
 
Benvolguts/des, 
 
 

Us informem que el 28 d’octubre ja estarà en funcionament l’apartat de la pàgina web per registrar les dades 
de les becades en el transcurs d’aquesta  temporada 2014-2015. 
 
El funcionament per registrar-se serà el següent : 
 

1 - Entrar a la pàgina web de la Federació Catalana de Caça: www.federcat.com 
 
2 - A la part superior de la dreta hi ha tres apartats:  
 
 Àrea Societats    Àrea Federats    Àrea Becaders 
 
 

3 - Entrar a l’Àrea Becaders i clicar a Alta Becader  (a mà esquerra), registrar-se amb totes les dades que 

ens demana i clicar el quadrat de Consentiment informat  abans d’Enviar . L’administrador comprovarà que 

estigueu federats i procedirà a donar-vos d’alta. Quan us hagin donat d’alta rebreu un correu electrònic que 

us ho confirma i entrant a l’ÀÀÀÀrea Becaders  i introduint el vostre usuari i contrasenya, ja podreu accedir a tots 

els continguts de la pàgina web de la Federació Catalana de Caça, menys a les dades particulars dels altres 

becaders que són absolutament privades. 

(Per poder registrar-se i fer ús de totes les dades cal estar federat a la Federació Catalana de Caça). 
 

4 - Dins la pàgina dels becaders es podran anotar les dades de les sortides diàries, amb la comarca on s’ha 
caçat, les hores totals de cacera, becades vistes, becades capturades i becades joves o velles. 
 
Les dades introduïdes es sumaran automàticament, oferint un resum mensual i també un total corresponent 
a l’actual temporada 2014-2015. 
 
Aquestes dades seran exclusivament per cada becader sense que els altres participants hi puguin accedir 
de cap manera. 
 
5 - També es podrà accedir a un llistat de les comarques de Catalunya on estaran registrades les dades que 
tots els col·laboradors estan aportant, constituint un resum dels totals per comarca i un total de la temporada 
2014-2015 a Catalunya, accessible per tots els becaders. 
 
6 - Finalment hi haurà un mapa amb les demarcacions de les comarques de Catalunya on, col·locant el 
ratolí sobre una comarca, sortiran les captures totals d’aquesta comarca, accessible per tots els becaders. 
 
 

Aquest nou espai web és un pas més per seguir treballant en la bona gestió de la becada, ben segur que 
amb la vostra col·laboració anirem millorant el funcionament de la recollida de dades i tothom que vulgui 

aportar idees o suggeriments que puguin servir per funcionar millor que ho enviï al nostre correu electrònic:  
info@federcat.com  
 

Esperem la vostra col·laboració en aportar les dades i millorar la pàgina web. Serà un pas important que ens 
servirà per actuar en la defensa de la caça de la becada. 
 
 
Atentament, 
 
 
Josep Ricart Ferrer 
 
Delegat de Becada  
Federació Catalana de Caça 


