STOP Agressions, campanya
impulsada per l’FCC davant els
atacs a caçadors i caçadores

En els últims anys hem vist tota mena de sabotatges, interrupcions de caceres i
atacs en general a la nostra activitat, malgrat que la caça és una activitat legal i legítima. Per aquesta raó, la Federació Catalana de Caça posarà en marxa per aquesta
nova temporada de caça 2019-2020 un servei especial d’atenció a les seves societats i caçadors i caçadores federats davant la creixent empenta de les agressions de
persones i grups pertanyents a grups animalistes.
Què fer davant aquest tipus d’agressions radicals?
1.
2.

Muchos de los que estáis leyendo
estas letras, habréis tenido la misma
sensación que yo, y es que en ocasiones tratas de explicarle algo a alguien,
y hace todo lo posible por no entenderte. Con la caza no iba a ser una
excepción, de cara a muchos, parece
injustificable que tengamos que cazar
para regular la cantidad de animales, y
mantener así el ecosistema natural en
el que vivimos.
A día de hoy, España es el país europeo con más cantidad, calidad y variedad de especies cinegéticas de Europa, y uno de los primeros del mundo.
Esta riqueza no se ha generado por
casualidad y es que desde hace más
de 50 años, se han establecido una
serie de leyes, vedas y planes cinegéticos, cuyos resultados han propiciado
que en nuestro país podamos seguir
cazando. Es más, hemos demostrado
que la caza bien regulada, es necesaria
para poder conservar el entorno que
nos rodea.
Cazar un venado en su plenitud, supone quitar un animal que en la próxima
berrea será sustituido por uno más joven, que trasmitirá sangre nueva y más
fuerte, en los próximos apareamientos. Dar una montería, significa quitar
del campo una cantidad de animales
en un solo día, para reducir el número
de machos y hembras de la finca, pues

16 LA GENETA

la “carga” de individuos que puede soportar un campo, tiene un límite que
es imprescindible no sobrepasar por el
bien de la fauna y la flora del entorno.
¡Todo lo que se caza tiene un objetivo
de conservación! ¡Si no, no es caza!
Todo lo relacionado con la actividad
cinegética está perfectamente estudiado y regulado.
Es comprensible, que haya gente a la
que no le guste la muerte de un animal, y se merecen el mismo respeto,
que el que nos merecemos nosotros,
los cazadores. Es más, estos nuevos
grupos llamados “anti caza” deberían
abrirnos las puertas al diálogo y la
cooperación, porque, aunque no se
lo crean, tenemos un objetivo en común, que es la conservación del medio natural.
En prácticamente todos los países del
mundo, se permite la caza, es más, en
muchos de ellos son los cazadores los
responsables de gestionar los cotos
de caza, realizan los conteos, asignan
los cupos, guardan los campos, etc.
Ya prácticamente no quedan furtivos
en España, y todos los cazadores españoles seguimos a raja tabla las normas de caza, diseñadas para seguir teniendo la cantidad, variedad y calidad
de especies cinegéticas que tenemos.

Las federaciones autonómicas de
caza, no cesan de invertir en proyectos de estudio y conservación de la
flora y fauna, con el objetivo de seguir aprovechando las bondades de
nuestra afición, en favor de nuestra
naturaleza.
Hay una nueva generación de jóvenes cazadores, que son conscientes
de que, si no se respetan las leyes de
caza, nuestra afición perderá todo el
sentido que tiene.
Los medios de comunicación especializados, como nuestra revista Trofeo Caza, tienen la responsabilidad
de informar y educar a todos los aficionados, sobre la importancia de la
caza en el presente y en el futuro...
en ello estamos!
Y como ejemplo, el acuerdo al que
hemos llegado con las federaciones
de caza, mediante el cual todos los
federados podrán tener la revista
Trofeo Caza donde ellos quieran con
un 30% de descuento, además Trofeo difundirá en todos sus soportes
los proyectos de estudio y conservación que realizan las federaciones de
caza.
Manuel Mateos
Consejero Delegado de Ediciones Trofeo.

3.
4.
5.
6.
7.

Descarregar l’arma.
Mantenir la calma en tot moment i no caure en provocacions.
Trucar al 112 i denunciar la situació.
Avisar els companys per l’emissora i demanar testimonis
de la situació.
Recollir totes les evidències possibles de l’agressió: fotos
/ vídeos, matrícules de cotxes, identitat dels autors, etc.
Presentar denúncia davant les autoritats competents
(Mossos d`Esquadra o Guàrdia Civil)
Comunicar el que ha passat a la Federació Catalana de
Caça que prestarà assessorament i assistència legal sense cost per als seus federats. La federació prestarà en
tot moment suport.

Informació important:

1) La interrupció de batudes i caceres degudament autoritzades pot suposar, en funció de les circumstàncies
concurrents, delictes de desordre públic o coaccions
que preveu el nostre Codi Penal.
2) El robatori de gossos de caça és una altra pràctica cada
dia més habitual. En funció d’elements concurrents, podria ser constitutiu d’un delicte de furt o de robatori que
igualment es castiga amb penes de presó i de multa. La
retenció indeguda per part de protectores o refugis podria ser igualment considerada motiu d’infracció penal.
3) Les agressions a vehicles, poden ser considerades com
un delicte de danys. En funció de la gravetat i entitat
del dany es poden qualificar com a delicte lleu o delicte
greu.
4) Tots els delictes porten a més aparellades a part de les
penes principals i accessòries, la condemna a l’abonament de les indemnitzacions corresponents als danys i
perjudicis causats.
5) En el curs d’aquestes agressions, poden concórrer també amenaces, injúries o vexacions. Des de la Federació
Catalana de Caça, volem facilitar la màxima protecció als
nostres afiliats, per aquest motiu la Federació posarà en
marxa aquesta temporada un servei especialitzat i pioner d’atenció a les víctimes d’aquests atacs a la llibertat
individual dels nostres caçadors i caçadores.

Cliqueu en l’enllaç per veure la campanya en PDF
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Àngel Ballesté i Amor Giménez,
campions de Catalunya en
Recorreguts de Caça

La Finca el Pascol, a Caldes de Montbui, va acollir el 7 de juliol als 84 participants al Campionat de Catalunya de Recorreguts de Caça que va coronar com
a campions, a les categories absoluta masculina i femenina, a l’Àngel Ballesté
i Amor Giménez.

El tarragoní Carlos Morcillo,
guanyador del Català de Podencs
Eivissencs celebrat a Aitona

Carlos Morcillo va obtenir el 28 de setembre la primera posició en el Campionat de Catalunya de Catalunya de Podencs Eivissencs celebrat a Aitona, en una
jornada marcada per la manca de captures i l’aixecament de pocs conills.

Després de la competició, els participants es van dirigir al pavelló poliesportiu d’Aitona, on es va procedir al lliurament de premis

El Campionat va desenvolupar-se sense cap incidència ressenyable, tret de les altíssimes temperatures que van haver
de suportar els tiradors i tiradores, els jutges i l’organització.
Pel que fa als resultats a la competició, l’Àngel Ballesté i Xavier Rodríguez van haver de desempatar per la primera posició de la general masculina, emportant-se el primer la medalla d’or. La tercera posició va anar a parar a mans d’Edgar
Bosch. En la categoria de Dames, Amor Giménez va quedar
primera, seguida de Mònica Schmid i Eva Martínez, que també va ser l’afortunada amb l’escopeta Beretta sortejada entre
els participants després de la competició.
En la categoria dels més joves, Toni Sala, Antoni Cambra i
David García van pujar al podi per aquest ordre. En màster,
el primer lloc es va dirimir després del desempat entre, Josep
Roura, que es va endur l’or, davant de Rafael Rueda, que va
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quedar segon, seguit de Josep Esclusa. En veterans, la primera posició del pòdium va recaure en el tirador Joan Badia,
seguit en segona i tercera posició respectivament per Marcelo Clavero i Josep Moner.
En la categoria A, els habituals, Àngel Ballesté (1r), Edgar
Bosch (2n) i Alejandro Sánchez (3r). En la categoria B, van
pujar al podi Xavi Rodríguez (1r), Ivan Marín (2n) i Xavi Ortiz
(3r). I els campions de la categoria C, van ser, per aquest ordre, Robert Simó, Xavi Lozano i Juan Rodríguez.
Volem agrair molt especialment la feina i l’esforç dels jutges, per treballar durament malgrat el sol i la calor. També a
la Finca el Pascol, per posar a la nostra disposició les seves
instal·lacions i per col·laborar en tot moment amb l’organització del Campionat. També volem agrair a Benelli, Saga, Tir
Sports i Iberzone la seva col·laboració.

El campionat, que va comptar amb la participació de 8 competidors, entre ells Alberto Cid, vigent campió d’Espanya de
la modalitat, va començar a les 07.00 del matí. Poc després,
Diego de la Torre, responsable de competicions de la Federació Catalana de Caça, organitzadora del campionat, va
procedir a la comprovació dels xips dels diferents podencs
participants així com al repartiment de les zones de caça i
l’assignació de jutges, auxiliat en tot moment per Víctor Colomines, delegat de podencs eivissencs de la FCC. Aquesta
primera fase de la competició es va cloure amb un esmorzar
de germanor, ofert i preparat pels socis de la Societat de
Caçador d’Aitona.
Al voltant de les 09.30 hores, va començar la competició a
les diferents zones de caça. Durant les tres hores de competició, desenvolupades en un dia, climatològicament parlant,
força bo.
Finalment, el tarragoní de Roda de Barà, Carlos Morcillo,
es fa fer amb aquesta nova edició del campionat amb un
conill capturat (l’única vàlida de la jornada). En segona posició, Juanjo Ulldemolins, d’Alcanar, seguit de Carles Casas de
Seròs. La Federació Catalana de Caça enviarà al Campionat
d’Espanya de Podencs, que es durà a terme a Eivissa, a Morcillo, Casas i Adrià Anguera, quart classificat, que substituirà
a Ulldemolins, qui va excusar la seva participació per motius
laborals. Cal destacar l’esforç i la voluntat de l’FCC de facilitar la màxima representació catalana permesa en el campio-

nat d’Espanya, ja que, stricto sensu, d’acord amb els resultats
de la prova sols estaria obligada a enviar al guanyador.
Sergio Sánchez, president de la Federació Catalana de Caça,
va agrair la participació dels participants i jutges i la col·laboració de l’ajuntament d’Aitona i la societat de caçadors
de la localitat, això com de l’RT de Lleida. En el decurs de
la seva intervenció va comunicar que la Federació Catalana
de Caça esmerçarà els seus esforços per potenciar aquesta
fantàstica modalitat de caça.
Agrair sincerament la inestimable col·laboració de la societat
de Caçadors d’Aitona, que també va preparar una fantàstica
paella de fi de festa i va treballar de valent en tot moment,
abans i durant el campionat per que tot fos un èxit. El nostre sincer reconeixement també per l’ajuntament d’Aitona
per la seva col·laboració i presència al lliurament de trofeus
i dinar de germanor, amb una destacada representació encapçalada per la seva alcaldessa, Rosa Pujol.
Un agraïment extensiu a la Representació Territorial de la
FCC a Lleida col·laboradora en l’organització de la prova i
que, per boca del seu president, Jaume Teixidó, ja es va oferir per celebrar la propera edició del Campionat. Una vegada
més també van comptar amb el suport dels nostres col·laboradors Mutuasport i Bon Mascota, moltes gràcies per la
seva confiança.
Resum fotogràfic jornada

LA GENETA 19

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

Bons resultats de la representació
catalana al Campionat d’Espanya de
Recorreguts de Caça

El camp de tir de Vilaregut a Oristà va acollir el cap de setmana del 26 al 28 de
juliol una nova i apassionant edició del Campionat d’Espanya de Recorreguts
de Caça, que va comptar amb una destacada i nodrida representació de competidors catalans i un primer lloc per Rafael Rueda, en categoria màster, i dos
meritòries terceres places per Amor Giménez i Joan Badia, en dones i sèniors
respectivament.

Després de més de 30 anys d’absència, el Campionat
d’Espanya de Recorreguts de Caça tornava a terres catalanes i ho va fer brindant a participants i acompanyants
una fantàstica competició, tant pel que fa a la selecció
dels terrenys escollits –el camp de tir de Vilarregut a Oristà-, molt ben valorat pels competidors i competidores,
com per l’altíssim nivell dels tiradors i tiradores, així com
per una impecable organització.
La competició, que va començar el divendres 26 de setembre i es va perllongar fins al diumenge 28, va comptar amb
el concurs de més 360 competidors que, arribats d’arreu
l’estat per participar a les diferents categories, masculina
i femenina, en alguns moments de la prova van tenir que
fer front, endemés de la pressió pròpia de la competició i
el treball dels seus competidors, a una climatologia adversa amb pluja i vent; afortunadament, en la jornada decisiva del diumenge el temps va acompanyar als competidors
i als centenars d’acompanyants, que van acudir a Oristà
per gaudir d’aquest campionat, que va comptar en la seva
organització amb la col·laboració de la Federació Catalana
de Caça i la Territorial de Barcelona.
Sens dubte, el campionat va deparar tres fantàstics dies
de competició en el decurs de les quals els participants
van demostrar un gran nivell encert, que fins i tot va provocar bastants desempats en diferents categories. Entre
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altres, a l’absoluta masculina, que finalment va anar a parar a mans del gran campió Diego Martínez, de la Rioja,
després de superar al desempat a l’aragonès Juan Carlos Navarro, revalidant així el títol de Campió d’Espanya
aconseguit en 2018 a Valladolid. En la categoria femenina
la imbatible Beatriz Laparra, campiona del món de l’especialitat, no va tenir rival i es va apuntar el seu 23 campionat d’Espanya de Recorreguts de Caça consecutiu. Sí,
vint-i-tres.
Pel que fa a l’actuació de la representació catalana, amb
més de 50 inscrits, tot i que en aquesta ocasió el nostre
gran campió l’Àngel Ballesté no va tenir la sort de cara la
valoració final és francament positiva amb una primera
posició en la categoria màster per a Rafael Rueda Alias
(138/200). També es van guanyar a pols el privilegi i el
mèrit de pujar al pòdium Joan Badia, amb una meritòria
tercera posició en sènior, aconseguida després de superar al desempat (169+20) al seu competidor per la plaça
i l’Amor Giménez (145+20), que en una tercera jornada
d’infart, va superar els nervis i la pressió de la competició
per pujar al pòdium com a tercera classificada, després
d’un emocionant desempat amb la tiradora andalusa Jennifer Roman (145+16).
Resum fotogràfic jornada
Ver vídeo

Joan Casas i el seu bretó Yarno de
l’Costa, segons en continentals a
l’Estatal de caça pràctica

El passat 14 i 15 de setembre la representació catalana al XXVIII Campionat
d’Espanya de Caça Pràctica celebrat als terrenys de Santa Olalla (Toledo) va
tenir una destacada actuació amb la segona posició absoluta en continentals
aconseguida per Yarno de l’Cossta, l’epagneul bretó mascle propietat i dirigit
per Joan Casas Aumattel.

L’epagneul bretó Yarno de l’Costa, al costat de Joan Casas, guanyador en el Campionat de Caça Pràctica

El primer classificat en races britàniques va ser “Jenio
de Iztingorri”, setter anglès mascle, del País Basc, propietat de Luis Maiz Arcelus i conduït per Juan López.
El segon classificat va ser la setter “Jota” el propietari
i conductor va ser Vicente Lisarde Sabater, de la Comunitat Valenciana (competidor habitual i amb grans
resultats al Català de la modalitat), i el tercer al podi va
ser “Terry”, pòinter mascle de Miquel Àngel Horta (propietari i conductor), de la Comunitat de Madrid.

amb el seu epagneul bretó mascle “Yarno de l’Cossta” , seguit de “Congo de los Majadales”, un altre bretó
mascle, d’Andalusia, propietat de Manuel García Ruiz, i
conduït per Manuel Muñoz Barrea.

Pel que fa a races continentals, va aconseguir el títol de
campió d’Espanya 2019 “Kiko de Osan de Sira”, un bretó mascle propietat de Jesús del Tío Monge, conduït
per Javier Núñez, de Cantàbria; mentre que la segona
posició en aquest campionat celebrat el passat mes de
setembre, va anar a parar a mans del català Joan Casas
Aumattel que va realitzar una fantàstica competició

Aquest Campionat d’Espanya de Caça Pràctica - Gossos de Mostra CACT-CACIT va tenir lloc als terrenys de
Santa Olalla, a la província de Toledo. La prova, selectiva pel Campionat del Món, es va realitzar sobre perdiu
roja salvatge i sota la direcció de la Delegada Nacional
de Gossos de Mostra i Sant Hubert de la RFEC, Susana
Zabala.

Per comunitats autònomes, el País Basc va resultar
campiona d’Espanya en la modalitat Races Britàniques,
i Cantàbria va guanyar el campionat en Races Continentals.
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La Cacera de les Dones celebrarà
enguany la seva setena edició

El 16 de novembre les dones caçadores tornen a tenir un especial protagonisme amb
motiu de la celebració d’una nova edició d’aquesta trobada, oberta a la participació
de totes les dones caçadores federades de la territorial de Barcelona i altres demarcacions.

Èxit aclaparador de la VI Fira del
Caçador de Sant Fruitós de Bages
Més de 8.000 visitants, prop de 50 paradetes, més de 250 gossos... són algunes
de les xifres de la VI edició d’aquesta fira organitzada per la Societat de Caçadors
de St. Fruitós de Bages, amb el gran Cándido Pérez com a veritable motor i impulsor d’aquesta fantàstica trobada dels amants de la caça.

ganitzar diferents activitats
de caràcter formatiu on destaca el curs de seguretat en
la caça i la ponència sobre la
PPA i situació actual sobre
la mixomatosi a les llebres
a càrrec del doctor Santiago
Lavín, doctor a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Organitzada per l’RT de la Federació
de Caça de Barcelona, amb l’estreta
col·laboració de la societat de
caçadors de Calaf, el proper 16 de
novembre es durà a terme a l’àrea
de caça d’aquesta societat, una nova
jornada de caça major especialment
adreçada a les dones i que té com a
principal finalitat potenciar la figura
de la dona caçadora.
L’hora de concentració de totes les
participants en aquesta jornada

cinegètica està prevista per les 07.00
del matí al restaurant de Calaf. Les
participants tindran fins a les 14.00
hores per gaudir d’aquesta jornada
de caça, que acabarà amb un àpat de
germanor. La Federació subvencionarà
l‘esmorzar i el dinar (que té un cost de
25 €) de totes les dones participants
a la jornada que hagin participat en
alguna de les jornades de formació
organitzades per la Territorial o que
van col·laborar en la tirada solidària
contra el càncer infantil.

Les inscripcions per participar en
aquesta cacera de les dones es
tancaran el 12 de novembre.

La cacera per Joves Federats
per al 30 de novembre
La cacera de les dones no serà l’única
acció promoguda per la Territorial de
Barcelona amb l’objectiu de potenciar
i promocionar l’activitat cinegètica ja
que el 30 de novembre està prevista
la realització d’una nova jornada de
caça especialment adreçada pels
joves caçadors/res a la zona de
Montserrat, i que comptarà amb la
col·laboració de les societats locals.
En aquesta jornada, així com a la
cacera de les dones, agrair una vegada
més la col·laboració de GAMO, Arion,
Sant Just Comunicacions, Aimpoint,
RWS, i Mutuasport
La Federació de Caça de Barcelona
també està treballant en l’organització
d’una nova jornada cinegètica per a
caçadors veterans més grans de 65
anys.
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Un any més, la localitat de
Sant Fruitós de Bages va
esdevenir l’epicentre dels
amants de l’activitat cinegètica amb motiu de la celebració, el diumenge 30
de juny, d’una nova edició
d’aquest esdeveniment organitzat per la Societat de
Caçadors de la localitat. La
Fira del Caçador, tot i la seva
joventut ja esdevé una de
les més destacades i multitudinàries de totes les celebrades al conjunt del territori català.
De bon matí van començar
les activitats programades
ambles competicions de recorreguts de caça i gossos
de mostra en la modalitat de
caça pràctica. Precisament,
els gossos van ser protagonistes omnipresents durant
tota jornada amb una gran
exhibició canina amb la
participació de més de 250
gossos, les proves d’agility i

La Fira, organitzada per la societat de
caçadors de la localitat va comptar
amb una exposició canina amb més
de 250 gossos
la desfilada de gossos o la
mostra de proves de treball
de gossos de rescat, a càrrec
de la Creu Roja de la localitat, entre altres activitats.
Les prop de 50 paradetes
instal·lades a la fira dedicades a la venda de productes i
serveis, majoritàriament vinculats amb l’activitat cinegètica, van ser un altre dels
punts d’atenció dels més de
8.000 visitants a la fira; tot
un rècord de participació,
que posa molt alt el llindar
a superar en properes edicions. La fira també va servir
per valorar el potencial de
la carn de caça a la cuina.
Es va servir una degustació
gratuïta de canelons farcits

de carn de senglar, elaborats
pel restaurant Can Ferrer.
El simulador de tir virtual i
les carpes divulgatives i pedagògiques de la Federació
Catalana de Caça van tornar a esdevenir un punt de
referència i de trobada en
aquesta fira. Petits i grans
també van xalar amb les galeries de tir amb arc i d’escopetes d’aire comprimit.
En el decurs de la jornada
també van tenir lloc altres
interessants activitats, com
un certament ocellaire i
de falconeria. Aprofitant la
celebració d’aquesta sisena edició de la Fira de Sant
Fruitós de Bages es van or-

Fet i fet, la fira va esdevenir
una fantàstica oportunitat
per mostrar a la societat els
beneficis i la necessitat de la
pràctica de l’activitat cinegètica i que s’hi pot desenvolupar en convivència amb
altres activitats i usos del
medi natural; i que el paper
que juguen els caçadors i
caçadores és de vital importància per a la correcta i necessària gestió de les diferents espècies cinegètiques.
El nostre més sincer agraïment a totes les persones,
entitats, col·lectius, visitants, paradistes, col·laboradors, etc. que van fer possible aquesta nova i exitosa
celebració de la VI Fira del
Caçadors de Sant Fruitós de
Bages, amb especial menció
per a tots els integrants de
la Societat de Caçadors de
la localitat i el propi Ajuntament, amb el seu alcalde, Joan Carles Batanes al
capdavant; així com a la
Representació Territorial de
l’FCC a Barcelona, l’FCC, el
Consell Comarcal del Bages,
la Diputació de Barcelona,
Cinegeticat, Exland, Club
de Becaders de Catalunya,
GAMO, Restaurant Can Ferrer i AGRUCAT.
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Més de 4.000 visitants a la Fira de
Caça del Penedès

El bosquet de Cal Maginet va acollir el passat 4 d’agost la 19a edició d’aquesta fira
que va esdevenir un èxit tant pel que fa a la gran quantitat d’expositors assistents i
activitats organitzades com per l’afluència i participació dels visitants, que van superar la xifra dels 4.000.

Les exhibicions de gossos, un dels
grans atractius d’aquesta trobada celebrada a Guardiola de Font Rubí
L’activitat va ser continua i diversa durant tot el matí amb
exhibicions de gossos, des de cadells fent el rastre del
senglar, el treball amb cadells Tobies sobre conills i també
una exhibició de rescat i salvament. L’exposició de gossos
de totes les races i mides amb una nova edició de l’exhibició de gossos de colles de senglar va esdevenir un altre del
focus d’atenció de la fira així com altres activitats com les
demostracions de tir amb arc, l’espai per practicar l’Airsoft,
la carpa de la FCC amb el seu simulador de tir virtual o l’exposició d’articles relacionats amb la caça i la natura.

Un any més, aquesta trobada, que esdevé un punt de trobada de referència per als amants de l’activitat cinegètica
de Catalunya, va superar amb escreix les expectatives d’organitzadors i visitants, que van valorar molt positivament
totes les activitats programades així com l’oferta presentada pels diferents expositors i associacions presents en
aquesta fira, desenvolupada en un indret tant especial com
el bosc de Cal Maginet.
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Un de les zones més concorregudes de la fira va ser l’espai
per l’esmorzar, on es van servir centenars i centenars d’entrepans. Fet i fet, un gran èxit que va servir, com la resta
de fires cinegètiques, per donar notorietat i visibilitat a la
nostra activitat i gaudir d’un fantàstic dia i d’unes hores
d’esbarjo i harmonia, compartint experiències i participant
de les activitats programades.
L’Associació Promotora de Fires de Caça del Penedès és la
impulsora d’aquesta fira que van comptar amb la col·laboració i el suport de l’Ajuntament de Font-Rubí, la Federació
de Caça Catalana i la Federació de Caça de Barcelona.

5.328 € recaptats a la 1a Tirada
Solidària en benefici de la lluita
contra el càncer infantil

El passat dissabte 29 de juny, el vedat de Can Pascol, situat
a Caldes de Montbuí, va acollir aquesta iniciativa, impulsada per la Representació Territorial de l’FCC a Barcelona, en
la qual van participar, entre tiradors i tiradores i acompanyants, més de 500 persones. Una mostra aclaparadora de

la solidaritat del col·lectiu d’ocellaires, caçadors i caçadores
de Barcelona i diverses empreses que es va materialitzar
en el lliurament d’un xec per valor de 5.328 € a l’Associació
contra el Càncer Infantil del Moianès per la seva lluita en
contra del càncer infantil.

Dol a la Territorial de
Barcelona pel traspàs
de Joan Alexandre
El passat 23 d’octubre ens va deixar el nostre estimat
i gran company Joan Alexandre, membre de junta directiva de la Representació Territorial de l’FCC a Barcelona. En Joan havia estat molts anys president de la
Societat de Caçadors d’Aiguafreda.
Sempre seguiràs en el nostre cor i en el nostre record,
una forta abraçada per tota la seva família i amics. Ens
ha deixat una gran persona; el col·lectiu de caçadors/
es perd un bon company, un bon amic i bon caçador.
Joan, et trobarem a faltar, descansa en pau.
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BARCELONA

GIRONA

Molt bona acollida de la jornada
formativa sobre el senglar al Vallès
Oriental i Occidental

La Cacera de les Dones celebra la
seva XVII edició amb un gran èxit de
participació i organització

El teatre de la Vila de la localitat de Palau Solità i Plegamans va acollir el passat 11
d’octubre una interessant sessió formativa que va tenir com a eix argumental les perspectives de futur en la gestió del porc senglar al Vallès.
En el decurs d’aquesta interessant xerrada, organitzada per
la Federació de Caça de Barcelona, amb la col·laboració i
compromís de la societat de caçadors l’Alzina i del propi
ajuntament de la localitat, van tenir l’oportunitat d’escoltar diferents dades i reflexions d’interès vinculades amb la
presència i gestió de futur del senglar, tant al Vallès Oriental com Occidental. En aquesta jornada formativa, van
comptar amb la directa col·laboració i els seus exhaustius
coneixements en la matèria de Jorge Ramón López Olvera,
professor de la UAB, veterinari de fauna salvatge del Servei
d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS), de Josep Maria
López Martín, cap de secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació Serveis Territorials a Barcelona; així
com de Santi Ferrón, tècnic de la RT de l’FCC a Barcelona.

En el decurs d’aquesta trobada es van tractar diferents temes com la problemàtica derivada de la presència creixen
dels senglar a zones urbanes, les altes densitats d’aquesta
espècie i les seves conseqüències, el paper fonamental que
desenvolupen les societats de caçadors i caçadores en el
control poblacional del senglar, constatant que el control
cinegètic és el mètode més fiable i exitós a l’hora de gestionar l’espècie. També es va parlar sobre altres qüestions
vinculades amb el senglar com la gestió de les zones de seguretat, la PPA i estat sanitari de les poblacions de senglar,
despesa econòmica de la caça del senglar en la modalitat
de batuda, etc. Van ser prop de tres hores parlant i aprenent
moltes coses sobre el senglar i la seva gestió. L’agraïment
de la Territorial per a tos els assistents així com als ponents
d’aquesta interessant jornada formativa.

La XVII edició de la “Cacera de les Dones”, celebrada el passat 28 de setembre
al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses, va esdevenir un veritable èxit
amb la participació de més de 30 caçadores i una fantàstica organització gràcies
a la col·laboració i el gran treball realitzat per part de l’Associació de Caça i Pesca
de Sant Joan de les Abadesses - Colla “El Pirineu”.

La trobada va comptar amb la participació de més de 30 dones caçadores

Un any més, aquesta iniciativa pionera en aquest tipus
de jornades amb especial protagonisme per les dones
caçadores, ens va deparar un gran dia de caça, germanor,
promoció i reivindicació de la figura de la dona caçadora.
En aquesta ocasió, amb la presència de més de 30 dones,
moltes de les quals eren joves caçadores, un fet especialment ressenyable.

tenir l’oportunitat de veure molts animals (fonamentalment isards, cabirols i senglars); tot i que en aquesta ocasió sols el porc senglar va ser l’objecte de l’aprofitament
cinegètic, amb un total de 12 senglars abatuts. Totes les
participants van valorar molt positivament aquesta nova
edició de la Cacera de les Dones, que l’any vinent, en
primera instància, es durà a terme a Cassà de la Selva.

La jornada de caça fou perfectament organitzada per
Rosa Bota, impulsora de la idea, Marian Serra, l’amfitriona d’aquest any, i els socis i sòcies de l’Associació
de Caça i Pesca de Sant Joan de les Abadesses-Colla el
Pirineu, que a més de cedir els terrenys de caça va col·laborar en tot moment en el correcte desenvolupament
de la cacera (selecció dels terrenys de caça, distribució
i acompanyament de les participants als diferents punts
de batuda, tancament de les parades i en altres temes logístics com l’esmorzar d’obertura de la jornada i el dinar
de germanor per finalitzar l’activitat).

La XVII edició de la Cacera de les Dones va finalitzar
amb un fantàstic dinar de germanor en el decurs del
qual es van sortejar una gran quantitat de regals cedits
pels diferents col·laboradors en la cacera. En el decurs
d’aquest àpat també es va procedir al lliurament del “Relleu”, un quadre commemoratiu d’aquesta activitat, que
enguany lluirà a les parets de la societat de caçadors
de Sant Joan de les Abadesses. La Federació de Caça
de Girona també va aportar el seu granet de sorra a la
Cacera de les Dones obsequiant amb una armilla d’alta
visibilitat a totes les participants; Josep Blanquera, president de la Federació, es va encarregar de lliurar aquest
regal.

En el decurs de la cacera, totes i tots els participants van
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GIRONA

La gironina Eva Rius, campiona de
la VI Copa de Castella i Lleó de Sant
Hubert
La caçadora Eva Rius, una de les competidores més destacades de les nostres
contrades, es va proclamar el passat dissabte 14 de setembre vencedora absoluta
de la sexta Copa de Castella i Lleó en la modalitat de Sant Hubert.

Nova jornada formativa sobre la
seguretat a les batudes de caça
Es va signar un conveni que servirà per compatibilitzar, d’una manera consensuada,
la caça amb les accions de control necessàries adreçades a pal·liar els danys a
l’agricultura causats per algunes espècies cinegètiques com el senglar.
Amb la presència de més de 100 caçadors, l’Auditori Manel Xifra de Girona va acollir una nova jornada
formativa impulsada per la Representació Territorial
de l’FCC a Girona, amb la col·laboració de la Federació
Catalana de Caça, sobre la seguretat a les batudes de
caça.
En el decurs d’aquesta nova jornada tècnico-formativa,
celebrada el passat 3 d’agost, Joan Carles Masoller i
Ramon Fitó es van encarregar d’impartir aquest interessant i necessari curs, a més de respondre a les consultes dels diferents participants a la sessió.

Participació activa de l’ACAG i
la Federació a la Fira de Caça del
Penedès
CLASSIFICACIÓ
Eva Rius - Girona
José Luis de Lucas Sastre - Segovia
José A. Del Rio Colías - Valladolid

Eva Rius, que participava en aquesta
competició amb el seu pòinter Ecu de
Vega de Duero, va fer una competició impecable, que li va servir per ferse amb la primera posició en aquesta
competició duta a terme en la Finca el
Cuarton d’Inés Luna de Vitugudino, de
Salamanca.
Els jutges de la prova, en la seva valoració del treball realitzat per Eva Rius
amb el seu pòinter van indicar que
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“Eva ha realitzat un recorregut molt
complert en totes les fases de la competició, amb uns trets molt bonics i tres
peces abatudes acompanyada d’un
treball excel·lent del seu gos. Molt bo
el segon tir i el cobrament de la peça
per part del seu gos. La participant ha
mostrat, en tot moment, un gran coneixement i domini del camp de caça”.
Aquesta sisena edició de la Copa de
Castella i Lleó de Sant Hubert va comp-

El passat 4 d’agost l’Associació d’Arquers de Girona
junt amb la Territorial de FCC de Girona varem assistir
amb un espai propi a la 19a edició d’aquesta fira, duta
a terme al bosquet de Cal Maginet.
En el decurs de la jornada, que va esdevenir un gran
èxit organitzatiu i d’assistència, van mostrar als visitants de la fira, entre altres activitats, la manera i estratègia del funcionament de l’arc.

tar amb el concurs de 10 participants,
la gran majoria de la comunitat, tot i
que va comptar amb representants de
la comunitat de Madrid i Catalunya.
Sens dubte, una gran jornada de competició organitzada per la Federació
de Caça de Castella i Lleó. En acabar
la competició es va dur a terme un
dinar de germanor i el lliurament dels
trofeus i detalls als guanyadors i participants.
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Molt bona acollida del primer curs
de censos sobre perdiu xerra
Aquesta jornada va tenir com a principal objectiu facilitar una formació tècnica
i específica a l’hora de realitzar censos, obtenir i recollir la informació de camp,
aspectes legals, ús del GPS, etc.

La Tirada Nocturna a Ripoll es fa
amb un gran èxit de participació

La Tirada General Nocturna va comptar amb prop de 60 tiradors i tiradores

Un any més, el camp de Tir Terradelles va esdevenir el punt
de trobada per aquesta nova edició de la Tirada General
Nocturna organitzada per la Societat de Caçadors i Pescadors La Rama de Ripoll, que va comptar amb la presència
d’uns 60 tiradors i tiradores i el suport i germanor d’un gran
número d’acompanyants.

Sens dubte una fantàstica jornada, que va començar a les
15.00 hores amb la sessió d’entrenaments, que va precedir
a la tirada general que va començar a les 22.00. En el decurs de la nit participants i acompanyants també van compartir un àpat de germanor.

La jornada formativa va tenir lloc a Ribes de Fresser el passat 19 de juliol

Impulsada per la Representació Territorial de la FCC a
Girona, el passat 19 de juliol va tenir lloc la celebració
d’aquesta necessària i interessant jornada formativa sobre censos de perdiu xerra, que va tenir com a principals objectius facilitar una formació acurada i específica
per a les persones que realitzen censos amb gossos de
mostra així com fomentar aquest tipus d’actuacions cinegètiques.
En el decurs de la xerrada també es van facilitar altres
informacions d’interès com la situació cinegètica legal
en la qual es troba aquesta espècie, tant al conjunt de
la Península com a Catalunya en particular. Els responsables d’impartir aquesta formació també van dotar als
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censadors de les bases tècniques per a obtenir i recollir
la informació de camp, introducció a l´ús del GPS i altres nocions inicials indispensables. En aquest sentit,
l’APP de la Federació Catalana de Caça esdevé una eina
molt útil i pràctica per registrar les dades d’aquests censos.
La Federació de Caça de Girona va comptar amb la
col·laboració de Marc Pagès (Ecotons) Responsable del
Seguiment de Perdiu Xerra a Catalunya, Àlex Cuadros
(Responsable de la Unitat Jurídica de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i gestió del medi) i Maria
Bertran de la pròpia Federació Catalana de Caça Territorial de Girona.
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LLEIDA

Un any més la Fira del Caçador
de Tàrrega tanca amb una gran
participació d’expositors i visitants

La Societat de Caçadors de Tàrrega, organitzadora d’aquesta gran trobada del món
de la caça a Catalunya, amb l’estreta col·laboració de l’Ajuntament de la capital
de l’Urgell, ens va brindar amb una fantàstica edició d’aquesta fira, celebrada
el diumenge 29 setembre amb la participació de milers de visitants, més d’un
centenar d’expositors i un complet programa d’activitats, tant per als aficionats a
l’activitat cinegètica com per al públic familiar.

Nova jornada de caça dedicada a les
dones federades de Lleida
La Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Lleida va organitzar, amb l’objectiu de fomentar i potenciar la participació i presència de les dones
al món de la caça, una nova jornada de caça major adreçada de manera específica
a les dones federades de Lleida. En el decurs de la jornada, que va tenir lloc al terme municipal de Sort, es van abatre quatre cabirols femella i un porc senglar.

El passat 22 de setembre l’RT de Lleida va organitzar
una nova jornada de caça major a la localitat de Sort
especialment adreçada a la participació de les dones
federades de Lleida. En aquesta batuda van participar
un total de deu dones caçadores i diferents caçadors,
que van col·laborar en el tancament de les diferents
parades.

Durant tota la jornada aquesta fira, que esdevé un fantàstic aparador sobre l’activitat cinegètica a la demarcació de Lleida i sobre la divulgació de la pràctica de la
caça com a element regulador del medi natural i motor
econòmic del territori, va comptar amb un gran nombre
d’activitats, tant vinculades amb l’activitat cinegètica
com la competició de Sant Hubert, exhibicions de falconeria, l’exposició canina de races caçadores, com d’altres de caràcter més general com els concursos d’agility,
exhibicions eqüestres, de ponis, tir amb arc, etc. La fira,
organitzada per la Societat de Caçadors de Tàrrega, pre-
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sidida per Benjamí Sala i Utges, va esdevenir el punt de
trobada de milers d’aficionats a la caça entre els quals
també van assistir diferents directius de la nostra Representació Territorial o la pròpia Federació Catalana de
Caça, que també va instal·lar la seva carpa pedagògica i
la sala de tir virtual, l’Associació de Becaders de Catalunya també va acudir amb un estand propi a més d’un
gran nombre d’expositors vinculats amb el sector que
van posar a la venda les últimes novetats en estris i roba
de caça al costat de paradistes dedicats a l’alimentació i
articles artesanals.

En l’organització d’aquesta fantàstica jornada van
comptar amb la directa col·laboració de la Societat de
Caçadors de Sort i Comarca, que també ens van cedir
la seva àrea privada de caça. En el decurs de la recepció

de tots els participants, que va servir per revisar tota
la documentació dels i les participants, planificar la
batuda i recordar totes les normatives de seguretat, la
federació va obsequiar a totes les dones participants a
la trobada amb una armilla commemorativa.
La cacera i la jornada es van desenvolupar amb total
normalitat i es van abatre quatre cabirols femella i un
porc senglar. També es van observar altres espècies
cinegètiques i no cinegètiques per la riquesa i diversitat
del terreny. La jornada va concloure amb un dinar de
germanor celebrat a Sort.
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Trobada dels integrants de la SC Santa Creu
per celebrar la primera cacera de la temporada

El passat 12 de setembre bona part dels integrants de la Societat de Caçadors Santa Creu de l’Alt Urgell es van ajuntar
per celebrar la primera jornada de caça de la nova temporada, que es va tancar amb la cacera de dos daines i un porc

senglar, en una trobada on també es podien abatre cabirols.
Aquesta jornada cinegètica va tenir lloc a Sant Joan de
l’Erm, situat al Parc Natural de l’ Alt Pirineu.

Nou repartiment de perdius roges entre les
societats de caçadors de la RT de Lleida

Un any més, la Representació Territorial de la Federació
Catalana de Caça a Lleida està procedint al repartiment
de perdius roges, procedents de la Granja de Torreferrussa, gestionada per la Federació Catalana de Caça, en
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.
El 17 de juliol es van repartir 2.000 perdius roges entres
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entre les societats de caçadors del Pirineu i Prepirineu
de la Federació de Caça de Lleida; el repartiment es va
fer a Balaguer. Per qüestions climatològiques i d’adaptació d’aquests exemplars, el repartiment a les societats de
la Plana es va dur a terme el passat 18 de setembre a la
localitat de Bell-lloc, on es van lliurar un total de 2.920
perdius.
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LLEIDA

TARRAGONA

Incorporació de dos novells
caçadors a la SC de Tirvia-Farrera

La Territorial promou una Tirada
solidària en benefici de l’Associació
de Paràlisi Cerebral de Tarragona

Una vegada més, els caçadors i caçadores van mostrar la seva cara més solidària.
En aquesta ocasió, amb motiu de la seva massiva participació en la primera tirada
al plat solidària en benefici de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona, organitzada per la Federació de Caça de Tarragona.

El president de la Societat de Caçadors de Tirvia Farrera Sr. Isidre Espot, més conegut com el “Burgi”, està
d’enhorabona amb motiu de la incorporació de dos
nous socis federats a la seva entitat.

Ton Espot, d’onze anys, i el seu germà Gil, de 8 anys, ja
són caçadors federats des del passat 10 de setembre.
Col·laboren amb el seu pare a trobar rastres de senglars
i realitzen censos d’ isards i cabirols.

Millores tecnològiques a la seu de
la Federació de Caça de Lleida
La junta directiva de la Federació de Caça de Lleida ha
modernitzat la sala de reunions de la seva seu social,
situada al carrer Ramon Soldevilla número 7 de Lleida –
altell. S’ha instal·lat un equip d’audiovisuals que permetrà visionar in situ i tractar temes d’actualitat a la web.
També servirà per donar suport a les presentacions i
exposicions més tècniques que es puguin dur a terme.
L’horari laboral de la Representació Territorial de l’FCC
a Lleida de dilluns a divendres és de les 9:00 a les
14:00h i de les 16:00 a les 21:00h. L’horari d’atenció de
visites de manera presencial és de dilluns a divendres
de les 16:00h a les 20:00h.
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El passat 31 d’agost, en una jornada on la climatologia
va acompanyar, el camp de tir La Planada a Miami Platja
va acollir aquesta tirada al plat solidària, en la modalitat
de “minifoso”, organitzada per la Federació de Caça de
Tarragona. La trobada va comptar amb la participació de
més de 100 tiradors i tiradores. Tots els beneficis derivats d’aquesta iniciativa es van adreçar a l’Associació
Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona. Quan es va
acabar la jornada, es van recaptar un total de 1.100 €
A les 9.30 del mati, el president de la representació Territorial Joaquim Vidal trencava el primer plat, inaugurant
d’aquesta manera les esquadres que al llarg del matí i fins
les 13 hores van anat complint, fins trencar més de 1.600
plats solidaris.
Durant tota la jornada en el camp de tir es respirava un
aire de festa i de satisfacció per fer bé les coses i ser
partícip d’una iniciativa amb aquesta finalitat solidària.
En primer lloc, els organitzadors de la Representació Territorial i la Junta directiva del Camp de tir, vam esmorzar
sota una pineda.
La recaptació integra obtinguda en aquesta iniciativa, un
total de 1.100 €, va ser ingressada al compte d’aquesta

entitat, també es va realitzar un acte protocol·lari a la seu
de la Federació, on van assistir la presidenta de l’Associació, la Sra. Rosa Ma Rizo Solanes i la responsable de comunicació, Alba Porta Soler. Totes dues van manifestar la
seva satisfacció i agraïment per aquesta iniciativa.
Sense cap mena de dubte, aquest tipus d’iniciatives no
serien possibles sense la decidida col·laboració de moltes persones. Des de la Territorial de Tarragona, el nostre
agraïment i gratitud per al camp de tir “La Planada”, al
seu president Sr. Manolo Martínez Fernàndez. A la Federació Catalana de Tir Olímpic (secció de plat) Sr. José
Lorca (Vice-president). A l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp i al seu regidor d’esports Sr. Ángel Redondo. Al
forn Cristina Miró de la Serra D’Almos i a les armeries
Ferré, Tir Sport, Toscano&Conde, Prieto. Especial menció també per a tots i totes les participants i familiars,
que ens van acompanyar en aquesta diada; als membres
de Junta de la Territorial i diferents col·laboradors que
van ajudar desinteressadament. A Marc Benaiges, vocal
de joves caçadors, per fer totes les gestions necessàries
per poder fer la tirada.
Ver vídeo
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TARRAGONA

La capra pyrenaica hispanica,
protagonista d’una jornada tècnica al
Parc Natural del Montsant

El passat dissabte dia 6 de juliol, la Federació Catalana de caça de Tarragona va
organitzar una jornada tècnica sobre la cabra salvatge, celebrada a la sala audiovisual de la seu del Parc Natural del Montsec, que es va omplir de gom a gom.

Joaquim Vidal, president de la Territorial de Tarragona va
ser l’encarregat d’obrir aquesta jornada tècnica. En la seva
intervenció, el president de la territorial, entre altres aspectes, va posar en valor que és un aficionat observador
de les cabres des de feia més de 50 anys per la zona dels
Ports de Beseit. La seva intervenció va donar pas a l’exposició del director del Parc, David Iturria, qui va agrair
la iniciativa de la Federació i que es triés La Morera de
Montsant per impartir aquest Seminari. Seguidament el
president de la Federació Catalana, Sergio Sánchez, va
comentar l’experiència amb la gestió de la cabra salvatge
a Montserrat.
Els assistents van adquirir uns amplis coneixements so-
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bre “aquesta nouvinguda” al Montsant, i que ha vingut per
quedar-se. Els ponents, Xavier Olivé, Paco Rillo i Santiago
Lavín van explicar de manera magistral tots els detalls de
l’espècie quedant patent la seva experiència en la matèria
i com a tècnics formadors. Donada la situació extrema en
que es trobava la zona, amb un alt risc d’incendi (Alfa 3)
els Agents Rurals no van poder assistir i David Iturria es
va encarregar de passar als assistents la seva presentació.
En la taula rodona d’experts es van poder contestar una
bateria de preguntes actuant de moderador el president
Joaquim Vidal. Tots els assistents van manifestar el seu
agraïment vers la Territorial de Tarragona, amb seminaris
com aquest i aplaudint l’Escola de caça.

Positiu balanç del pla pilot sobre
prevenció dels danys al cultius
provocats pel cabirol al Priorat

Després de dos anys de recomanacions i peticions per part de la Federació Territorial de Caça de Tarragona en els Consells de caça provincials i autonòmics, la Direcció General d’Activitats cinegètiques de la Generalitat de Catalunya, va accedir
a posar en marxa un “pla pilot” pel control del cabirol a la comarca del Priorat, que
ha donat un grans resultats.

L’expansió del cabirol ha estat reeixida assentant-se en
totes les comarques de Tarragona, seguint els plans tècnics de caça i amb precinte. Actualment arriba fins a primera línia de mar. El gran creixement d’aquesta espècie
en algunes comarques ha comportat greus problemes a
l’agricultura, essent el Priorat una de les més afectades,
especialment pel que fa al cultiu de la vinya. Els quantiosos danys a aquest cultiu es van traduir en nombroses
reclamacions i denúncies davant l’Administració per les
grans pèrdues econòmiques.
Arran d’aquestes peticions i després de diverses reunions, en Agricultura i en el Consell Comarcal a Falset,
finalment amb la pressió de la Territorial i la col·laboració
dels Serveis Territorials d’Agricultura a Tarragona, es va
posar en marxa aquesta temporada passada el pla pilot
de prevenció i mitigació dels danys ocasionats pel cabirol a la comarca del Priorat.
Es demanava poder caçar des del 6 de gener al 24 de
febrer tots dos sexes i en qualsevol modalitat. El resul-

tat ha estat de 344 captures, 144 cabirols més que la
temporada passada. Aquesta actuació i esforç dels caçadors ha donat el seu fruit en l’agraïment i reconeixement,
de la totalitat d’Ajuntaments, Unió de Pagesos, Consell
Comarcal del Priorat, D.O Montsant i Cooperativa Falset-Marçà.
En aquest sentit, cal destacar el treball dut a terme per
part de Sergio Castillo president de la Societat de Caçadors de Porrera (fins a la passada temporada) que va ser
l’artífex de capitanejar la captació del suport per tot el
Priortat de tots els presidents de les societats, ajudat per
Dani Francino, de Torroja del Priorat.
Les comarques de Tarragona, acullen unes poblacions de
cabirols a partir d’una reintroducció compartida amb la
Federació Catalana de Caça i el Departament de Medi
Ambient, amb uns exemplars procedents de les Landes
(França), alliberats inicialment en els Boscos de Poblet
(1995), Alforja (1998), Aiguamúrcia (1999) i Ports de Tortosa (2002).
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Els caçadors del Camp de Tarragona,
compromesos amb la conservació
del medi i la fauna

La caça és viva tot l’any

A la nostra demarcació hem viscut un estiu extremadament sec i amb unes altíssimes temperatures; per aquesta raó, des de la Representació Territorial de Tarragona vam fer una crida a les societats animant-les a fer una quantiosa aportació
d’aigua a les bassetes de les seves àrees de caça.

Com a president de la Territorial, en moltes ocasions he
sentit dir als caçadors que el que més els agrada de la
caça són aquells moments quan arriba l’hora de compartir un àpat de germanor i s’obre el moment de la tertúlia distesa, de la sobretaula i gaudir dels comentaris i la
broma recordant errades i encerts de la jornada i d’altres
dies de gaudi de l’activitat cinegètica.
En el decurs de l’any són freqüents aquests moments
que afavoreixen la trobada i el rencontre, per molts i diferents motius. Dinars i sopars amb els propietaris dels
terrenys de caça, trobades de joves, dones o veterans o
d’altres com la celebració d’una efemèride com l’aniver-

La resposta no es va fer esperar i els i les responsables,
socis i sòcies d’aquestes entitats es van bolcar en aquesta iniciativa aportant aigua a les basses, facilitant amb
aquest gest la supervivència dels ocells i mamífers que
habiten els nostres camps.
Les societats ens van enviar diferents fotografies on es
pot veure la seva implicació i el seu treball en benefici
d’una correcta y acurada gestió cinegètica. Qualsevol sistema és bo; no obstant això, són preferibles els abeuradors oberts als tancats o de formigó. Per tal de vetllar per
un correcte manteniment d’aquests punts d’aigua cal fer
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un mínim manteniment, repassar-les i canviar l’aigua quan
es fa verda.
Entre altres, aquestes són algunes de les societats que
han participat en aquesta iniciativa i que ens han enviat
les seves fotografies deixant constància gràfica de la seva
acció (Albinyana, Banyeres del Penedès, Catllar, Constantí, Figuerola del Camp, Llorens del Penedès, Montmell,
Mont-Roig, Vallmoll, Valls, Vandellòs, El Vendrell, Vila-Rodona).
Més imatges

sari del veterà Salvador Soria Calderón, que va ser secretari de la societat de caçadors “La Constantinenca” de
Constantí, que fa uns dies van tenir la sort de compartir.
En aquesta celebració ens van ajuntar caçadors de diferents indrets: Catalunya, Còrdova, Salamanca, Palència, Conca. Sens dubte, una gran jornada on va regnar
la cordialitat i l’harmonia, que és la que té que unir al
nostre col·lectiu d’una manera transversal. Per mi és
molt enriquidor el poder copsar les diferents tradicions
i arts de caça de les diferents autonomies, i comparar el
desplegament tant diferent de les lleis de caça arreu de
l’Estat.

Nou repartiment de perdius a les
societats de Tarragona
El passat 31 de juliol la Representació Territorial de
la FCC a Tarragona va lliurar el primer lot de perdius
procedents de la granja de Torreferrussa a diferents
societats de la nostra demarcació; a finals del mes de
setembre es va realitzar un segon lliurament de perdius.
Finalment, un total de 38 societats del Camp de Tarragona s’han vist afavorides amb aquest nou repartiment
de perdius.
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Caça d’aquàtiques al Delta de l’Ebre,
model de conservació i equilibri

El Delta de l’Ebre presenta un dels ecosistemes més singulars, preuats i, alhora
fràgils dels nostre país. Són moltes les amenaces, internes i externes, que poden
trencar l’equilibri establert entre la convivència dels usos humans d’aquestes terres
i la correcta conservació d’aquest espai natural. En aquest sentit, els caçadors i
caçadores del Delta de l’Ebre esdevenen un dels principals actius a l’hora de mantenir
i preservar la seva biodiversitat.
Els caçadors i caçadores
del Delta són el millor exponent a l’hora d’afavorir
la conservació i l’equilibri
d’aquest territori

El binomi caça i conservació, més encara quan parlem d’aus migratòries
en zones d’aiguamolls i aqüífers, és
una realitat internacional. Partint de
la base que els caçadors d’aquàtiques
són experts en promoure i cercar
l’equilibri d’aquestes espècies, essent
grans coneixedors de tot allò que envolta el món de les aus migratòries,
un fet que ha permès la convivència,
des de temps ancestrals entre la caça
practicada per bona part de la població del Delta de l’Ebre i la conservació
de l’entorn i la seva fauna.
Aquests caçadors, especialment els
locals, viuen el territori a diari i són coneixedors d’una manera directa de tot
allò vinculat amb aquestes aus. També,
a l’estar laboralment vinculats al Delta, trobem veritables transversalitats
professionals d’aquests al territori, sabent que a l’hora també són caçadors.
Aquesta complementarietat, porta al
caçador d’aquàtiques a ser promotor
de la conservació i l’equilibri d’allò que
estima amb passió i cura els 365 dies
de l’any.
Tot i aquesta constatació, la majoria de
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les vegades, aquells que visiten el Delta són aliens al fet contrastat i fefaent
de què els caçadors són els primers
valedors i punta de llança a l’hora de
mantenir el delicat equilibri d’aquest
fantàstic espai natural i la conservació
de les aus, cinegètiques i no cinegètiques, que habiten en aquest territori.
Són persones que desconeixen aquesta bonica faceta conservacionista i
ecologista dels caçadors locals i segurament no podran entendre com pot
ser que aquesta tradició ancestral de
la caça d’aquàtiques es mantingui als
nostres temps.

amb la gran tasca que duen a terme
els caçadors i caçadores del Delta de
l’Ebre, any rere any, generació rere
generació; en silenci, amb discreció i
molta constància, tenint cura i ajudant
a tota la fauna del Delta. Fins fa no
gaire, no els calia fer-ne detall de tasca davant d’altres, perquè sempre han
format part del Delta i de tot allò que
els envolta. Implicitant la caça com a
necessària, viable i sostenible, basada
en l’ètica d’allò a tenir cura, pel sols
fet de veure-ho com que forma part
d’un mateix. Ara, malauradament, la
situació ha canviat i cal que el nostre
col·lectiu posi en valor tot aquest treball en benefici de la conservació del
medi.

És més, mal influenciats per organitzacions animalistes, que sempre compten amb el suport de subvencions
públiques i adjudicacions de fons per
part de les diferents administracions
vigents, i que encobertes pel bonic
art de l’observació d’aus (una pràctica intrínsecament lligada a l’activitat
dels caçadors i caçadores que durant
hores, dies, observen tot l’espai natural que els hi envolta) ens acusen de
danyar el medi i la seva biodiversitat.

No veureu a cap mitjà de comunicació d’alt impacte, ni molt menys cap
institució animalista fent-se ressò i
destacant l’encomiable tasca conservacionista dels caçadors del Delta feta
dia rere dia; més enllà de la col·laboració amb l’administració dels bàsics
recomptes d’aus, evidenciar l’estat
de les poblacions de totes les espècies, aquelles que es poden caçar i les
que no. Mai cap recompte ni estudi
d’aquestes institucions, denominades
animalistes, publicaran res a favor de
la caça; unes organitzacions, sempre
lluny de la realitat i d’aquells que dia a
dia, veuen, viuen i cacen al Delta.

Aquesta injusta realitat, trenca de ple

Mai veureu que publiquin enlloc que

aquests caçadors construeixen, pagant de la seva butxaca, les rampes
als canals per donar opció de sortida
i supervivència de les aus que cauen
aquests canals de rec, especialment
salvant pollades senceres de petits
ànecs i d’altres aus, que per fatiga acabarien ofegades. Unes rampes que van
des dels evolucionats models fets amb
obra a les senzilles rampes de fusta,
estratègicament posades per evitar la
pèrdua d’aquestes aus i evitar el trencament dels seus cicles vitals, inclosos els migratoris. És més, és conegut
que gent s’ha salvat de l’ofegament
després de caure a aquests canals,
gràcies a trobar aquestes rampes estratègicament col·locades pels caçadors. Aquests mateixos caçadors conservacionistes del Delta duen a terme
moltes altres accions com les guàrdies
i rotatius per treure els pollets d’aus
aquàtiques, que no poden sortir de
canals i engegar-los a canals propers
oberts. Fent possible la seva supervivència i promoció de la biodiversitat
envers altres espècies. Hores i hores
fent cerca d’aquestes cries d’aquàtiques amb els seus vehicles particulars,
equipats amb llargs salabres per dur a
terme tan digna i desconeguda acció.
El rentat de basses i llacunes, també de
canals són tasques que porten a terme
de forma habitual i rutinària aquests
caçadors de les societats locals.
Aquest treball de voluntariat com a
sentinelles del seu entorn i la seva

fauna s’evidencia pel sol fet de trucar
Agents Rurals al veure gossos i d’altres
animals foranis escapats o assilvestrats que poden generar danys a les
aus en època de cria, entre tantes i
tantes accions conservacionistes quotidianes.
Pel manteniment de l’equilibri
d’aquest preuat i alhora fràgil ecosistema és clau per la coordinació entre caçadors, regants i agricultors del
Delta. Tots a una, fan per mantenir i
promoure la biodiversitat al territori
més enllà de si aquestes espècies són
cinegètiques o no. Els nous temps i la
pressió exercida per les institucions

Els caçadors inverteixen una gran quantitat de recursos
econòmics i humans per millorar l’habitat de les espècies cinegètiques del Delta

animalistes a l’administració obliguen
a aquests caçadors a ser científics per
fer recerca d’allò que es pot caçar o
no, davant d’ordres de vedes cada
vegada més restrictives i basades en
recomptes, que tots volem que siguin
el màxim d’objectius possibles i unificats, sense que suposi cap problema que es facin conjuntament amb
totes les parts implicades al territori.
Els caçadors, no som investigadors,
som col·laboradors, dinamitzadors i
facilitadors de la recerca que ha de
fer l’administració i les institucions
acreditades per fer-la. Sempre contant amb nosaltres com a sentinelles
voluntaris que liderem l’ecologisme
per la caça, doncs els dos termes són
complementaris de tota la vida. Mai
cap informe, estudi o recompte d’institucions animalistes dirà quelcom a
favor de la caça. Cal tenir-ho sempre
present.
Els caçadors i caçadores, estimem el
territori i la seva fauna des de sempre
i mai en voldríem cap perjudici. És per
això, que les accions de recerca dissenyades per la Federació Catalana
de Caça amb la Territorial de Terres
de l’Ebre, guiats per la Fundació Artemisan (institució experta i referent
en recerca), juntament amb la col·laboració i suport de la Conselleria
d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya, han d’anar
a bon port, per mantenir l’ancestral
art de la caça d’aquàtiques al Delta
de l’Ebre.

LA GENETA 43

TERRES DE L’EBRE

I curs de formació específic sobre
el decret de comercialització de
carn caça

El dia 8 de juny, es va realitzar el I Curs de formació de
recollida, transport, condicionament i comercialització de
caça silvestre per al consum humà, d’acord amb les noves
directius del Decret de Carn de Caça (9/2019), publicat
en data 8 de gener de 2019. El curs, organitzat per l’Escola Agrària de Gandesa amb col·laboració amb la Territorial

Els caçadors del Delta de l’Ebre
ajuden a les aus aquàtiques a superar
les altes temperatures de l’estiu
Els caçadors i caçadores del Delta de l’Ebre realitzen una important tasca de millora
de l’hàbitat de les aus aquàtiques, que amb l’arribada de les calorades estivals es
veuen fortament afectades.

de les Terres de l’Ebre, va ser impartit pel veterinari Enric
Bladé, al Centre d’Empreses de Flix i va comptar amb la
presència d’una trentena de caçadors de les comarques
de la Terra Alta i de la Ribera d’Ebre, els quals van gaudir
d’un dinar de germanor, on van poder compartir les impressions i inquietuds envers el nou decret.

III trobada de colles de porc senglar
El dissabte, 6 d’abril, la Societat de
Caçadors La Caçadora de l’Ebre de
Móra d’Ebre, va organitzar la III Trobada
de Colles de Porc Senglar.

En aquesta jornada van participar una bona representació de caçadors de les Colles de Porc Senglar de les
comarques de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat. Els
assistents van gaudir d’un esmorzar popular, i posteriorment, es va realitzar un col·loqui on els caçadors i caçadores assistents van posar de manifest les seves consultes i dubtes envers el nou decret de la Carn de Caça,
en les quals van participar el veterinari, Enric Bladé; el
president de la Territorial de les Terres de l’Ebre, el Sr.
Royo, i els organitzadors de la trobada.
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L’arribada de la canícula estival, especialment al mes d’agost,
per a les aus aquàtiques suposa un moment crític de l’any per
la seva supervivència. Amb la pujada de les temperatures la
qualitat de les aigües baixa; si, a aquest factor li sumem que
és l’època de muda o desplomall, ens trobem amb un còctel
letal per a moltes aus, tant autòctones com migratòries.

Aquest fet passa desapercebut per a molta gent, que troba
moltes aus mortes sense conèixer que la causa principal del
decés és el botulisme. Per sort, els caçadors i caçadores del
Delta estan pendents de què això no passi, realitzant gestions per millorar l’hàbitat d’aquestes espècies per tal d’evitar
que pateixen, any rere any, aquest fenomen.

El desplomall impedeix que l’au pugui desplaçar-se a llocs
amb aigües més salubres i l’accés a menjar que no estigui en
descomposició. Aquesta combinació provoca molts casos de
botulisme a les aus, que també estan exposades a depredadors, com les raboses i gats assilvestrats.

Algunes de les gestions prèvies que els caçadors en aquesta
època de l’any són el control del nivell de l’aigua, per tal que
no estigui estancada i es renovi; i la formació d’illots envoltats d’aigua, per impedir el pas de depredadors a les zones on
aquests animals fan el desplomall.
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Suport del nostre col·lectiu en
la millora d’hàbitats afectats per
l’incendi a la Ribera d’Ebre

El passat 11 de juliol, una delegació de la Territorial de les Terres de l’Ebre es va
reunir amb les Societats de Caçadors afectades per aquest incendi, juntament amb
diferents representants dels ajuntaments de Flix, La Torre de l’Espanyol, Vinebre
i La Palma d’Ebre, per tal de presentar i plantejar tot un seguit de recomanacions
i propostes per pal·liar i recuperar els hàbitats en les zones afectades per aquest
devastador incendi.
Entre altres greus danys al medi i la fauna en dues de les
àrees privades de caça afectades per l’incendi, La Torre de
l’Espanyol – Vinebre i Flix, s’estava portant a terme el Projecte de Reintroducció de la Perdiu Roja, on s’han calcinat
totes les instal·lacions, així com les espècies que hi havia.
Les espècies més afectades per l’incendi han estat la perdiu, el conill, la tórtora, el colom, la merla, els esquirols i
diversa tipologia d’ocells. Com que es tracta d’una zona
pràcticament de nidificació, s’han perdut la majoria de polls
d’aquestes espècies; així com les espècies rapinyaries tant
diürnes com nocturnes. En les imatges es pot observar l’estat de les gàbies del Projecte de Reintroducció de Perdiu
Roja, desprès de l’incendi, que la Societat de Caçadors Sant
Jaume i Sant Miquel de la Torre de l’Espanyol i Vinebre hi
havia instal·lat.

Ortiz guanyador al XIII Campionat
Territorial de Recorreguts de Caça

La prova va tenir lloc el dissabte 22 de juny al Camp de Tir Pla de l’Ovella d’Ascó i va
comptar amb el concurs de 24 participants.
La competició va començar amb un esmorzar de germanor, preludi de la celebració d’aquesta competició que es
va realitzar tipus campionat de Compak-Sporting, ja que,
de moment, no hi ha cap camp específic de Recorreguts de
Caça a les Terres de l’Ebre.
En aquesta competició, on van participar un total de 24
caçadors federats, els tres primers llocs de la classificació
es van dirimir per molt poc. Finalment la victòria va anar a
parar a mans de Xavi Ortiz, amb 45 plats, seguit de Llambrich, amb 45 plats, i Edo, amb 44 plats. Els dos primers
classificats van representar a la Territorial al Campionat de
Catalunya celebrat el 7 de juliol al Vedat Intensiu El Pascol
de Caldes de Montbui (Barcelona). Ortiz va assolir una tercera posició a la categoria B.
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La revista Trofeu i les Federacions
Autonòmiques de Caça s’uneixen en
defensa de la caça

Les Federacions Autonòmiques de Caça i la revista Trofeu Caça han arribat a un acord
de col·laboració mitjançant el qual Trofeu difondrà en tots els seus suports els projectes d’estudi i conservació que fan les federacions de caça i tots els federats es beneficiaran d’un 30% de descompte en la subscripció anual a la revista Trofeu.
Des de la redacció de Trofeu Caça, volem donar suport a la
tasca que ja fan les federacions, amb el que millor sabem
fer “comunicar”. Per això, cada mes, reservarem un espai
dedicat a les federacions autonòmiques, on informarem
dels diferents projectes en què estan treballant. A
més, tots els federats gaudiran d’una Exclusiva Oferta
d’Subscripcions, un 30% de descompte en la subscripció
anual a Trofeu Caça.
En la nova Trofeu Caça informarem de la tasca que
realitzen les federacions en defensa de la caça i, mes a
mes, publicarem pràctics reportatges de caça major i
menor, gossos, armes, municions i gestió cinegètica que
aportaran el coneixement necessari a tots els nostres

lectors per gaudir més de la seva gran passió de forma
responsable i sostenible.
Gràcies a aquest acord les Federacions Autonòmiques de
Caça i la revista Trofeu Caça uneixen els seus mitjans i
recursos en defensa de la caça.
¡Federa’t i gaudeix ja d’aquesta exclusiva oferta! www.
fecaza.com
Si ja estàs federat subscriu-te a Trofeu Caça a través
del web www.trofeocaza.com/federados, trucant
al 91 037 83 36 o envia’ns un correu electrònic a
suscripciones@edicionestrofeo.es
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