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EDITORIAL
Em vaig afeccionar a la caça de ben petit, de
la mà del meu avi que als estius em portava amb ell al
camp. Amb 10 anys vaig dir; “quan tingui 18 em faré
caçador i compraré l’escopeta del iaio”. Després van
passar 8 anys en què no vaig tenir cap contacte amb la
cacera donat que el meu avi es va fer gran i ja no sortia a
caçar. Als 18 vaig complir la promesa i em vaig treure el
permís d’armes i vaig recomprar l’escopeta del meu avi
que ja no estava a les seves mans.
Vaig començar a caçar a Barcelona gràcies a un client
del banc on treballo que em va fer soci de la societat de
caçadors de Cerdanyola del Vallès, allà vaig conèixer la
caça social. Un dels socis de Cerdanyola li va parlar de mi
al president de la Territorial de Barcelona, ja que s’havien
quedat sense un membre de junta i al cap de poc temps
em vaig incorporar també com a tresorer. Vaig passar
uns 6 anys al càrrec amb una gran dedicació, coneixent
el funcionament de la gestió federativa. Juntament
amb el Joaquim Zarzoso i els membres de la seva junta
vam treballar pel col·lectiu de caçadors de la província
de Barcelona i, tot i que segur que ho podíem haver fet
millor, crec que vam dirigir la Representació Territorial
amb força encert.
Vaig ser membre de la Federació Catalana de Caça
però les desavinences de criteri amb l’antic president em
van portar a presentar la dimissió. Finalment, companys
de les diferents Territorials que componen la FCC ens
vam posar d’acord per fer una candidatura de consens i
així canviar el rumb de l’anterior Junta Directiva.
El passat 21 de juny de 2016 vaig ser escollit com a
President de la Federació Catalana de Caça. Les línies
mestres de la nostra candidatura eren i són molt clares:
Defensa del futur i la viabilitat de la caça i l’activitat
ocellaire a Catalunya
n Incorporació de la gent jove al món de la caça i
l’activitat ocellaire
n Foment de les competicions
n Millorar les relacions amb l’Administració, la pagesia i
la resta d’usuaris del medi natural
n

En relació amb aquests punts us hem de dir que
aquesta Junta Directiva ha treballat força des del
principi de la legislatura per tal de donar compliment
a tot allò que vam prometre. Hem engegat una
estratègia comunicativa mai vista a la FCC, no només
per denunciar les agressions que patim sinó també per
explicar-li a la societat en general què és la caça, perquè
és necessària i quin profit treu de l’acció dels caçadors.

Ens hem adherit com a membres a la Plataforma en
Defensa del Silvestrsimo, associació que agrupa a totes
les federacions nacionals afectades per les limitacions
de captures i que defensa la tradició centenària de
concursos de cant.
Gràcies a un acord amb Mutuasport hem recuperat en
favor de les Representacions Territorials uns 82.000 €
perduts en l’anterior legislatura que redundaran en
benefici de les societats federades aquest 2017.
Hem fomentat l’accés a la caça dels nostres joves,
reservant per ells més precintes de caça major que mai.
Hem arribat a un acord amb la Sots direcció General
d’Activitats Cinegètiques per reservar caceres en la
modalitat de batuda a les zones de la seva titularitat.
Gràcies a la reconducció de les relacions amb la Real
Federación Española de Caza aquest any celebrarem
el campionat d’Espanya de Compak Sporting a Port
Ainé i podem dir que l’any vinent farem el de podencs
eivissencs, com també el de silvestrisme.
La relació amb la Direcció General de Forests i la
Sots direcció d’Activitats Cinegètiques és molt fluida
i profitosa. L’administració entén la funció de la caça
i la necessitat de què exercim la nostra afició com ve
recollit al Pla Interdepartamental per controlar i prevenir
els danys produïts per la fauna cinegètica. També hem
trobat tot el suport per part dels sindicats agraris, que
entenen la nostra funció clau pel seu sector productiu.
En definitiva, aquest està sent un inici de legislatura
encaminat a reconstruir els ponts trencats amb els
diferents actors de la caça a Catalunya i a la resta
d’Espanya. Espero, en nom propi com a president
d’aquesta apassionant Federació Catalana de Caça, com
també en nom de tota la meva Junta Directiva, estar
a l’alçada de les vostres expectatives fent de la nostra
afició quelcom que li podem ensenyar als nostres fills i
filles, com sempre ha estat.
Sergio Sánchez
President de la Federació Catalana de Caça
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[El 21 de juny la candidatura encapçalada per Sergio Sánchez Mateu, va començar
el seu camí al capdavant de la Federació Catalana de Caça amb la clara voluntat
de fer un gir radical a la dinàmica d’actuació establerta per l’anterior junta directiva
presidida pel Sr. Paco Piera, amb l’objectiu d’assegurar i defensar el futur de la caça
a Catalunya i el de la mateixa Federació, seriosament amenaçada per una erràtica i
ineficaç direcció durant els darrers anys.]
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Des del passat 21 de juny de 2016
la Federació Catalana de Caça compta
amb un nou equip directiu encapçalat
per l’actual president de la FCC,
Sergio Sánchez, que es va proclamar
vencedor, sense la necessitat de
celebrar-se eleccions, davant la no
presentació de la candidatura de la
llista continuista encapçalada pel, fins
aleshores president, Sr. Paco Piera.
Malgrat la complicada situació
amb la que es van trobar la
Federació Catalana de Caça els
membres de l’actual junta directiva,
a causa de l’herència rebuda:
fractura institucional, comunicació
amb les diferents administracions i
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Caçadores n Relleu
generacional: els
joves som aquí! n La
Territorial de Barcelona
posa en dubte l’eficàcia
de l’esterilització en el
control dels senglars n
I Trobada Internacional
de Joves Caçadors n
Bruc i Marganell, pel
foment de la caça entre
els més joves

Greus deficiències al
tancament perimetral
de la C-25 n Nova
edició de Firocaça n
Recollida de deixalles

Àngel Ballesté guanya
el Campionat Provincial
de Recorreguts de
Caça de Lleida 2017 n
Campionat Provincial
de Caça de la Becada
n Album de fotos
n 40è Campionat
Provincial de Caça
Menor amb Gos

Xerrades formatives
per augmentar la
seguretat a les batudes
de senglars n Provincial
de Sant Hubert del
Camp n Joaquim
Vidal, nou president
n Provincial de caça
menor amb gos n
Societats ocellaires de
Tarragona n Positiva
reunió amb Unió de
Pagesos n Seminaris
formatius sobre el
cabirol
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els principals punts del programa de
la candidatura de Sergio Sánchez
basada, fonamentalment, en defensar
un futur viable i sostenible per a
la pràctica cinegètica a Catalunya,
fomentar les competicions, assegurar
el relleu generacional i l’entrada dels
joves al món de la caça, fomentar
les accions formatives al conjunt del
col·lectiu de caçadors i treballar d’una
manera eficaç i eficient per millorar
la imatge de la caça i del caçador,
tot això des de la transparència i
buscant la col·laboració i el consens,
especialment amb les diferents
Representacions Territorials i societats
de caçadors.

EIXOS PRINCIPALS DE TREBALL DE LA
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

28

R.T. BARCELONA

amb la premsa malmeses o nul·les,
unes deteriorades relacions amb les
diferents Representacions Territorials
i les societats de caçadors, una
deficient gestió econòmica i una
manca de directrius clares per fer
front a un dels principals problemes
per a la caça com és el seu encaix en
la societat actual; a poques setmanes
de la celebració del primer any de
legislatura ja es comencen a veure
canvis substancials en el funcionament
i els objectius de la FCC.
En aquest sentit, cal destacar
l’important treball dut a terme en
aquest, gairebé, primer any de
legislatura per tal de desenvolupar

R.T. TARRAGONA
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DE L’EBRE
Brot de sarna
sarcòptica n
Campionats n
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DEFENSA DEL FUTUR I LA VIABILITAT DE LA CAÇA
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n

n
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n
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RESULTATS ELECTORALS

La nova junta directiva:
un exemple de representativitat
i de consens

Proactivitat, empatia i consens
en benefici de la defensa
de la caça a Catalunya

[Fruit del resultat de les passades eleccions, on la candidatura encapçalada per Sergio
Sánchez es va proclamar guanyadora, la Federació Catalana de Caça compta amb una
Junta Directiva molt cohesionada i que representa d’una manera força equilibrada els
diferents perfils i interessos del conjunt de federats de Catalunya.]

[Des del passat 21 de juny, Sergio Sánchez, que a l’octubre d’aquest 2017 farà
36 anys -una dada que en si mateixa ja implica un canvi de tendència- ocupa
la presidència de la Federació Catalana de Caça, una de les federacions més
importants de Catalunya. Per davant, un camí força feixuc, tan per la complexitat
en la qual es troba immers el món de la caça a Catalunya i al conjunt l’Estat,
com per l’herència rebuda de l’anterior junta directiva; tot i les dificultats,
l’actual president, que compta amb el suport incondicional de la seva junta, té el
convenciment i la determinació de dur a terme fins al final tots els punts exposats
al full de ruta de la seva candidatura.]

Després d’uns anys de deriva
institucional,
especialment
als
darrers mesos del mandat de la
passada junta directiva, on es va
córrer el risc de fragmentar i debilitar
encara més la FCC amb l’intent de
creació d’una nova Representació
Territorial a la Catalunya Central,

la Federació Catalana de Caça,
encapçalada per Sergio Sánchez,
compta amb un equip directiu -fruit
d’una candidatura avalada al seu
moment per la pràctica majoria de
les societats de caça de Catalunyanascut amb la voluntat de que
tothom es pugui veure representat i

defensat, buscant sempre l’equilibri
i obrint les portes a tothom que
estigui interessat en defensar d’una
manera oberta i decidida el futur
de la caça a Catalunya. En aquest
sentit, cal destacar la incorporació a
la junta directiva d’un representant
d’Agrupcat.

Sr. Sergi Sánchez
PRESIDENT

Sr. Joaquim Vidal Roig
PRESIDENT
TERRITORIAL
tarragona

Sr. Mariano Mate
Cuadrado
VOCAL
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Sr. Ignasi Albert Bernadó
SECRETARI

Sr. Josep Puigpinós Riart
VICEPRESIDENT

Sr. Josep Maria Ubach Trilla
TRESORER

Sr. Narcís Sánchez Pujol
PRESIDENT
TERRITORIAL
terres de l’ebre

Sr. Joaquim Zarzoso Espinal
PRESIDENT
TERRITORIAL
BARCELONA

Sr. Jaume Teixidó Camí
PRESIDENT
TERRITORIAL
LLEIDA

Sr. Diego de la Torre
Fuentes
VOCAL

Sr. Josep Prat Gassó
VOCAL

Sr. Cándido Pérez
Delgado
VOCAL

Sr. Gonçal Pujol
Gonzalo
VOCAL

Sr. Jose Pérez García
VOCAL

Sr. José Pedro Tomás
Callao
VOCAL

Sr. Manuel Royo Roda
PRESIDENT
TERRITORIAL
GIRONA

Sr. Jordi Josep Serra
Montané
VOCAL

De manera global, un dels
principals objectius de la FCC per
aquesta legislatura és millorar la
imatge del caçador i la caça “La
FCC ha de treballar per equiparar
la imatge que la societat percep
del caçador a la del gestor de
les poblacions cinegètiques. Una
gestió de poblacions que portem
a terme d'acord amb necessitats
reals i respectuoses amb el

medi, en base a plans tècnics
d'aprofitament que asseguren la
sostenibilitat de les poblacions
d'animals salvatges. Dit això, per
la FCC esdevé prioritari treballar
per compatibilitzar la defensa del
nostre dret a caçar amb un ús
compartit, sostenible i responsable
del medi natural”, manifestà el
president de la Federació Catalana
de Caça.

“Cal millorar la imatge de
la caça i dels caçadors i
defensar el paper de la
caça com a element clau
de suport en el control
cinegètic i com a generador
d’activitat econòmica,
especialment als pobles de
muntanya i zones rurals”
federcat.com
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D’acord amb aquesta prioritat, Sergio
Sánchez, també envia un missatge
molt clar i directe a les administracions
reclamant el seu suport per a la
realització
d’aquestes
funcions
“El nostre col·lectiu està disposat
a treballar conjuntament amb la
pagesia, les diferents administracions
i en benefici de la societat en general
a l’hora d’afavorir la reintroducció
d’espècies en perill d’extinció i,
especialment, en el control de les
superpoblacions d’algunes espècies
com el porc senglar o el conill; però
cal recordar que aquesta tasca de
control cinegètic té uns costos molt
elevats per al nostre col·lectiu. Fins
ara, estem assumint aquest paper
d’una manera altruista; però és obvi
que no podem continuar així molt
de temps i necessitem rebre, amb
urgència, contraprestacions directes,
tant a nivell econòmic, com de
caràcter logístic i en recursos humans.

“És prioritari treballar per
compatibilitzar la defensa
del nostre dret a caçar amb
un ús compartit, sostenible
i responsable del medi
natural.”
Per tal de millorar la imatge del
col·lectiu i defensar amb majors
garanties d’èxit els drets i interessos
del conjunt de caçadors de Catalunya
la nova junta presidida per Sergio
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Sánchez està actuant de manera
decidida, directa i col·laborativa
amb el conjunt dels mitjans de
comunicació i ha obert un diàleg
continu i fluid amb els principals
representants de les administracions
competents en matèria de caça. “És
bàsic treballar aquesta doble via de
relacions. Per una banda hem de ser
capaços de transmetre als mitjans
de comunicació, amb l’objectiu
d’aprofitar la seva influència mediàtica
i capacitat prescriptora, el veritable
paper i sentit de la caça a la societat
actual. Per altra, hem de treballar,
des del diàleg i l’obertura de mires,
però també defensant amb fermesa i
arguments els nostres objectius, amb
les diferents administracions, que fet
i fet, seran les que ens facilitaran la
pràctica de la nostra afició o ens
posaran pals a les rodes a l’hora de
dur-la a terme”.

“El president de la FCC
aposta per una fluïda i
oberta relació amb els
mitjans de comunicació i
l’administració.”
Un dels fets que més pot marcar
el present i el futur de la caça a
Catalunya vindrà de la mà, de la més
que probable aprovació en el decurs
d’aquesta legislatura, d’una nova llei
de caça per part del Govern Català.
Donada la transcendència d’aquesta
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nova normativa, cal destacar que la
FCC està col·laborant estretament
en la seva redacció i ha entrat a
formar part del grup de treball
destinat a millorar la diversitat
cinegètica del nostre país, el control
de danys a l’agricultura i seguretat
per la superpoblació d’espècies
cinegètiques i no cinegètiques.
Un dels principals maldecaps a
l’hora de garantir un futur sostenible
per a la caça a Catalunya no té un
origen extern si no que rau en el
propi col·lectiu de caçadors a causa
d’una preocupant manca de relleu
generacional. El número de caçadors
cada vegada és menor i l’edat del
seus practicants més elevada; per
aquesta raó Sánchez aposta “Pel
foment d’una manera decidida pel
relleu generacional. Cal treballar en
diferents àmbits formatius, dins i fora
del nostre entorn –a les escoles per
exemple- per explicar el veritable
paper de la caça i la importància dels
caçadors en el control cinegètic. Cal
realitzar formació específica dins
del nostre col·lectiu, especialment
adreçada als joves o futurs caçadors,
sobre diferents aspectes vinculats
amb la nostra activitat: normativa,
ús d’armes, accés al medi ambient i
altres més específiques com formació
de jutges o facilitar-los l’accés a
pràctiques de caça major reservant un
nombre de precintes específics, com
ja ho hem fet”.
Juntament
amb
la
necessitat
d’assegurar el relleu generacional i
presentar més atractius i incentius,
tant per als joves caçadors com
per als “veterans”, la FCC compta
entre els seus principals objectius
amb una clara aposta pel foment de
les competicions. De fet, ja s’està
treballant en l’organització de nous
campionats de caràcter estatal
a Catalunya –com el Campionat
d’Espanya de Podencs Eivissencsi aconseguir que la FCC estigui
representada als campionats estatals
d’acord amb el seu número de
llicències.
La delicada i problemàtica situació
del col·lectiu ocellaire a Catalunya ha
estat una de les “patates calentes”,
amb la qual s’ha trobat la junta
presidida per Sergio Sánchez a l’inici

“Millorar la gestió
econòmica i les relacions
amb les diferents
Representacions Territorials,
factors claus per assegurar
la pervivència de la FCC”

col·lectiu, cal recordar la celebració de
la gran manifestació convocada per la
FCC a Barcelona. “Com a president
de la FCC va ser un veritable orgull
veure com milers de persones van
sortir al carrer defensant d’una
manera pacífica i respectuosa els
seus drets i interessos. Sens dubte,
va ser una demostració de força i
cohesió del col·lectiu ocellaire català
absolutament necessària per defensar
els seus drets”.

“El president de la FCC
lamenta profundament
l’escissió de part del
col·lectiu ocellaire en uns
moments tan complicats
per a la pràctica d’aquesta
activitat.”

defensa dels ocellaires, els impulsors
d’aquesta escissió (antics delegats
ocellaires de la Federació Catalana
de Caça) han obert una tremenda
escletxa i un conflicte innecessari i,
per si no n’hi hagués prou, ho fan
amb arguments força qüestionables
com explicar que són una plataforma
per a la cria en captivitat quan cap
dels integrants de la mateixa són
criadors. Tot i amb això, des de la
FCC deixem oberts tots els canals
de diàleg amb tothom sempre que
es faci amb alçada de mires i amb
l’objectiu de defensar els interessos
del col·lectiu ocellaire i no els
personals. Així mateix, deixem com
sempre les portes obertes a tornar
a tots els ocellaires que en el seu
moment van decidir marxar”

En aquests primers mesos del mandat
de Sergio Sánchez ja es pot albirar un
canvi en el tarannà de les relacions
amb les diferents territorials “Creiem
que és molt important que tinguin
un major pes específic en la presa de
decisions al si de la FCC i també una
major independència econòmica, per
això estem treballant per realitzar una
millor i més efectiva distribució dels
recursos que gestiona la Federació
amb les diferents territorials. Ara
comptem amb una junta cohesionada
i amb ganes de treballar de manera
col·laborativa, un fet que es deu, en
bona mesura, a que cadascun dels
representants de les territorials a
la catalana sent com la seva veu és
escoltada”.
Per altra banda, en aquests darrers
mesos, a nivell intern s’està realitzant
una veritable sacsejada i posada a
punt de la gestió interna de la FCC,
especialment l’econòmica, “estem
treballant de valent per tal de
solucionar els problemes generats per
una nefasta gestió econòmica a tots
els nivells, tant per una mala praxi i
poc efectiva gestió dels recursos, com
per una manca total de visió a l’hora
de generar-ne de nous”.

Malgrat els esforços que està
realitzant la FCC en defensa de
l’activitat ocellaire a Catalunya i la
resta de l’estat –la Federació compta
també amb una representació
directa a la Plataforma en Defensa
del Silvestrismo- ara travessa un
altre moment de debilitat amb motiu
de la sortida de la FCC d’algunes
societats del col·lectiu ocellaire
per formar l’anomenada Federació
d’Ocells Fringíl·lids “Sincerament,
lamentem molt aquesta escissió. En
un moment on la força de la unió
era un dels nostres principals actius
ara, per motius que disten molt de la
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EN EL PUNT DE MIRA

COMUNICACIÓ

Una clara aposta per
la transparència
i la qualitat informativa

Sergi Sánchez: “Recordo els

consells del meu avi sobre la pràctica
de la caça i la importància de
respectar la natura.”
Joventut, empatia, preparació,
determinació, rigor... i un somriure
obert, sincer i amable que invita al
diàleg. Aquests són alguns dels trets
identificatius de Sergio Sánchez,
aquest barceloní, nascut el 27
d’octubre de 1981, que des del 21
de juny del passat 2016 té com a
principal repte (per no dir maldecap)
treballar per un futur sostenible per
a la pràctica de la caça al conjunt
de Catalunya des de la presidència
de la Federació Catalana de Caça i
la seva participació a altres entitats
vinculades amb l’activitat cinegètica
com Mutuasport. Les dos grans
passions d’aquest professional de
banca: la seva família, està casat
i té un fill de 4 anys que ja apunta
maneres de caçador, i la caça.
Diuen que el gos és el millor amic
de l’home i més encara si l’home és
caçador. Em sembla que té una bona
colla d’amics...
Cert, realment no entenc la caça sense
sortir amb els meus gossos. A més,
tinc la sort de tenir-los a la terrassa
de casa meva, amb la qual cosa el
nostre contacte és diari, per això la
sintonia a l’hora de caçar és total. Ara
tinc tres gossos, dos fantàstics setter
anglesos (Brenda i
Nou) i un deutsch
“Diferents
drahtaar (Any).
Al sortir de caça
mai es deixa...
Està clar; no puc
sortir de caça sense
la meva Fabarm
semi automàtica. És
una escopeta amb la
qual em sento força
còmode i s’adapta
perfectament a les
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[Els màxims responsables de la FCC han realitzat un significatiu esforç per millorar
la gestió comunicativa de l’entitat a tots els nivells, començant per mantenir
una política de comunicació oberta i receptiva amb els diferents mitjans de
comunicació a més a més de potenciar i utilitzar noves eines comunicatives i
comptar amb una àrea de premsa específica.]

meves necessitats a l’hora de practicar
aquesta fantàstica afició.
Anem de caça! De batuda o al salt?
Sóc un apassionat de la caça en
general, qualsevol de les arts i tipus
de caça m’agraden; no obstant això,
a l’hora de practicar-la em decanto
clarament per la caça al salt.
I si hem d’escollir amb que ens
quedem: becada, tudó, tórtora,
conill, llebre...?
La veritat és que, tant per com gaudeixo
al camp amb tot el procés de cacera com
per les possibilitats gastronòmiques
del producte m’encanta la perdiu. En
aquest sentit, m’agradaria destacar
que diferents col·lectius de caçadors
estan fent grans esforços per recuperar
i reintroduïr aquesta espècie, en franca
decadència a causa, fonamentalment,
d’algunes pràctiques agràries que
estan afectant directament a la seva
reproducció.

Ens fiquem a la cuina, vol guanyar
amics i veure la satisfacció a les
seves cares, què estan menjant?
Sens dubte, un bon plat de llom de
cérvol a la brasa. Tan sols de pensarho ja m’entra salivera. La veritat és
que qualsevol plat
de caça és una
col·lectius
fantàstica
opció
de caçadors estan fent culinària i aquesta és
una de les coses que
grans esforços per
cal promocionar i
reintroduïr la perdiu,
potenciar. L’adminisen franca decadència
tració té molt a dir
a causa d’algunes
en aquest sentit i
ha de posar-ho tot
pràctiques agràries
de la seva part per
que estan afectant
facilitar la venda de
directament a la seva
la caça –de fet ja
està en marxa el nou
reproducció.”

reglament de comercialització de la
carn de caça- per a la seva posterior
transformació en fabulosos plats als
restaurants, productes alimentaris
derivats de la caça, etc. En altres països
la comercialització de la carn de caça
per a la seva utilització al restaurants,
les carnisseries, elaboració d’embotits,
patés, etc. és un veritable negoci que
cal potenciar aquí i que esdevé una
magnífica sortida per a l’excedent
d’algunes caceres, especialment el
porc senglar.
Diu la dita castellana, “de casta le
viene al galgo”. I a vostè?
Faig bona la dita. La meva afició
pel món de la caça em ve del meu
avi. Recordo amb especial estima
aquells meravellosos moments a la
meva infància i joventut per terres
salmantines escoltant els consells del
meu avi sobre la pràctica de la caça, la
importància de respectar la natura, de
com entendre les senyals, els rastres...
Les meves virtuts com a caçador les
vaig aprendre d’ell, els defectes ja són
cosa meva.

Conscients del poder de la
comunicació i en la seva capacitat
per sensibilitzar, atreure i guanyarse el favor i l'atenció del mateix
col·lectiu de caçadors, la societat en
general, de les institucions, etc., d'una
manera eloqüent, sense pressions i
aconseguint un alt grau de receptivitat
i empatia, la Federació Catalana de
Caça ha realitzat una clara i significativa
aposta en benefici d’un millor pols
comunicatiu, obert i transparent,
començant per comptar al si de la
mateixa Federació amb una periodista
professional per tal de gestionar el
nou departament de comunicació de
la FCC i encarregar-se de la gestió
comunicativa global, que compta a la
vegada, amb el suport d’una agència
de comunicació externa per tal de
reforçar els treballs de comunicació,
assessorament comunicatiu, tant per
la Federació com, si escau, per les
Representacions Territorials.

Potenciar l’ús
de les xarxes socials
Una bona mostra d’aquest nou
tarannà ha estat l’actualització i
dinamització de la pàgina web de
la Federació, amb diferents millores
estructurals pel que fa a la usabilitat
de la mateixa (ara també habilitada
per al seu ús en mòbils i tauletes),
però
especialment
vinculades
amb la qualitat i quantitat de la
informació oferta, fent del web
l’estendard comunicatiu de la FCC al
món digital.
En la mateixa línia, cal destacar
l’aposta decidida per utilitzar
les xarxes socials com una eina
comunicativa de doble via, tant per
rebre inputs per part del col·lectiu
de caçadors i la societat en general
com per transmetre, d’una manera
global, ràpida i accessible, totes les
informacions d’interès generades
o gestionades des de la pròpia

Federació. En aquest sentit, destacar
la molt bona acollida del nostre
facebook, que us animem a seguir si
encara no sou “amics” de la pàgina,
així com dels nostres comptes de
twitter o instagram.
Per altra banda, en aquests
darrers mesos, la FCC ha realitzat
un significatiu esforç per posarse a disposició del conjunt
dels mitjans de comunicació
de Catalunya enviant diferents
comunicacions
invitant-los
a
contactar amb els responsables de
la Federació davant de qualsevol
consulta, aclariment d’informació
i donant sempre curs a totes les
sol·licituds d’informació rebudes
per part dels mitjans. Fet i fet, la
FCC ha decidit amb aquesta nova
actitud comunicativa, adaptar-se
a les necessitats informatives i de
transparència exigides en aquest
món global .
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restablint relacions... i creant de noves

Temps de reunions: la FCC
“es posa les piles”
[Des de la formació de la nova Junta Directiva, la Federació Catalana de Caça ha començat
una tasca important de restabliment i creació de noves relacions importants per al sector.
Presentar-se, contactar i reunir-se amb tots els actors relacionats d’una manera o altra en
l’activitat cinegètica ha estat una de les principals prioritats dels nous dirigents i en els últims
mesos han estat moltes les reunions del president i dels membres de la Junta Directiva, que
s’han mostrat molt actius i amb moltes ganes de portar a terme el seu programa. Destaquem
aquí algunes de les principals trobades.]

Acord de col·laboració
entre la FCC, la Direcció
General de Forest i els
Agents Rurals

de Caça en aquesta reunió va estar
formada Sergio Sánchez, Joaquim
Zarzoso i Narcís Sánchez, membres
de la junta directiva de la FCC i
presidents respectius de les territorials
de Barcelona i Girona, a més de Josep
Orriols, en representació d’Agrupcat.

La FCC es reuneix amb
la directora general de
Forest

A finals d’agost representants de
la Direcció General de Forest, Agents
Rurals i la FCC es van reunir a Vic per tal
d’establir nous criteris de comunicació
i col·laboració conjunta en benefici
del correcte desenvolupament de
l’activitat cinegètica a Catalunya, a
més d’evitar la repetició en la difusió
d’informacions tan desafortunades, i
que van causar un profund malestar al
si del col·lectiu de caçadors catalans,
com l’emissió a TV3 d’un polèmic
reportatge protagonitzat per Agents
Rurals en una actuació nocturna
per controlar la població de senglar
a Girona. A la reunió, van assistir
Montserrat Barniol i Pere Omedes,
directora i subdirector, respectivament,
de la Direcció General de Forest,
el Subdirector General d’Activitats
Cinegètiques i Pesca Continental, Jordi
Ruiz, el cap dels Agents Rurals, Antoni
Mur, i la responsable de comunicació
dels Agents Rurals, la Gemma Pujol.
La delegació de la Federació Catalana
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A principis de desembre el
president de la Federació Catalana
de Caça, Sergio Sanchez, juntament
amb el president de la Representació
Territorial de Barcelona, Joaquin
Zarzoso, van trobar-se amb la directora
general de Forest, Montserrat Barniol
i el subdirector general d’Activitats
Cinegètiques, Jordi Ruiz, per tal
d’abordar conjuntament alguns temes
transcendentals que estan sobre la taula.
En el curs de la reunió es va tractar
el Decret de la carn de caça, del
compromís de començar a aplicar l’ús
de contenidors per les despulles dels
senglars i sobre la nova llei de caça
i de la rellevància de les aportacions

la Federació Catalana de Caça,
ha adequat les primes dels
documents únics de Catalunya
a les mateixes condicions que la
resta de comunitats autònomes, les
Representacions Territorials rebran
en conjunt, al voltant d’uns 80.000€
més (en funció dels documents que
s’expedeixin) el 2017.

Unió de Pagesos
i la FCC reclamen
recursos per fer front
a les sobrepoblacions
d’espècies cinegètiques
per reduir danys als
conreus i evitar accidents

de Federació Catalana de Caça per
contribuir a fer-la completa i útil, així
com en la realització d’una sèrie de
manuals de bones pràctiques de la caça.

La FCC celebra
l’Assemblea General
Extraordinària

La sala d’Actes del Consell Català
de l’Esport a Esplugues de Llobregat
va acollir divendres 16 de desembre
l’Assemblea General Extraordinària
de la Federació Catalana de Caça.
L’objectiu era tractar un únic punt de
l’ordre del dia en matèria econòmica
abans del canvi d’any i poder-ho
aplicar al 2017.
El president, Sergio Sánchez, va
explicar la proposta de modificar
la distribució dels conceptes que
engloben una part del preu dels
documents federatius per aconseguir
el màxim benefici econòmic per la
Federació Catalana de Caça i les
corresponents
Representacions
Territorials.
Mitjançant
un
acord
amb
Mutuasport que, a petició de

Les dues entitats, que s’han
compromès a treballar conjuntament,
després de reunir-se a principis de
febrer amb l’objectiu de redreçar
la situació actual, reclamen a
l’administració que actuï ja i posi en
marxa el pla que va anunciar el 13 de
desembre per al control d’aquestes
sobrepoblacions.
Consideren que calen esforços i
recursos per a elaborar censos reals
de les poblacions de fauna per tal de
facilitar al màxim una gestió correcta
de les poblacions, com també
d’establir un sistema de comunicació
electrònica dels danys ocasionats
per la fauna salvatge. L’objectiu
és el d’agilitzar la tramitació de
les autoritzacions excepcionals en
època de veda, per a dur a terme
les mesures de gestió de l’hàbitat de
neteja de barrancs, lleres i sotabosc
que al mateix temps facilitin la caça
i permetin allunyar la fauna de les
zones agrícoles per retornar-la al
medi natural, i per facilitar tanmateix
les actuacions dels caçadors amb
la col·laboració dels cossos de
seguretat quan sigui necessari, entre
altres qüestions.

La millor opció en edició i comunicació

Especialistes en revistes
gremials i d’agrupacions
C/Tarragona 84-90 Barcelona Tel: 934238404 www.ideaseditoriales.com
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El món de la caça a Catalunya viu un dels
pitjors moments de la seva història per
l’assassinat de dos Agents Rurals a Aspa
[El passat 21 de gener el món de la caça en particular i el conjunt de la societat
en general es va veure colpit arran de l’assassinat, execrable i injustificable, de
Francesc Xavier Ribes i David Iglesias Díez, dos membres del cos d’Agents Rurals de
Catalunya, morts en acte de servei quan realitzaven una inspecció rutinària en un
vedat de caça situat al terme municipal d’Aspa.]
MINUT DE SILENCI
a Alcoletge

L’any 2017 va començar per a tots els
amants la caça i el medi natural amb una
de les pitjors notícies de la seva història a
causa del tràgic i injustificable assassinat
de dos membres del cos d’Agents
Rurals pels trets disparats, de manera
voluntària, per Ismael Rodríguez, un veí
de Vacarisses que practicava la caça,
juntament amb altres companys, en un
vedat de la localitat d’Aspa.
Davant l’extrema gravetat d’aquest
malaurat succés, que va colpir durament
a tota la societat catalana i de manera
molt especial al cos d’Agents Rurals i
al conjunt de caçadors de Catalunya,
la Federació Catalana de Caça va
manifestar des del primer moment la
seva més enèrgica condemna i repulsa
davant d’aquests assassinats. El mateix
dia va emetre un comunicat de premsa,
al qual seguirien altres comunicacions i
manifestacions públiques en el mateix
sentit, expressant la seva consternació
i condemna sense pal·liatius per aquests
assassinats, transmetent alhora el seu
més sentit condol als familiars de les
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dues víctimes i tota la seva solidaritat,
estima i col·laboració amb el cos d’Agents
Rurals de Catalunya, uns professionals
que tenen tot el respecte i consideració
de la FCC i que són essencials i
absolutament imprescindibles per a un
correcte control i accés al medi natural.
Així mateix, va demanar la urgent i
necessària investigació dels fets i una
pena exemplar per al culpable.
ABSOLUTA REPULSA
Arran d’aquest atroç succés tot el món
de la caça de Catalunya es va bolcar
en la realització de diferents actes i
homenatges en memòria dels agents i
en repulsa pels assassinats. En aquest

La FCC, juntament amb la
Oficina Nacional de la Caza
es personaran com acusació
popular en el judici contra
Ismael Rodríguez, per al
qual demanaran la màxima
condemna possible

sentit, la Federació Catalana de Caça,
juntament amb l’Oficina Nacional de
la Caça, va anar un pas més enllà en
personar-se com acusació popular
en el judici contra Ismael Rodríguez,
autor confés dels dos assassinats.
La FCC va prendre aquesta decisió
davant l’extrema gravetat dels fets,
inconcebibles i devastadors, i pels
danys morals i contra la imatge dels
caçadors del conjunt de l’Estat, que es
va veure greument perjudicada per la
injustificable acció d’aquest individu.
Una acció que mai s’hauria de vincular
amb la pràctica cinegètica ni a l’actitud
generalitzada dels caçadors, que
van manifestar de manera unànime i
massiva la seva més absoluta indignació
i rebuig pel que va passar.
La FCC, juntament amb la Oficina
Nacional de la Caza es personaran com
acusació popular en el judici contra
Ismael Rodríguez, per al qual demanaran
la màxima condemna possible. Cal
destacar que l’autor confés d’aquests
assassinats, que va ingressar a presó
sense fiança per ordre del titular del
Jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida,
podria afrontar penes de fins a 57 anys
de presó si és considerat culpable dels
delictes que li imputa la Fiscalia: dos
d’assassinat, dos d’atemptat contra
l’autoritat i un de tinença il·lícita d’armes.
El Codi Penal preveu fins a 25 anys
per a cada delicte d’assassinat, 3 per a
cada atemptat i un per la tinença il·lícita
d’armes. A la interlocutòria dictada

MINUT DE SILENCI
a Torreferrussa

pel jutge se l’imputa per homicidi o
assassinat (a determinar en funció de les
proves que s’obtinguin de la instrucció,
les pericials de l’arma i balística
-l’homicidi suposa deu anys menys
per cada delicte-). En aquest sentit,
i com ja ha manifestat en reiterades
ocasions des de l’inici d’aquests fets, la
FCC demanarà i defensarà al judici que
s’apliqui per a l’autor d’aquests crims la
màxima pena possible.
MESURES EXCEPCIONALS
L’assassinat de Francesc Xavier Ribes
Villas, de 43 anys i veí de Lleida i David
Iglesias Díez, de 39 anys d’Alcoletge va
comportar, entre altres conseqüències,
l’aplicació de tot un seguit de mesures
excepcionals -a l’espera que un grup
d’experts en seguretat pugui assessorar
el Cos d’Agents Rurals sobre quins són
els elements concrets i més efectius per
reforçar i garantir la màxima seguretat
en les diferents actuacions que realitzen
en matèria de conservació i protecció
del medi ambient-, que es van concretar
en la implementació immediata de
mesures addicionals de seguretat i
elements de defensa personal com
dotar als Agents Rurals, a l’hora de
fer les seves inspeccions de caça,
d’armilles antibales, un arma llarga de
foc i realitzar les inspeccions en grups
de tres persones, fet i fet, en condicions
similars a les seves actuacions quan
desenvolupen accions en contra de la
caça furtiva -fins a la data els controls
es feien per parelles i sense cap mesura
d’autoprotecció específica-.
Des de la Federació Catalana
de Caça es va entendre aquesta
instrucció de la Generalitat, i així es va

manifestar, com una manera de donar
una resposta ràpida a les peticions de
diferents membres del cos d’Agents
Rurals, en uns moments complexos,
que reclamaven majors garanties de
seguretat i eines de suport i defensa
adients per desenvolupar la seva tasca
amb majors condicions de tranquil·litat
i seguretat; però en cap moment com
una resposta per què l’administració
considerés al col·lectiu de caçadors com

La Federació Catalana de
Caça va mostrar de manera
pública i notòria la seva més
absoluta repulsa i condemna
per aquests injustificables i
execrables fets.
un perill evident i generalitzat per a la
seguretat dels agents rurals. De fet, tant
la consellera Meritxell Serret, titular de
la conselleria d’Agricultura Ramaderia
Pesca i Alimentació, com el conseller
Jordi Jané, responsable d’Interior van
demanar públicament no estigmatitzar
al col·lectiu de caçadors. Així mateix, la
FCC va recordar que durant els 30 anys

de vida del cos d’Agents Rurals mai
havia passat un succés d’aquest tipus,
ans el contrari, ja que el tarannà de
les relacions entre caçadors i agents
rurals –molt d’ells també caçadors
actius- és, majoritàriament, de plena
col·laboració i entesa.
MOSTRES DE CONDOL
Durant els dies posteriors a la tragèdia
van ser continues les manifestacions i
mostres de condol i solidaritat, tant a
nivell particular per part dels caçadors
de Catalunya envers les famílies
dels agents rurals assassinats i el cos
d’Agents Rurals, com institucional amb
una destacada presència i participació
en tots els actes de comiat i homenatge
realitzats en honor dels dos agents
assassinat, amb el president de la
FCC, Sergio Sánchez i Jaume Teixidó,
president de la Territorial de Lleida,
al capdavant; el darrer, un sentit i
merescut homenatge celebrat el passat
11 de març a la reserva natural de Mas
de Melons, que va congregar a més
de mig miler de persones, entre altres,
el president de la Generalitat, Carles
Puigdemont i els consellers Josep Rull,
Jordi Jané i Meritxell Serret. A més dels
diferents parlaments dels familiars i
autoritats, en el decurs d’aquest emotiu
acte es va inaugurar una escultura
formada per dos siluetes de ferro que
representen i reten homenatge als dos
agents assassinats.

MINUT DE SILENCI
a Torrelles de Foix
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Intens treball de la Federació
Catalana de Caça en defensa
dels ocellaires

Gran manifestació
a Barcelona en defensa
del col·lectiu ocellaire
La Federació Catalana de Caça
continuarà al costat dels ocellaires,
seguirà lluitant per tractar de canviar
aquesta situació i us mantindrà
informats, com ha fet fins ara, amb total
transparència i sinceritat sobre l’estat
del col·lectiu sigui quina sigui l’evolució
dels esdeveniments.

[Amb la següent línia cronològica volem aclarir els fets, posar-los
en ordre i explicar els passos que la Federació Catalana de Caça ha
estat fent per canviar les circumstàncies adverses que viu el col·lectiu
ocellaire a dia d’avui.]
01/07/2016
El Departament de
Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat
publica un comunicat
de premsa on anuncia
oficialment que no es donaran
autoritzacions excepcionals per
capturar ocells fringíl·lids per als
concursos de cant. La decisió es pren
en base a l’inici d’un procediment
d’infracció de la Unió Europea
contra l’Estat espanyol per quatre
expedients informatius sobre
protecció d’aquestes aus silvestres.

05/07/2016
El president de la
Federació Catalana
de Caça, que tot just
havia pres possessió
del càrrec de
president el 21 de juny, publica una
carta dirigida al col·lectiu ocellaire.
Explica que s’ha posat en contacte
amb el director general de Polítiques
Ambientals, el Sr. Ferran Miralles,
per mostrar la disconformitat amb
aquesta decisió i amb les formes com
s’ha pres i comunicat i anuncia una
propera reunió amb ell.

06/07/2016
Sergio Sánchez,
president de la
Federació Catalana de
Caça, Mariano Mate,
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delegat ocellaire de la FCC, Montserrat
Romeo, assessora jurídica, Josep Vilalta,
delegat ocellaire d’Osona i Manel
Raurich en representació d’Agrupcat,
es reuneixen amb el director general
de Polítiques Ambientals, el senyor
Ferran Miralles. Vista la postura de
la Generalitat el president de la FCC
escriu una nota de premsa que es
publica a la pagina web de la federació
on explica que alberguen poques
esperances però que es seguirà
insistint i recolzant al col·lectiu.

07/07/2016
La Oficina Nacional
de la Caza (ONC)
denuncia la prohibició
de captures en
diverses regions en
contra de les directrius del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA),
mitjançant una nota de premsa.

08/07/2016
La Oficina Nacional
de la Caza (ONC)
demana formalment
la intervenció
del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA)
davant la decisió de la Generalitat.

27/07/2016
La FCC i la ONC es
van reunir amb el
secretari d’estat de
Medi Ambient, senyor
Pablo Saavedra, el
subdirector general de Silvicultura
i Muntanyes, senyor José Manuel
Jaquotot i el subdirector de Medi
Natural, Miguel Aymerich per tractar
diversos temes, entre els quals el de
la pràctica ocellaire i la prohibició
establerta aquest any a Catalunya per
la captura d’ocells fringíl·lids.

30/07/2016
Reunió al Consell
Català de l’Esport
amb l’assistència de
350 ocellaires de tot
Catalunya, convocats
per la FCC, per explicar la situació i
valorar les opcions del col·lectiu.

01/08/2016
Reunió amb el
Conseller de Territori i
Sostenibilitat, el senyor
Josep Rull i Andreu per
expressar-li de manera
directa i personal la problemàtica
derivada de la prohibició.

01/09/2016
La Plataforma
en defensa del
silvestrismo (amb
presència de la FCC)
es reuneix a Madrid
per establir una estratègia comuna
al conjunt de l’estat en defensa de la
pràctica de l’activitat ocellaire.

15/09/2016
Convocatòria de
Manifestació en
defensa del col·lectiu
ocellaire per l’1
d’octubre.

20/09/2016
ONC es suma a la
manifestació.

01/10/2016
Gran manifestació a
Barcelona en defensa
del col·lectiu ocellaire.

07/10/2016
El President de la
Federació Catalana
de Caça, Sergio
Sanchez, pacta amb

l’eurodiputat Javi López (PSC-PSOE)
una pregunta sobre la tradició
ocellaire per plantejar al Parlament
Europeu.

22/11/2016
Malgrat tot, la ONC
i la Plataforma
en defensa del
silvestrismo emeten
una nota de premsa on
condemnen el furtivisme.

28/11/2016
Reunió de la FCC amb
la delegada de SEO
Birdlife a Catalunya,
Cristina Sánchez, per
acostar posicions.

20/01/2017
La FCC es reuneix amb
el Secretari General de
l’Esport, senyor Gerard
Martí Figueres per
tal d’aclarir la situació
confusa creada entorn als concursos
oficials de cant d’ocells fringíl·lids i la
creació de la nova federació catalana
d’ocells fringíl·lids.

20/02/2017
La FCC es reuneix
amb responsables
del Departament de
Territori i Sostenibilitat
per parlar sobre la
situació del col·lectiu ocellaire i intentar
avançar en un tema encallat. Es
descarta autoritzar captures mentre
el procediment d’infracció obert
per la Comissió Europea segueixi
sense resoldre’s. El que si que s’iniciarà
novament és l’estudi sobre la viabilitat de
la cria d’ocells fringíl·lids.

15/03/2017
La Plataforma
en Defensa del
Silvestrismo, formada
per 15 entitats (entre
elles la FCC), queda formalment
constituïda amb el nomenament de
la seva Junta Directiva. Ha dissenyat
una estratègia amb reunions a tots els
nivells tant a Espanya com a Europa,
on presentarà informes jurídics i
científics que recolzen una activitat
amb milers d’aficionats.

29/03/2017
FCC publica i envia els
models de documents
per sol·licitar anelles
per la cria en
captivitat i per donar d’alta els ocells
nascuts en captivitat.
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La FCC i la RFEC inicien converses
per solucionar els greus problemes
institucionals entre ambdues organitzacions
[Després d’uns anys de trencadissa a les relacions institucionals entre

la Federació Catalana de Caça i la Real Federación Española de Caza,
l’arribada d’Ángel López Maraver a la presidència de la RFEC i de Sergio
Sánchez a la FCC han suposat un canvi de tendència.]

La ruptura de relacions entre
la FCC, juntament amb les federacions
de Galicia, Extremadura, Castella i Lleó,
Castella La Manxa, Aragó, Andalusia,
Catalunya i Navarra –les vuits més
importants de l’Estat pel que fa al
número de llicències i pes econòmic-,
amb la RFEC ve de lluny, dels anys de
govern d’Andrés Gutiérrez Lara, que
finalment va ser inhabilitat pel càrrec i
es va veure immers en un gran nombre
de processos judicials, que van seguir
sense solucionar-se durant el temps
que José Enrique Sánchez Velázquez, va
presidir la comissió gestora de la RFEC.
L’origen d’aquest conflicte, que ha
comportat greus problemes per a totes
les parts, rau en la decisió de les vuit
federacions esmentades anteriorment
de no pagar la federativa estatal, degut
a l’erràtica i poc transparent gestió de
la RFEC liderada per Gutiérrez Lara,
i, el que és més greu, a una deficient
gestió dels recursos econòmics de la
RFEC provinents de les Federacions
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autonòmiques. Arran d’aquesta decisió,
les vuit federacions mencionades
van quedar pràcticament excloses
de tots els òrgans de decisió de la
RFEC, de les competicions i fins i
tot de l’exercici del dret de vot; una
situació que va comportar l’inici d’un
llarg procés de judicis creuats, en uns
la RFEC sol·licitant l’abonament de les
federatives, i en altres, defensant la
seva decisió de no pagar i denunciant
les irregularitats produïdes al si de la
RFEC, sumida en un veritable atzucac.
La solució del problema no ha estat
possible fins al canvi d’interlocutors
en diverses de les federacions en
conflicte, com és el cas de Catalunya,
amb el nou president, Sergio Sánchez i
a la mateixa RFEC, amb el senyor Ángel
Maraver López. Aquest, des del pimer
moment, va mostrar una clara voluntat
de reintegrar a les vuit Federacions (el
seu programa electoral inclou la revisió
d’alguns dels punts pels quals van sortir
les autonòmiques, contemplant la

realització, entre altres compromisos,
d’una auditoria de comptes de la RFEC
i la confecció d’un pla de viabilitat de
l’organització i un de gestió de recursos).
Fruit d’aquest nou tarannà i d’una nova
voluntat negociadora, una representació
de la FCC, amb el seu president al
capdavant, es va reunir el passat mes
de març a Lleida amb el president de la
RFEC, Ángel López Maraver, amb el clar
objectiu de construir ponts de diàleg i
procurar que les relacions institucionals
entre ambdues organitzacions tornin
a la normalitat o, si més no, a poder
mantenir converses regulars per
solucionar les diferències existents
mitjançant una via dialogada i no com
fins ara, a través de la via judicial.
El resultat d’aquesta trobada va ser
francament positiu i es van aconseguir
principis d’acord i compromisos de
solució en matèries tan sensibles com la
recuperació del dret a vot per part de
la FCC a la RFEC, que la FCC estigui
representada als campionats de caça
estatals –jutges, societats, competidorsd’acord amb el seu pes específic pel que
fa al número de llicències, etc.
Els dos directius van coincidir en que
la integració de totes les federacions
autonòmiques en la RFEC és
fonamental pel bon futur del col·lectiu
federatiu i cinegètic. Així mateix, els dos
dirigents van constatar la necessitat de
realitzar un esforç per part de tots per
tal de recuperar la fortalesa i la bona
imatge de la RFEC i del col·lectiu.
En el decurs d’aquesta trobada,
diferents membres de la Junta Directiva
de la FCC van traslladar al president de
la RFEC la seva preocupació davant certs
problemes esportius i cinegètics.

CURSOS I FORMACIÓ

Es dinamitzen les ofertes
de formacions per als federats
[D’acord amb el seu programa electoral, la FCC està
començant a engegar cursos, formacions, proves i activitats
per fomentar les competicions i la formació i poder així
oferir aquests serveis als federats. Després d’uns anys amb
molt poca oferta, a poc a poc les activitats comencen a
materialitzar-se i estan tenint una bona acollida.]
Curs de jutges de falconeria
Va tenir lloc el dissabte 22 i diumenge
23 d’octubre de 2016 coincidint amb la
celebració del Campionat de Catalunya
de Falconeria a Alguaire. El jutge Daniel
Salas Gálvez va impartir una classe
teòrica al llarg de dissabte i diumenge
es van fer les pràctiques aprofitant
les actuacions dels participants al
Campionat de Catalunya.

Curs de jutges de gossos de
rastre i prova de gossos de
rastre sobre llebre
El 13 i 14 de maig de 2017 està
prevista la celebració d’una prova de
gossos de rastre sobre llebre i també
d’un curs de jutges de gossos de
rastre. L’esdeveniment tindrà lloc a
les Avellanes i Santa Linya (Lleida).
Apunteu-vos i participeu!
Jornada tècnica: biologia,
gestió i caça de l’isard
El 20 de maig es farà a Setcases una
Jornada Tècnica sobre biologia, gestió
i caça de l’isard. Una jornada formativa
molt completa que comptarà amb
intervencions d’experts i gestors. No us
ho perdeu!

Curs de jutges de falconeria

Curs de jutges de Compak
Sporting i Recorreguts
de Caça
Tot i les dificultats per mal temps, el
dissabte 25 de març va poder celebrarse el curs de jutges autonòmics de
Compak Sporting i Recorreguts de Caça
impartit per Marcelo Clavero i Manuel
Aguilera. Malauradament, a causa de la
nevada abundant que va caure a alguns
alumnes no els va ser possible desplaçarse fins al Coto Intensiu Vilaregut, a
Oristà, on es feia el curs però malgrat
les baixes, els que van poder arribar van
fer el curs amb normalitat.
Tots els alumnes van superar el curs i
esdevindran nous jutges autonòmics de
Compak Sporting i Recorreguts de Caça.

Reconeixement de raça
de podenc eivissenc
El 25 de juny de 2017, en el marc de
la IV Fira del Caçador de Sant Fruitós
de Bages està previst celebrar un
reconeixement de raça de podenc
eivissenc. Aquesta és l’oportunitat de
portar a reconèixer els vostres gossos!

Curs de jutges de Compak Sporting
i Recorreguts de Caça

Biologia, gestió i caça
de l’isard: programa
Dia: 20 de maig de 2017
Lloc: Setcases
Horari: de 9:00 a 17:30

9 a 9:30 Recollida de documentació
9:30 Benvinguda. Presentació de
la jornada. Jordi Ruiz, Subdirector
general d’Activitats Cinegètiques i
Pesca Continental; Sergio Sánchez,
president Federació Catalana de
Caça, i Carles Fernández, Alcalde de
Setcases
9:45 Biologia i dinàmica poblacional de l’isard (Rupicapra pyrenaica)
SEFaS Emmanuel Serrano, Doctor
en Ciencias Biológicas
10:30 Pausa - cafè
11:00 Distribució de l’isard al
Pirineu Català. Metodologia de
cens, Angel Such
11:45 Gestió i planificació de
l’aprofitament cinegètic a les RNC i
a les APC de Catalunya. Jordi Xifra,
Director RNC Freser-Setcases
12:30 Situació sanitària de l’isard a
Catalunya. SEFaS Oscar Cabezon,
Investigador del SEFaS-UAB
13:30 Pausa - dinar
15:30 La caça de l’isard a les
RNC de Catalunya sobre el
terreny:selecció de l’exemplar.
Eduard Marsal, guarda de reserva
de la RNC Freser-Setcases
16:15 Equipament per la caça de
l’isard. El tret perfecte.
Ramon A. De C. Fitó, caçador i
tirador expert
17:00 Valoració del trofeu
de l’isard. Josep Hernández,
President Comissió de Catalunya
d’Homologació de Trofeus de Caça
17:30 Pausa – cafè
18:00 Caça internacional de
Rupicapra rupicapra. Gerardo
Trenchs, Membre Junta a Catalunya
del Safari Club Internacional (SCI)
18:30 Debat i conclusions:el futur
de la gestió de l’isard a Catalunya:
Jordi Xifra, Director RNC FreserSetcases
19:00 Clausura de la jornada: Jordi
Ruiz / Sergio Sánchez
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NORMATIVA

Taxa per l’expedició de llicències de caça i matrícules d’àrees de caça

Modificacions de les taxes de
caça per a aquest 2017
[El dijous 30 de març va sortir publicada la LLEI 5/2017, del 28 de març,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials,
sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.]

Llicències de caça
PREU

CONCEPTE
Per caçar amb armes (de foc i assimilables) durant 15 dies seguits a tot el territori de Catalunya

13,10 €

Per caçar amb armes (de foc i assimilables) durant un any a tot el territori de Catalunya

28,10 €

Per caçar per qualsevol procediment autoritzat, tret d’armes (de foc i assimilables), durant un any a tot el territori de Catalunya

14,15 €

Per a tenir canilles

52,35 €

Per a caçar amb armes (de foc i assimilables) durant tres anys seguits a tot el territori de Catalunya

76,45 €

Per a caçar amb armes (de foc i assimilables) durant cinc anys seguits a tot el territori de Catalunya

127,25 €

*Resten exempts de pagar la taxa d’expedició de llicències de caça els subjectes passius majors de 65 anys i els guardes de reserva de fauna i els
agents rurals adscrits al DARP que per raons dels serveis que els són propis requereixen l’ús d’armes de caça.
Matrícules d’àrees de caça
La quota és constituïda per un import equivalent al 15% de la renda cinegètica de l’àrea de caça, d’acord amb els barems següents
PREU

ÀREES DE CAÇA
Amb caràcter general per hectàrea i any
(S’integren dins d’aquest grup les àrees de caça que tenen un aprofitament d’espècies de caça menor i/o caça major)

1,70 €

Quan el titular de l’àrea sigui una associació sense ànim de lucre correspon una quota per hectàrea i any

0,60 €

Àrees de caça amb aprofitament principal d’ocells aquàtics
Amb caràcter general per hectàrea i any

4,40 €

Quan el titular de l’àrea de caça és una associació sense ànim de lucre correspon una quota per hectàrea i any

1,30 €

Àrees de caça amb reglamentació especial (per a tota l’àrea) i àrees de caça major tancades, per hectàrea i any

4,95€

Excepte a les àrees de caça els titulars de les quals siguin associacions sense ànim de lucre,
la quota corresponent a la matrícula de l’àrea no pot ser inferior a 241,25 euros.
Correspon als titulars de les àrees de caça el pagament de la taxa.
Són exemptes de pagament de matrícula les àrees de caça que tinguin una superfície forestal afectada com a mínim
en un 25% pels incendis forestals produïts durant l’any anterior, d’acord amb la informació que consta
a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

Taxa pels drets d’examen d’aptitud com a persona amb formació en manipulació de carn de caça
Taxa per al dret d’examen d’aptitud com a persona amb formació en manipulació de carn de caça			

32,80 €

Taxa per l’expedició de precintes de caça major a les àrees privades de caça i a les àrees locals de caça
Taxa per cada joc de precintes									

A partir de divendres 31 de
març del 2017 les tarifes vigents
són les reflectides en la Llei 5/2017
publicada al DOGC.
Com que la llei és molt extensa
i la teniu a la vostra disposició a la
pàgina web de la Federació Catalana
de Caça si voleu consultar-la
íntegrament, detallem a continuació
un resum dels principals canvis que
afecten el sector de la caça on totes
les taxes han augmentat.
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Bonificacions
n Els caçadors locals tenen una
bonificació del 80% de la quota fixa
o d’entrada, excepte de la quota de
caça menor i porc senglar.
n Els caçadors locals tenen una
bonificació del 80% de les tarifes de
la quota variable o complementària
establertes per a la caça selectiva de
totes les espècies i una bonificació
del 40% de les tarifes de la
quota variable o complementària

establertes per a la caça de trofeu de
totes les espècies.
n Són caçadors locals, als efectes
de l’aplicació d’aquesta taxa, els
que tenen el veïnatge administratiu
en algun dels termes municipals als
quals pertany la reserva corresponent
i els propietaris d’un mínim de cinc
hectàrees de terreny rústic dins la
reserva esmentada.
n Els caçadors i les caçadores que
facin servir bales que no contenen

plom durant les caceres de caça
major per acostament, tenen una
bonificació del 10% de les tarifes de
la quota variable o complementària
de totes les espècies.
n Els propietaris de terrenys inclosos
en RNC tenen una bonificació del
50% de la quota fixa o d’entrada,
excepte en la quota de caça menor
i porc senglar, dels permisos que els
corresponguin i subhastin.
n Els caçadors que participin en les
caceres autoritzades excepcionalment
per capturar cérvols, daines i muflons
dins de les reserves nacionals de
caça per tal de controlar els danys
que aquestes espècies hagin causat
o puguin causar, resten exempts
de pagar les quotes d’entrada i

complementàries dels exemplars
abatuts d’aquestes espècies.
n Els caçadors que participin
en les caceres autoritzades amb
batudes per capturar cabirols,
cérvols, daines i muflons fins de les
RNC per tal de controlar els danys
que aquestes espècies hagin causat
o puguin causar, resten exempts
de pagar les quotes d’entrada i
complementàries dels exemplars
abatuts d’aquestes espècies.

2’20 €

menor dins les reserves nacionals de
caça i reserves de caça, així com la
resta de novetats les podeu consultar
a la Llei 5/2017 que tenim publicada
a la nostra pàgina web (www.federcat.
com). Verifiqueu sempre la informació
al document original.

TAXA SUPRIMIDA
Es suprimeix la taxa per homologar
trofeus de caça.
Les taxes pels permisos de caça major
i menor a les zones de caça controlada
i les dels permisos de caça major i
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Resum ordre de vedes
2017-2018

PREVISIONS ESPECÍFIQUES DE CARÀCTER TERRITORIAL: terres del ebre
INICI

(excepte estornell negre)

T-10.352 i T-10.353

Tudó
En passos

1 octubre 2017

tradicionals

FI

30 novembre
2017

des de llocs fixos

4 de febrer 2018

8 d’octubre 2017

Mas Cusidó APC T-10.327
Mas Grimau APC T-10.262
Les Forques T- 10.104

barranc de les Valls T-10281

8 d’octubre 2017

7 de gener 2018

Perdiu xerra de muntanya

8 d’octubre 2017

24 desembre 2017

Fredeluga

8 d’octubre 2017

21 de gener 2018

Fotja

8 d’octubre 2017

25 de febrer 2018

Guineu

3 setembre 2017

25 de març 2018

L’aprofitament serà determinat pel Dir. dels SSTT del
Fotja

DARP, a proposta de la Sec-

Terres de l’Ebre

ció dels SSTT amb informe
previ del Consell Directiu

En terrenys cinegètics d’aprofitament comú la caça està limitada als diumenges i festius no locals i en el cas de la
falconeria també dijous i dissabtes. No està permesa la caça de perdiu xerra de muntanya.
En les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça controlada, el període hàbil de caça és el que
indiquin els diferents plans tècnics de gestió cinegètica anuals.
En terrenys cinegètics de règim especial els dies hàbils són els que estableix el corresponent pla tècnic de gestió
cinegètica, excepte per la perdiu xerra de muntanya que serà exclusivament un dia a la setmana fixat en el pla i per la

del PN del Delta de l’Ebre
Ànec collverd i
becadell comú

8 octubre 2017

4 març 2018

Tord comú
Tord ala-roig

4 febrer 2018

18 febrer 2018

Estornell vulgar

Terres de l’Ebre

Ambdós inclosos

Baix Ebre, Montsià , Terra
Alta i la Ribera d’Ebre

Conill

Límits de captures per a determinades especies
Límit

Perdiu xerra de muntanya

2 exemplars per caçador/a i dia

Tórtora

8 exemplars per caçador/a i dia

INICI

FI

Guatlla

20 exemplars per caçador/a i dia

8 octubre 2017

25 febrer 2018

Becada

3 exemplars per caçador/a i dia

1 juliol 2017

31 agost 2017

falconeria

Conill

INICI

FÍ

8 octubre 2017

15 abril 2018

territori

limitacions

de l’Ebre per ús de fura, gos

T-10.353 Mas Cusidó APC T-10.327
Mas Grimau APC T-10.262 Les
Forques T- 10.104 Puig Moltó APC

territori

Conill

1 juliol 2017

31 agost 2017

Tord comú
Sense limitació de dies
hàbils

Tord ala-roig
Estornell vulgar

4 febrer 2018

18 febrer 2018

limitacions

Garrigues, Pla d’Urgell,
Segrià i l’Urgell

Segarra, Noguera i les
Garrigues

Balaguer APC T-10.127 T-10.352 i

des de llocs fixos

dels SSTT del DARP a Terres

Baix Ebre i Montsià

Urgell, Pla d’Urgell, Segrià,

Budallera APC T-10.327 Coll de

tradicionals

menges

PREVISIONS ESPECÍFIQUES DE CARÀCTER TERRITORIAL: Lleida

PREVISIONS ESPECÍFIQUES DE CARÀCTER TERRITORIAL: TARRAGONA

1 octubre 2017

divendres, dissabtes i diu-

i escopeta o falconeria

Espècie

FÍ

Ambdós inclosos dijous,

Autoritzacions excepcionals

guineu que serà tots els dies de la setmana.

En passos

hàbils

Coll del Camp, coll de les Canals i

Perdiu roja

Tudó

Sense limitació de dies

Puig Moltó APC T-10.150

PREVISIONS SINGULARS PER A DETERMINADES ESPÈCIES

INICI

limitacions

Coll de Balaguer APC T-10.127

INICI					

Caça menor en general

territori
Budallera APC T-10.327

CAÇA MENOR TEMPORADA 2017-2018
ESPÈCIE		

FÍ

dels SSTT del DARP a Lleida
per ús de fura, gos i escopeta o falconeria

Garrigues, baix Segrià i
Urgell de Lleida

Autoritzacions excepcionals

Ambdós inclosos Dijous,
divendres, dissabtes i diumenges

T-10.150 Coll del Camp, coll de les
Canals i barranc de les Valls T-10281

Tord comú
Tord ala-roig

Ambdós inclosos Dijous,
4 febrer 2018

Priorat

Estornell vulgar

divendres, dissabtes i
diumenges

Deutsch-Drahthaar
d’Anna Delaura

Autoritzacions excepcionals
Conill
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1 juliol 2017

Alt Camp, Baix Camp, Tarra-

dels SSTT del DARP a Ta-

Excel·lent cadellada – L.O.E.

gonès i Baix Penedès

rragona per ús de fura, gos i

Nascuts el dia 12-04-2017

escopeta o falconeria

Telèfons: 972-23-53-47 --- 628.16.64.12

federcat.com
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CAÇA MAJOR TEMPORADA 2017-2018

MITJA VEDA TEMPORADA 2017-2018

A les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça controlada són els que
indiquin els respectius plans tècnics de gestió cinegètica, i a la resta de terrenys:

En terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el seu pla tècnic de gestió cinegètica
ESPÈCIES: guatlla, tórtora, tudó, colom roquer (incloses les varietats domèstiques i híbrids), garsa, estornell vulgar,
gavina riallera, gavià de potes grogues i guineu

COMARQUES		
ESPÈCIE			

INICI		

FI 		

SEXE/MÈTODE

Porc senglar
Mufló

3 setembre 2017

25 març 2018

Daina
Cabra salvatge
(Només es permet la caça per

8 octubre 2017

6 gener 2018

Ambdós inclosos i per ambdós sexes

acostament)
Cabra salvatge
(Només es permet la caça

1 març 2018

31 maig 2018

8 octubre 2017

31 gener 2018

per acostament)

Ambdós inclosos i exclusivament

INICI		

20 i 27 d’agost i 3 i 10 de

(excepte Solsonès)

setembre

Girona

15 d’agost 2017

15 de setembre 2017

Lleida i Solsonès

15 d’agost 2017

15 de setembre 2017

Isard
(Només es permet la caça

1 març 2018

15 maig 2018

10 setembre 2017

8 octubre 2017

Cérvol

9 octubre 2017

25 febrer 2018

Cabirol

2 abril 2017

13 agost 2017

Cabirol

3 setembre 2017

29 octubre 2017

Cabirol

7 gener 2018

25 febrer 2018

Dijous, dissabtes, diumenges i
festius

20 i 27 d’agost i 3 i 10 de

Terres de l’Ebre

setembre

principals novetats
RASTREIG AMB GOS D’ANIMALS FERITS EN L’EXERCICI DE CAÇA MAJOR

per mascles

Fins a 24 hores després de l’acció de caça autoritzada

Ambdós inclosos, exclusivament per

Abans d’iniciar el rastreig caldrà comunicar-ho al cos d’Agents Rurals indicant l’àrea privada o local de caça, el parat-

per acostament)
Cérvol

locals

setembre

Ambdós inclosos i per ambdós sexes
Ambdós inclosos i exclusivament

Dijous, diumenges i festius no

20 i 27 d’agost i 3 i 10 de

Tarragona

per mascles

per acostament)

DIES HÀBILS

Barcelona i Catalunya central

Isard
(Només es permet la caça

FI 		

Caldrà disposar del permís del titular de l’àrea privada o local de caça

mascles i en la modalitat d’acosta-

ge, el conductor i acompanyant, matrícula del vehicle i l’espècie de l’exemplar ferit.

ment

Es permetrà al conductor i al seu acompanyant dur arma i rematar l’animal

Ambdós inclosos, per ambdós sexes
i en qualsevol modalitat
Exclusivament per mascles i en les
modalitats d’aguait o acostament
Ambdós sexes i qualsevol modalitat
Exclusivament per femelles i en
qualsevol modalitat

En terrenys cinegètics d’aprofitament comú més grans de 200 ha, per a les batudes de porc senglar,
mufló i daina els dies hàbils són diumenges i festius
Es prohibeix la caça major en terrenys cinegètics d’aprofitament comú més grans de 25 ha i menors de
200 ha limítrofs a terrenys cinegètics de règim especial, a excepció de les batudes del porc senglar, mufló
i daina que duguin a terme els titulars de les APC o persones per ells autoritzades limítrofes a aquests
terrenys que les podran realitzar tots els dies de la setmana.
En terrenys cinegètics de règim especial, els dies hàbils són els que indica el pla tècnic de gestió cinegètica corresponent, excepte per el porc senglar, el cabirol, el cérvol, la daina i el mufló que seran tots els
dies de la setmana.

MESURES SANITÀRIES EN LES PECES DE SENGLAR, CABIROL
O LES FEMELLES I JOVES DE DAINA I CÉRVOL DESTINADES AL COMERÇ
Han de transportar-se senceres fins als punts de recollida* o establiments de manipulació de carn de caça,
sense fer-hi cap manipulació, incisió o altra actuació similar
Aquesta obligació no s’aplicarà als exemplars destinats a l’autoconsum ni als exemplars mascles adults considerats trofeus de caça
*Es considera punt logístic de recollida de peces de caça el lloc on es transportin i recullin els exemplars quan procedeixin de diferents terrenys cinegètics per al
seu trasllat posterior a un establiment de manipulació de carn de caça. Per tant, no es podran realitzar aquestes actuacions en els punts de reunió, entenent com
a tals els indrets ubicats dins d’un terreny cinegètic on es mouen en primera instància els exemplars caçats procedents de caceres col·lectives, a fi de ser acumulats i examinats per la persona amb formació en primera instància, i preparats per al seu transport a un punt logístic o l’establiment de manipulació.

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
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.
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CALENDARI de COMPETICIONS de caça 2017

BARCELONA
26 de març

Compak Sporting

25 de novembre

becada

A determinar

Serracanya

14 de maig

RECORREGUTS DE CAÇA

CAÇA menor amb gos

SANT HUBERT (M/F)

1de juliol

1de juliol

Coto Codony, Sta. Maria de Queralt

La Pobla de Lillet

24 d’octubre

28 d’octubre

Coto Codony, Sta. Maria de Queralt

CAÇA menor amb gos

CAÇA menor amb gos
2 de desembre

becada

Montmajor-Espunyola-Montclar

GIRONA

TERRES DE L’EBRE
4 de juny

CAÇA menor amb gos

Blanes

27 de gener de 2018

becada
Arbúcies

LLEIDA
2 d’abril

Compak Sporting

Flix

CATALUNYA
28 de març

Compak Sporting
Camp de Tir Les Pedreres,
Ulldecona, Terres de l’Ebre
9 de juliol

RECORREGUTS DE CAÇA
Camp de Tir Los Pinos,
Riba-Roja d’Ebre, Terres de l’Ebre
22 de juliol

SANT HUBERT (M/F)

Nora Alcoletge

Coto Codony, Sta. Maria de Queralt,
Tarragona

12 de maig

22 i 23 de juliol

RECORREGUTS DE CAÇA
Tremp

GOSSOS DE MOSTRA
Tàrrega, Lleida

SANT HUBERT (M/F)
Bell-lloc

Aprofitant les proves que realitza el Pointer
Club a Tàrrega, la FCC col·laborarà per treure
els representants catalans al Campionat
d’Espanya de Caça Pràctica

28 d’octubre

A determinar (setembre)

CAÇA menor amb gos

PODENC EIVISSENC

11 de juny

Cubells

21 de maig

RESISTENCIA OCELLAIRE

rapidesa OCELLAIRE
Dosrius, Barcelona

Camp de Tir Los Pinos,
Riba-Roja d’Ebre

3 de juny

CAÇA menor amb gos

Albanyà, Girona

RECORREGUTS DE CAÇA
7 d’octubre

28 d’octubre

becada

SANT HUBERT (M/F)

Mas Oliva Campany

Faisà d’Or, Les Olives

16 de desembre

28 de maig

Camp de Tir Les Pedreres, Ulldecona

11 de juny

SANT HUBERT (M/F)

La Pobla de Lillet

Compak Sporting

Compak Sporting

RECORREGUTS DE CAÇA

SANT HUBERT (M/F)

Manlleu, Barcelona

Coto Pons, Calafat

27 de maig

El Tinell del Brai, Terres de l’Ebre

2 d’abril

16 de juliol

Club de Tir el Molí Llançà

Alguaire, Lleida

TARRAGONA

Caldes de Montbui

Serracanya

FALCONERIA
11 de novembre

22 d’abril

SANT HUBERT (M/F)

22 d’octubre

Serós, Lleida

PROVES DE TREBALL
GIRONA
3, 4 i 5 de març
gossos de rastre
sobre senglar
Cassà de la Selva
18 i 19 de març
gossos de rastre
sobre Llebre
Cassà de la Selva
8 i 9 d’abril
gossos de rastre
sobre senglar
Ogassa
22 i 23 d’abril
gossos de rastre
sobre senglar
Viladrau
29 i 30 d’abril
gossos de rastre
sobre LLEBRE
Camprodon

LLEIDA
13 i 14 de maig
gossos de rastre
sobre LLEBRE
Santalinya

normativa

Limitacions i normativa per a la
pràctica de la caça als marges dels rius
[La normativa estableix que per caçar als marges dels rius cal comptar amb una autorització
expressa de l’administració. Les societats de caçadors hauran de sol·licitar a l’administració
aquest permís per poder caçar als marges del rius que travessen la seva àrea privada de caça.]

L’apartat5 de l’article 10 del Reglament
de Caça referent als terrenys sotmesos
a règim cinegètic especial, disposa que
per caçar als marges i zones de servitud
dels rius, rierols i canals que travessen
o limiten amb terrenys sotmesos a
règim cinegètic especial, serà necessari
comptar amb l’autorització expressa
expedida pel Servei Territorial a petició
dels titulars interessats. L’incompliment
d’aquesta norma és constitutiu d’una
infracció administrativa.
Cal considerar, davant de l’exposat,
que les societats de caçadors són les
que han de sol·licitar a l’administració
aquest permís per poder caçar als
marges del rius que travessen la seva
àrea privada de caça. Aquesta obligació,

en l’afluència de públic de manera
permanent o temporal el servei
podrà limitar o prohibir la caça,
difonent públicament aquesta decisió
i senyalitzant els terrenys i aigües
afectades. Quan es tracti de vies
pecuàries i aigües públiques que
travessin o siguin adjacents amb
terrenys sotmesos a règim cinegètic
especial no es podrà caçar excepte que
els seus titulars facin ús del que disposa
l’article 10.5 d’aquest Reglament. En
conseqüència podem afirmar que:
està determinada pel que és zona
de seguretat segons el que prescriu
l’article 14.2.d) del mateix cos legal, on
s’estableix que es consideraran zona de
seguretat les aigües públiques incloses
les seves lleres i marges.
ÚS D’ARMES
Pel que fa a l’ús de les armes en zones
de seguretat, en l’article 15.1.d) del
Reglament de Caça s’estableix que en les
vies pecuàries i aigües públiques amb les
seves lleres i marges, és permès l’ús de
les armes de caça dins de les mateixes
excepte que hi hagués perill per les
persones, el ramat o animals domèstics.
Així
mateix,
quan
concorrin
circumstàncies
especials
basades

Modificació de normativa per portar
trofeus de caça des de l’estranger
Dilluns 26 de desembre de 2016
es va publicar al BOE una Resolució
mitjançant la qual s’estableixen algunes
modificacions en la normativa per
importar trofeus de caça (dins conveni
CITES) des de l’estranger.
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S’han modificat les Direccions de
Comerç habilitades per l’emissió dels
permisos i certificats contemplats en el
Reglament (CE) 338/97, es vol agilitzar
la resolució dels procediments usant
mitjans electrònics i s’ha desenvolupat

És zona de seguretat les aigües
públiques, lleres i marges.
n L’ús d’armes està permès dins
aquestes zones amb excepcions.
n És una excepció l’afluència de
públic permanent o temporal.
n És una excepció les aigües públiques
que travessen o siguin adjacents amb
les APC.
n En la primera excepció es pot limitar
o prohibir la caça.
n En la segona excepció s’ha de
fer ús del que disposa l’article 10.5
del Reglament de Caça i per tant, els
titulars han de sol·licitar un permís
per caçar en aquestes zones als
Serveis Territorials.
n

un nou document d’inspecció que
diferenciï clarament aquelles espècies
subjectes a control en compliment del
Conveni CITES, d’altres no subjectes
a aquest, adaptat a la incorporació
de procediments de tramitació
electrònica.
Podeu consultar el document a la
pestanya de Legislació de la nostra
pàgina web www.federcat.com

CAMPIONATS

Campionat de
Catalunya Ocellaire

Campionat de
Catalunya Ocellaire

cant silvestre: PINSANS
m 1r Bàrbara Rodríguez
m 2n Claudio Sánchez
m 3r Bàrbara Rodríguez
m 4t Marcelino Infante

rapidesa: pinsans
m 1r Josep Freira Bofill
m 2n Francisco José Rodríguez Peña
m 3r Jaime Vera Martín
m 4t Joan Codina Puig

cant silvestre: PASSERELLS
m 1r Jonathan Cruz
m 2n Jorge Giralt
m 3r Pedro Ruiz
m 4t Domingo Rodríguez

rapidesa: PASSERELLS
m 1r Rafael Aguilera Millan
m 2n Francisco Valdivia GarcÍa
m 3r Roman Ruiz Llamas
m 4t Alberto Lara Reina

cant silvestre: VERDUMS
m 1r Salvador Poncel
m 2n Francesc Pelegrí
m 3r Antonio Velasco
m 4t Pedro Ruiz

rapidesa: VERDUMS
m 1r Jordi Giralt Belmonte
m 2n Jordi Giralt Belmonte
m 3r Francisco Cortés Atencia
m 4t Víctor Valenzuela Muñoz

RACES BRITÀNIQUES
m 1r Manuel Teijeira
Gos: Hugo

cant silvestre: CADERNERES
m 1r Antonio Pelay
m 2n Pedro Ramos
m 3r Jose Mª Herrera
m 4t Pedro José Garcia

rapidesa: CADERNERES
m 1r Tomás Lainez Molina
m 2n Caleb Atencia Palacios
m 3r Juan Fernández Corchado
m 4t Francisco Rodríguez Cortés

Campionat de
Catalunya de Sant
Hubert

Campionat de Catalunya de Falconeria

HOMES
m 1r Anselmo Martínez
m 2n Jordi Ametller
m 3r Francisco Javier Caballero

SKY TRIAL
m 1r Manel Bonilla, 48 punts
Animal: Caramelo
m 2n Lluís Martín, 32 punts
Animal: Chero
m 3r Vicente Sánchez, 26 punts
Animal: Veneno

HARRIS
m 1r Cristian Cano, 31’5 punts
Animal: Llança
m 2n Ramon Cubillas, 28’5 punts
Animal: Nuit
m 3r Cristòbal Pérez, 27’5 punts
Animal: Kira

ASTOR
m 1r Raul Rodríguez, 39 punts
Animal: Garfield
m 2n Juan Torres, 36’5 punts
Animal: Rauxa
m 3r Carlos Pinyol, 31’5 punts
Animal: Elvis

PETITES AUS
m 1r Roger Camprubí, 34 punts
Animal: Apolo
m 2n Cristian González, 29’5 punts
Animal: Dreik
m 3r Daniel García, 27 punts
Animal: Anubis

Campionat de
Catalunya
de Recorreguts de Caça
Finca el Pascol, Caldes de Montbui
(Barcelona), 12 de juny de 2016
m 1r Alejandro Sánchez, 91 punts
m 2n Joaquim Periañez, 91 punts
m 3r Gabriel Montes, 89 punts
m 4t Xavi Rodríguez, 89 punts

Campionat de
Catalunya de gossos
de mostra

Tàrrega (Lleida), 25 al 28 d’agost de 2016
RACES CONTINENTALS
m 1r Albert Morchon
Gos: Eol

Balsareny (Barcelona), 16 de juliol de 2016

DAMES
m 1r Eva Rius
m 2n Marta Giménez
m 3r Mariola Rafart

Campionat de
Catalunya de Compak
Sporting
Serracanya (Barcelona), 29 de maig de 2016
m 1r Àngel Ballesté, 95 punts
m 2n Joan Badia, 93 punts
m 3r Ivan Marín, 93 punts
m 4t Jordan Edo, 92 punts

Campionat de
Catalunya de
podencs eivissencs

Lleida, 22 de maig de 2016

Súria, 29 de maig de 2016

Alguaire (Lleida), 23 d’octubre de 2016

Campionat de Catalunya de caça
menor amb gos
Serracanya (Barcelona), 5 de novembre de 2016
HOMES
m 1r Serafín Benito, 3.850 punts
m 2n Sergi Rodríguez, 3.300 punts
m 3r Joel Pena, 2.750 punts

DAMES
m 1r Gloria Álvarez, 550 punts
m 2n Marta Giménez, 550 punts

Seròs (Lleida), 18 de setembre
de 2016

Campionat de Catalunya de becada

m 1r Joan Navarro, 24’33 punts
m 2n Alberto Cid, 23’80 punts
m 3r Jordi Reverter, 19’90 punts

m 1r Isaac Morales Ramírez, 1.000 punts
m 2n Manuel Aguilera, 500 punts
m 3r Sergi Ballús, 500 punts

Sentmenat (Barcelona), 10 de desembre de 2016
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El cost de la caça del senglar en la
modalitat de batuda a Catalunya
és d’uns 64 milions d’euros
[L’estudi, realitzat per la R.T. de la FCC a Barcelona revela dades tan significatives
com els 1.325€ que costa cada senglar abatut i els 3.047€ de despesa anual
directa que suporta cada caçador per practicar la caça del senglar.]
La proposta inicial d’aquest
estudi va néixer pel neguit
d’una sèrie de colles
senglaneres d’Osona
amoïnades per la despesa
econòmica i veterinària
que suposa mantenir els
gossos del senglar.

Per a tothom vinculat amb el món
de la caça era evident que aquesta
pràctica, en aquest cas del porc
senglar, comportava uns costos elevats
per als caçadors/colles senglaneres; no
obstant això, fins ara no es disposava
d’unes dades concretes sobre la
valoració econòmica real d’aquestes
despeses. Gràcies a l’estudi elaborat
per la Federació de Caça de Barcelona
i coordinat per Santi Ferrón, el seu
tècnic cinegètic, aquesta suposició
s’ha convertit en una realitat
contrastable al posar sobre la taula
unes dades fidedignes, específiques
i que contemplen totes les despeses
i variables aplicables a la caça del
senglar en la modalitat de batuda al
conjunt de Catalunya.
La proposta inicial d’aquest estudi va
néixer pel neguit d’una sèrie de colles
senglaneres d’Osona amoïnades per
la despesa econòmica i veterinària que
suposa mantenir els gossos del senglar.
Després de valorar-ho, la Federació
Catalana de Caça a Barcelona va
decidir fer un estudi molt més ampli
sobre l’esforç econòmic i social que
suporta el col·lectiu en la caça del
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senglar. L’objectiu final d’aquest estudi
és disposar d’unes dades contrastades
d’aquestes despeses per tal de posar
en valor el treball i l’esforç realitzat
pels caçadors de Catalunya i els costos
significatius que, any rere any, han
d’assumir. Aquest fet contrasta amb
l’escàs o nul suport rebut fins ara a l’hora
de dur a terme aquesta necessària labor
de control cinegètic, que fins fa uns
anys es podia considerar una activitat
lúdica-esportiva, ètica i sostenible
que afavoria el control poblacional de
l’espècie i alhora contribuïa a evitar els
danys a l’agricultura i la sinistralitat a

les carreteres, però que en l’actualitat,
a causa de la sobrepoblació d’aquests
animals i la continua demanda i pressió
per part de l’administració i la pagesia
per eliminar-los, ha esdevingut una
obligació que comporta una important
despesa econòmica, que en aquests
moments assumeixen en la seva
totalitat les diferents colles senglaneres.
En aquest estudi s’ha valorat
detalladament el conjunt de despeses
econòmiques derivades de la modalitat
de caça de batuda, analitzant per una
banda els costos que repercuteixen
directament sobre els caçadors i per
l’altre, els diners que aporta la caça a
altres col·lectius que es veuen afavorits
per l’activitat cinegètica en general.

135.000 € anuals per colla
De l’estudi s’extreuen unes xifres
finals tan significatives com els
46 milions d’euros derivats de la
captura de 34.789 senglars –segons
dades estadístiques recollides a la
memòria cinegètica de Catalunya a
la temporada 2014-15-, a les quals
caldria afegir les dades estadístiques
de captures del 25% de les àrees
privades i àrees locals de caça, zones
de caça controlada i reserves nacionals
de caça –captures no recollides en
aquest estudi- que suposarien un
augment d’uns 12.500 senglars
abatuts més, situant en 48.043 el
número total d’exemplars caçats a

Cal destacar el còmput
global de les despeses
econòmiques anuals
assumides de manera
directa per cada caçador
de senglars, que superen
els 3.000 €.
Catalunya en l’esmentat període,
generant un impacte econòmic final
de 63.677.663 milions d’euros.
Cal
destacar
que
aquestes
despeses no van a la baixa, al contrari,
augmenten cada temporada a causa
de l’increment descontrolat del
número de porcs senglars, que cada
vegada troben més facilitats per a
la seva reproducció, i la necessitat
de realitzar més batudes, per tal de
donar resposta a l’elevat número de
peticions de la pagesia i l’administració,
amb l’objectiu de pal·liar els danys
provocats a l’agricultura, la seguretat
pública i la sanitat.
Aquesta valoració econòmica s’ha
basat en l’estudi de l’activitat de 56
colles senglaneres de Barcelona de
les zones de Montnegre - El Corredor,
Serralada Litoral, Alt Berguedà,
Guilleries-Collsacabra, Montseny i
Moianès Bages; estandarditzant un
model de colla senglanera en la qual, a
cada batuda, hi participen de mitjana
24 caçadors de parada, 3 canilles
acompanyades per tres gossers i 23
gossos, unes dades mitjanes per colla
extrapolables a altres zones i colles
senglaneres de Catalunya. A més

de les dades pròpies extretes de la
informació de les colles, cal destacar
la incorporació de dades externes
com la memòria anual de l’activitat
cinegètica a Catalunya, elaborada per
la pròpia Generalitat de Catalunya.
Les colles assumeixen de mitjana
un cost de 135.193€ anuals per la
caça del senglar.
DADES ACLAPARADORES
Fruit d’aquest detallat i aclaridor
estudi es desprenen dades tan
aclaparadores com els 1.325 € de
despesa per cada exemplar abatut,
i d’aquí s’extrapolen unes despeses
anuals per al conjunt dels integrants
d’una colla de 135.193 € -comptant
una mitjana de captures per
temporada de 102 senglars per colla,
en xifres de 2014-15, ara superiors-.
També cal destacar el còmput
global de les despeses econòmiques
anuals assumides de manera directa
per cada caçador de senglars que
superen els 3.000 €, això sense
comptar altres tipus de despeses com
el temps invertit en la cacera, que tal
i com manifesten els responsables de
l’estudi cada vegada esdevé més una

obligació que no pas la pràctica d’una
afició. Sorprèn també, per l’elevat de la
seva quantia, les despeses derivades
de la creació de la primera canilla,
que es situen per sobre dels 47.000€
-aquí s’inclouen els costos dels gossos,
inscripció al nucli zoològic, construcció
de la gossera i equipaments, remolc
de transport, localitzadors i collars- o
els gairebé 14.000€ anuals dedicats al
manteniment de la canilla.
El passat 16 de setembre la seu de
la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya va esdevenir l’escenari de
la primera presentació d’aquest estudi
que va comptar amb la participació,
entre altres, dels presidents de la
Federació Catalana de Caça i la R.
T. de Barcelona, Sergio Sánchez i
Joaquim Zarzoso respectivament, a
més a més de presidents de diferents
societats col·laboradores de l’estudi,
alts comandaments del cos d’Agents
Rurals de Catalunya i representants
de l’administració, amb la Directora
General de Forest, la senyora
Montserrat Barniol, al capdavant i els
directors dels serveis territorials de
Barcelona, Catalunya Central i Girona
i personal tècnic.
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Èxit organitzatiu i de
participació de la 1a Trobada
de Dones Caçadores
[El dia 21 de gener, amb motiu del 50è aniversari de la societat de caçadors
de Llinars del Vallès, es va realitzar la primera cacera protagonitzada per
dones caçadores federades a la província de Barcelona amb la col·laboració
de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona i una excel·lent
organització de la societat de caçadors de Llinars del Vallès.]

Relleu generacional:
els joves som aquí!

AGRAÏMENTS

En finalitzar la trobada el president de la
R.T. de Barcelona, Joaquin Zarzoso, va fer
entrega de diversos obsequis. També va
felicitar la Amor Giménez, delegada del
jovent a la Territorial de la FCC a Barcelona.

representada per Joaquim Zarzoso,
el seu president, d’unes dessuadores
commemoratives per a cadascuna de
les participants, a més del sorteig de
diferents obsequis com una emissora
gentilesa de l’empresa ALAN, unes
llanternes recarregables de Sant Just
Telecomunicacions, peces de roba
de la FCC i dos documents únics
PREMIUM CAT per a la temporada
2017/2018.
Totes les dones van agrair el treball
realitzat per la societat de caçadors
de Llinars del Vallès i van instar a la
Territorial a organitzar més trobades
d’aquest tipus, una petició que de
seguida va recollir Joaquim Zarzoso,
que va manifestar la voluntat de la
Federació de repetir alguna cacera
més a la propera temporada per tal

La fita va comptar amb la
participació d’una trentena de
caçadores federades a Barcelona
i una a Girona, que van realitzar
una batuda de caça major de
les espècies de senglar i cabirol
femella. Malgrat les adverses
condicions climatològiques, que
van condicionar molt la jornada
de caça i van minvar el resultat de
la cacera a la captura d’un senglar,
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aquesta primera trobada de dones
caçadores va esdevenir un veritable
èxit organitzatiu i de participació, on
la companyonia i el bon ambient van
esdevenir la constant i es va complir
amb el principal objectiu de la
trobada que era gaudir de la jornada
i aplegar a tot un col·lectiu de joves
caçadores amb molta il·lusió i ganes
de conèixer més noies i dones amb
qui compartir la seva afició.

La cacera va acabar amb un fantàstic
dinar de germanor organitzat per
la societat de Llinars del Vallès a la
seva seu. En el decurs d’aquest àpat,
el president de la societat, el senyor
Josep Majoral, va agrair la presència
de totes les dones i acompanyants,
així com del seu cap de colla, Xavier
Espinosa. El dinar va acabar amb el
regal per part de la Representació
Territorial de la FCC a Barcelona,

de potenciar la figura de la dona en
la caça.
UN AGRAÏMENT PARTICULAR
Zarzoso va aprofitar la presència de la
delegada del jovent a la Territorial de
la FCC a Barcelona, Amor Giménez,
per felicitar-la pel seu treball de
promoció de la caça entre els joves,
destacant el seu compromís constant.
Així mateix, va agrair sincerament
l’esforç i compromís dels membres
de la junta directiva de la societat
de Llinars del Vallés, que van superar
totes les expectatives amb una
magnifica organització, i el suport
rebut per part dels col·laboradors
en la cessió dels regals. Per últim, va
animar a les societats federades de
Barcelona a realitzar aquests tipus
d’esdeveniments, tant per a dones
com per a joves caçadors.
(Si esteu interessat en col·laborar
podeu posar-vos en contacte amb la
Representació Territorial de la FCC a
Barcelona.)

Estimats joves caçadors,
voldria recordar-vos qui som i com
d’importants podem arribar a ser.
Som el futur de tot allò pel qual han
lluitat durant tants anys els nostres
avis, pares, tiets... Penso que podem
millorar les coses o perdre-les per
sempre ja que ara no són bons temps
per a la figura del caçador.
Els ecologistes i/o animalistes ens
ho posen tot en contra, però no ens
hem de rendir ni amagar; ara, més
que mai, ens hem de donar suport
entre nosaltres. Vull animar-vos a
seguir caçant, a sortir al camp, ja sigui
amb els gossos o a donar un volt
amb els amics. El nostre col·lectiu
és petit, ja que de joves amb afició
som pocs. Tot i amb això, vull que
sapigueu que des de la Territorial
de Barcelona el compromís amb
el jovent és ferm; oferim ajudes en
formació, competició, permisos de
caça major i activitats adreçades
només pels joves, tot subvencionat
per la territorial.
Des d’aquest espai, animo a tots
els joves a participar en aquestes
activitats. Si teniu qualsevol dubte
i/o aportació constructiva serà
ben rebuda. La meva adreça de
correu electrònic és: agimenez@
fedecazabarcelona.com
Finalment, m’adreço a totes les
societats federades per a sol·licitar la
vostra ajuda i col·laboració. És cabdal
que feu un esforç per potenciar la
incorporació de joves caçadors a
les vostres societats, amb el vostre
suport i compromís tot serà més
fàcil. Gràcies a tots i totes.
Amor Giménez

Delegada dels Joves Caçadors
a la Territorial de Barcelona
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La Territorial de Barcelona posa en
dubte l’eficàcia de l’esterilització en
el control dels senglars
[L’ús de vacunes per a l’esterilització tindria un efecte limitat en el control de
les poblacions de senglar.]

LA JORNADA

Diversos moments, lectius i lúdics, de la
jornada tècnica “Perspectives de futur en
la gestió del porc senglar”, que es va dur a
terme al Centre Cívic La Fonteta de Sant
Feliu de Codines.

És la conclusió de la jornada
tècnica “Perspectives de futur en
la gestió del porc senglar”, que
va fer la Representació Territorial
de la Federació Catalana de Caça
a Barcelona, al Centre Cívic La
Fonteta de Sant Feliu de Codines.
Un dels ponents, Jorge Ramon
López,
membre
del
Servei
d’Ecopatologia de Fauna Salvatge
(Sefas) de la Universitat de
Barcelona, va destacar que malgrat
l’augment constant de les captures,
en els darrers anys el nombre de
senglars no ha parat de créixer.
“No és un problema de la caça.

34 LA GENETA

Amb menys caçadors cada any es
capturen més senglars”. El fenomen,
segons López, l’expliquen causes
naturals i la intervenció humana.
D’una banda, l’alta fertilitat de
l’espècie –”el senglar és una bomba
biològica”. Els canvis en l’ecosistema
que han fet desaparèixer els
predadors, l’alliberament d’espècies
com el porc vietnamita, l’abandó
del medi rural que fa créixer la
cobertura vegetal o l’existència de
molta alimentació suplementària, a
prop del medi urbà i periurbà, i el
mal costum d’algunes persones de
donar-los menjar.

Pel que fa a l’ús de la vacuna per
a l’esterilització, segons el model
amb què s’ha treballat, prenent com
a referència la població de senglars
de Collserola, esterilitzar els
mascles de l’espècie pràcticament
no tindria efecte, segons aquest
expert. “El senglar és una espècie
polígama i els pocs mascles que no
es poguessin capturar s’aparellarien
amb totes les femelles possibles”.
Fer el mateix amb les femelles no
tindria un efecte significatiu si no
s’arribés al 70%. En una població
de mil exemplars, dels quals 500
fossin femelles, caldria capturar i

esterilitzar almenys 300 femelles
amb el problema logístic que això
comportaria, perquè per posar la
vacuna cal capturar i anestesiar
cada exemplar “voldria dir capturar
i vacunar almenys un exemplar
cada dia i repetir l’operació cada
any. A més, per garantir l’èxit
d’aquesta actuació s’hauria de fer
en poblacions tancades, que no
es dispersessin, i tenir individus
controlats per determinar quins han
estat vacunats i quins no.
Jorge Ramon López va dir que la
combinació de la cacera selectiva
amb la disminució de l’alimentació
és la millor solució i va apuntar
la
necessitat
que
caçadors,
ecologistes, animalistes i agricultors
treballessin conjuntament amb
l’ajut de l’administració, els tècnics
i els investigadors.
Al final de la jornada tots els
presents van poder gaudir de
la cuina amb carn de senglar.
La Territorial de Barcelona va
convidar a l’esdeveniment a tots
els Ajuntaments interessats a tenir
més informació sobre la “famosa”
vacuna d’esterilització dels senglars.
Al final de l’esdeveniment es va
sortejar entre tots els assistents
una emissora cedida per Sant Just
Telecomunicacions.

L’ESTERILITZACIÓ DE PORCS SENGLARS:
UNA EINA ÚTIL DE GESTIÓ?
1. Les vacunes immunocontraceptives són efectives per al control individual de la
reproducció en femelles de porc senglar, tant en captivitat com en llibertat.
2. L’estudi que es proposa és una repetició d’estudis ja fets en altres zones.
3. L’esterilització d’un porc senglar conflictiu, sigui en zona rural o urbana,
suposa mantenir un senglar problemàtic en el temps.
4. En l’actualitat, GonaConTM només es pot utilitzar en projectes de recerca
o per part d’institucions governamentals amb autoritat en el control de les
poblacions d’animals salvatges.
5. Per a poder aplicar GonaConTM a Catalunya, cal l’autorització de l’Agència
Espanyola del Medicament en coordinació amb la Generalitat de Catalunya i
dels comitès d’ètica corresponents.
6. GonaConTM no acompleix tots els requisits necessaris per a esdevenir
una eina de gestió eficaç i eficient de les poblacions de porc senglar: no es
pot administrar per via oral; és difícil i car aconseguir esterilitzar la proporció
necessària de femelles en una població per a observar efectes poblacionals; i
els costos econòmics lligats a l’administració de la vacuna són elevats.
7. Pot arribar a ser necessari esterilitzar almenys al 70% de les femelles
reproductives d’una població per a observar-ne una disminució significativa.
8. L’esterilització injectable no és la solució a l’augment de la població
de porcs senglars de Catalunya, ja que només és eficient en poblacions
reduïdes, tancades, i amb un cens conegut i precís d’animals als quals es pugui
administrar fàcilment la vacuna.
9. Tal i com es practica actualment, la caça no sembla ser eficient per a
controlar la població de porcs senglars de Catalunya.
10. L’abatiment selectiu de porcs senglars juvenils i femelles en edat i època
reproductiva pot arribar a controlar el creixement de la població de senglars.
11. L’abatiment selectiu de porcs senglars conflictius o que causen danys
pot arribar a disminuir les conseqüències negatives de la població de porcs
senglars.
12. A més d’augmentar i sobretot fer més eficient l’eliminació de porcs
senglars, cal una disminució de la disponibilitat d’aliment d’origen humà per a
aquesta espècie.
13. L’aplicació d’una vacuna anticonceptiva per a esterilitzar els porcs senglars
en llibertat és més aviat un estudi que una eina de gestió, i ha creat unes
expectatives que no s’ajusten a la realitat de les seves possibilitats actuals.
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I Trobada Internacional de
Joves Caçadors
[La Territorial de Barcelona juntament amb el Club Esportiu Becaders de
Catalunya van estar a la I Trobada internacional de joves Caçadors, els dies
3 i 4 d’octubre, organitzada per l’associació juvenil Juvenex on es va oferir
un interessant cap de setmana a plena riquesa natural.]

El president del Club Esportiu
Becaders Catalunya, el Sr. Gabriel
Crespo, juntament amb la delegada
de joves de la Territorial de Barcelona,
Amor Giménez, es van fer càrrec
d’aquesta expedició de joves caçadors
de Barcelona on van participar diferents

comunitats autònomes com Catalunya,
Castella La Manxa, Castella i Lleó,
Andalusia, Extremadura i el país veí,
Portugal. El primer dia es van concentrar
al Centre d’Atenció al Visitant del Parc
Nacional de Monfragüe, a la localitat de
Vila Real de Sant Carlos.

Els joves van poder observar amb
gran nitidesa els diferents nius de
voltors negres o cigonyes negres,
a més de senglars i cérvols i van
visitar el Centre d’Interpretació
de la Naturalesa del Parc, on es
va mostrar una exposició molt
completa de tot l’entorn natural
que forma Monfragüe, el seu
desenvolupament rural i els recursos
que aquest ofereix.
Es va gaudir d’una de les meravelles
de la naturalesa, que va fer les
delícies dels joves participants, i
que era l’atractiu principal d’aquesta
activitat: la brama dels cérvols. En
un entorn idíl·lic ofert pel Parc, els
assistents van observar en un lloc
privilegiat la bellesa i encant del zel
d’aquests animals.
Des de la Territorial de Barcelona
volem agrair el compromís de
Juvenex i del Club Esportiu Becaders
de Catalunya pel seu compromís
amb els nostres joves, una aposta
que compartim fermament.

Clara aposta de les societats
de caçadors del Bruc i
Marganell pel foment de la

caça entre els més joves

[Mitjançant aquest article, la Representació
Territorial de la FCC a Barcelona vol transmetre el
seu més sincer agraïment a les societats federades
de Montserrat del Bruc i Marganell, per la seva
gestió en favor del foment de la caça entre el
jovent al facilitar diferents permisos de caça major
a Montserrat per al seu sorteig entre els caçadors
joves de la representació.]

Reconeixement a la labor realitzada per Carlos Ros
Per motius estrictament personals,
el nostre company i amic Carlos Ros ha
cessat de forma voluntària del càrrec
de Delegat de Falconeria d'aquesta
Territorial. Com a president d'aquesta
Territorial li vull agrair el gran treball i
esforç realitzat durant el temps que ha
estat amb nosaltres. Coneixedor que la
formació del nostre col·lectiu és una eina
essencial, va ser l'impulsor de diferents
cursos de Falconeria realitzats per aquesta
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Territorial. A més, a través d'aquestes
aus, va acostar a les escoles la figura del
caçador, sempre amb la col·laboració de la
Territorial de Barcelona.
Només ens resta donar les gràcies
al Carlos pel gran treball realitzat
durant tot aquest temps. Carlos,
sempre tindràs les porta obertes de
la Territorial de Barcelona per a seguir
treballant en benefici del col·lectiu de
falconers federats.

Per tal d’ajudar als més joves
i amb la finalitat de generar més
afició, la Representació Territorial
de la Federació Catalana de Caça de
Barcelona sorteja entre el col·lectiu
de joves caçadors els diferents
permisos de caça major que rep de les
societats federades de Montserrat. A
més a més, i com a novetat, aquesta
temporada tots els joves caçadors
de la província de Barcelona que els
hi va tocar un permís de caça major

al sorteig de la FCC, van gaudir
d’aquests permisos de franc.
El compromís de la Representació
Territorial de la FCC a Barcelona per
aquesta propera temporada continua
ferm amb els més joves i continuarà
treballant perquè puguin continuar
gaudint d’aquestes caceres de franc
en un entorn tan meravellós com és
Montserrat.
Moltes gràcies a aquestes societats
que de forma solidària participen de

forma activa en aquesta iniciativa.
Així mateix, volem agrair al Cos
d’Agents Rurals de Montserrat el seu
tarannà i compromís amb els joves.
Tots han valorat molt positivament el
treball dels agents.
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Denunciem greus
deficiències al tancament
perimetral de la C-25
[Als darrers temps, les notícies vinculades amb els accidents
de trànsit provocats per animals salvatges, especialment
senglars, són una constant. La C-25, una via ràpida que
hauria de comptar amb un tancament perimetral a tot el
seu recorregut, no n’és una excepció.]
Mitjançant un detallat estudi
sobre el terreny, la Representació
Territorial de la FCC a Girona
ha constatat i mostrat les greus
deficiències de manteniment i
conservació del tancament perimetral
de la carretera C-25 –l’anomenat Eix
Transversal-, una via de comunicació
ràpida que travessa Catalunya des de
Cervera fins a Caldes de Malavella,
una situació que posa en greu perill
al trànsit rodat a causa de la facilitat
que tenen els animals salvatges per
accedir a la via.
Des de la seva inauguració al
1997 fins l’actualitat, s’ha realitzat
un procés de desdoblament motivat
especialment per les mancances que
es van anar manifestant durant els
primers anys d’ús. Aquest procés
es va dur a terme entre el 2008 i el
2013, període durant el qual es va
mantenir la circulació de vehicles,
però es va descuidar el tancament
perimetral en bona part dels trams en
obres. Ara per ara, aquesta carretera
incompleix la condició d’estanquitat
que, segons la legislació vigent, li és
requerida.
Aquest fet té repercussions
directes no només sobre les societats
de caçadors titulars de les àrees de
caça per on transcorre aquesta via, si
no també sobre els seus usuaris. En
primer lloc, l’entrada d’un animal de
les característiques d’un senglar a la
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carretera C-25 suposa un important
risc de patir un accident, amb les
conseqüències que se’n poden
derivar, tant de seguretat personal
com econòmiques.

PORC SENGLAR MORT

Fins que no es duguin a terme les mesures
que evitin aquest tipus de fets, la pressència
d’animals a la zona dins d’indrets fora de
control serà una trista i perillosa constant.

responsabilitat jurídica
Per altra banda, cal recordar que
la responsabilitat jurídica dels
accidents de trànsit causats per
col·lisió amb espècies cinegètiques,
recau sobre els titulars de les àrees
de caça quan l’accident succeeix
per l’acció directa de caça o bé unes
hores posteriors a aquesta activitat.
Si tenim en compte la problemàtica
exposada és evident que qualsevol
batuda del senglar que es realitzi a
prop d’aquesta carretera suposarà un
evident risc d’entrada d’animals dins
l’Eix (tant de senglars com de gossos
de rastre). I l’alternativa de deixar
aquests espais sense caça, implica
sense cap dubte un increment de
la densitat d’aquesta espècie en
aquestes zones, la gestió cinegètica
de les quals és responsabilitat dels
titulars de les APCs. Així doncs, la
situació de les societats de caçadors
que disposen d’un tram d’aquesta
carretera dins els límits de les seves
àrees de caça és ben galdosa.
Va ser a partir del febrer del 2015
quan, arran d’una reunió realitzada
entre les societats afectades i la
Territorial de Girona, es va decidir
organitzar
conjuntament
una
estratègia per tal de denunciar a
l’administració, de forma eficient,
aquesta problemàtica. Cal dir però,
que prèviament a aquesta reunió, ja
s’havien realitzat nombroses queixes
i peticions a diferents estaments
de l’administració: ens consta
documentació registrada a partir del
2011. Cap d’aquestes missives va
servir per solucionar la problemàtica

DUES MOSTRES

A dalt, problemes perimetrals al km.214 de la
via, a l’alçada del desguàs 5.
A baix, una imatge que permet fer-se una idea
de la magnitud de l’arronsament

denunciada. Fins i tot, en un cas en
el que s’obté resposta s’arriba a negar
l’evidència de la precarietat en l’estat
del tancament.
A l’esmentada reunió es va acordar
la realització de l’Informe tècnic
sobre l’estat actual del tancament
perimetral de la carretera C-25 al seu
pas per les àrees de caça G-10096,
G-10073, G-10019, G-10163 i
G-10177. Aquest informe conté
els detalls de tots els punts entre
els subtrams d’Espinelves a Santa

Coloma de Farners i de Santa Coloma
a Caldes de Malavella, en els quals
s’ha detectat alguna de les següents
problemàtiques: Arronsament de la
tanca, trencament del filat, obertures
per mala instal·lació, acabament
o començament sobtat del filat,
obertures en les zones de desguàs i
zones sense cap tipus de tancament.
La ferma constatació de les
deficiències al tancament es realitza
en primer lloc, a través de la detecció
directa d’animals (vius o morts) dins
la via, o de la detecció dels seus
rastres. Donades les troballes fetes
en aquest sentit durant els treballs de
camp, es va recollir també aquestes
constatacions: porcs senglars morts
al voral de la via, petjades, corriols,
barrigades i pèls de porc senglar
enganxats al filat.
A partir de la informació
recollida
en
aquest
informe
esperem que el Departament de
Territori i Sostenibilitat, i l’empresa
concessionària
(Cedinsa
Eix
Transversal) deixin de fer cas omís
a les queixes de les societats de
caçadors, i compleixin amb els
requisits establerts per la legislació
vigent i a partir d’ara, reparin i realitzin
el manteniment efectiu del tancament
d’aquesta via de circulació ràpida. En
cas contrari, caldrà pensar en tirar
endavant altres iniciatives.
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Arriba una nova edició de
Girocaça, la fira del món de la
caça i la natura de Girona

CAMPIONATS
Campionat Provincial
de Becada
Arbúcies, 28 de gener de 2017

[Aquest tradicional esdeveniment que es va obrir amb èxit a l’àmbit familiar
des de fa dos anys s’ha convertit en una referència en el sector.]

Treball en benefici de la conservació
del medi natural per part de la societat
de caçadors de Cassà de la Selva
[Un any més, i ja en van 12, la societat de caçadors de
Cassà de la Selva va aportar el seu petit granet de sorra en
benefici de la conservació dels espais naturals del territori
en organitzar i participar de manera massiva en una jornada
dedicada a la recollida de deixalles als boscos.]

m 1r Sergi Ballús
m 2n Iván Vela
m 3r Manuel Fernández

Campionat Provincial
de Sant Hubert
El Faisà d’Or, 18 de juny de 2016
m 1r Jordi Ametller
m 2n Francesc Saris
m 3r Raul Borrella

Campionat Provincial
de Recorreguts de Caça
Capmany, 28 de maig de 2016

El proper 13 de maig es
celebrarà a l’Espai Ridaura de Santa
Cristina d’Aro la tercera edició de
Girocaça, un dels principals referents
per al món de la caça i la natura
a les comarques gironines. Una
vegada més, el principal objectiu
d’aquesta trobada serà acostar la
caça a la societat i construir ponts de
cooperació amb altres sectors. Tot
i ser una jornada fonamentalment
adreçada als caçadors, vol establir
una aproximació a totes aquelles
persones que tenen un interès en la
caça tot i ser alienes al món cinegètic.
Els assistents a la 3a edició de la
fira de Girocaça, que l’any passat va
comptar amb la presència de més
de 3.500 visitants, l’exposició de
350 gossos de caça i 28 estands
vinculats directament amb el món
de la caça, entre altres, es trobaran
amb un gran número de parades,
d’expositors amb estands de
complements de caça (vehicles tot
terreny, roba, calçat, accessoris per
a gossos, alimentació per animals
i tota una variació de productes
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relacionats amb el món de la caça) o
la gran exposició de gossos –mostra,
rastre, sang, podencs- i exhibició
de falconeria. També podran gaudir
amb diferents activitats com una
demostració de gossos retrievers

INSTANTÀNIA GENERAL
de la passada edició de 2016

a càrrec de Ignacio Ariza o una de
gossos de mostra modalitat Sant
Hubert amb Mariola Rafart i el
concurs monogràfic de morfologia
del “Club Español del Beagle”.
La gastronomia també tindrà un
pes específic en aquesta nova edició
de Girocaça amb la possibilitat de
degustar productes elaborats a base
de carn de caça i un acurat servei
de bar i menjar durant tota la diada
a preus populars. La inauguració de
la fira està prevista per a les 09.00
hores, moment en el qual tindrà lloc
un monogràfic del “Club Español
del Azul de Gascuña”, a les 10.00
hores l’ambient s’animarà encara
més a la fira amb la trobada de
colles senglaneres de la província
de Girona.

CARTELL

de l’edició d’aquest any

m 1r Xavier Lozano
m 2n Angel Fernández
m 3r Josep Moner

Campionat Provincial
Compak
El Molí, 10 de juliol de 2016
INDIVIDUAL
m 1r Xavier Alabau
m 2n Josep Moner
m 3r Xavier Lozano
EQUIPS
m 1r Foixà
m 2n Vilasacra
m 3r Cassà de la Selva

El 8 de maig del 2016 es va dur
a terme la 12ª recollida massiva
de deixalles pels boscos de Cassà
de la Selva i rodalies. Malgrat el
mal temps que va imperar durant
la jornada hi van participar una
seixantena de socis de l’àrea
privada de caça de la Societat de
Caçadors de Cassà de la Selva,
organitzadors d’aquesta acció en
favor de la conservació de la natura,
amb el suport de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva.
Les escombraries recollides,
igual que en anys anteriors,
es van traslladar fins a la zona
d’estacionament
del
Pavelló
Polivalent, on l’Ajuntament hi va
posar un contenidor. Posteriorment
els serveis municipals van procedir

a fer la recollida selectiva i
el
transport
als
abocadors
corresponents. La recollida va
finalitzar a l’hora d’esmorzar amb
una sardinada popular.
Sens dubte, un acte de solidaritat
i de respecte amb la natura que,
malauradament, s’ha de repetir
any rere any donada la manca
d’urbanitat i deixadesa d’algunes
persones que aboquen per
qualsevol lloc tota mena d’objectes:
sofàs, ampolles, matalassos, vidres,
ferralla, bateries, tubs de plàstic,
etc. Durant la jornada es van recollir
uns 20 m3 de deixalles, tirades
voluntàriament per persones sense
cap tipus d’escrúpol, educació,
ni respecte pel bosc. Una actitud
indignant i injustificable.

Campionat Provincial
de Caça Menor
Lloret de Mar, 29 d’ octubre de 2016
MASCULINA
m 1r Ramon López
m 2n Miquel Roige
m 3r Juan José Borrego
FEMENINA
m 1r Gloria Álvarez
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Àngel Ballesté guanya el Campionat

Provincial de Recorreguts de Caça

de Lleida 2017

Jordi Giménez
Galiano, campió
del Campionat
Provincial de Caça
de la Becada

[Una vegada més, Àngel Ballesté Roman va tornar a demostrar la seva
hegemonia a Lleida en la modalitat de recorreguts de caça en proclamar-se
guanyador del Campionat Provincial de l’especialitat, dut a terme a Tremp el
passat 12 de març de 2017.]
Àngel Ballesté va tornar a
demostrar el diumenge 12 de març
a la localitat lleidatana de Tremp les
seves grans qualitats tècniques i encert
en aquesta modalitat esportiva, on
ja és considerat com el millor tirador
de recorreguts de la història a Lleida.
El tirador i caçador de la societat de
caçadors d’Alcarràs va fer un nou ple

en trencar els 50 plats que li van sortir
al llarg dels tres recorreguts de caça
dissenyats pel delegat de competicions
no cinegètiques de la Representació
Territorial de la Federació Catalana de
Caça a Lleida el senyor Eduard Martínez.
La terna de campions d’aquesta
nova edició del Campionat Provincial
de Recorreguts de Caça, celebrada

CAMPIÓ CLASSIFICACIÓ GENERAL

SUBCAMPIÓ CLASSIFICACIÓ GENERAL

Àngel Ballesté Roman

CAMPIÓ VETERANS
Alfonso Jové
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Edgar Bosch

3r CLASSIFICAT GENERAL
Jacint Agustí

al terme municipal de la capital del
Pallars Jussà, es va completar amb la
segona posició obtinguda pel tirador
Edgar Bosch de la localitat d’Aitona
amb un resultat de 48 plats trencats
dels 50 possibles. La tercera plaça
del podi va anar a parar a mans del
tirador de Lleida Joan Carles Moreno
amb un total de 47 plats trencats.
En la categoria de dames, Marta
Giménez, de la societat de caçadors
de Les Borges Blanques, va revalidar el
títol aconseguit la passada temporada
a l’obtenir la victòria final en la prova.
Pel que fa a la categoria de veterans,
el tirador Alfonso Jové es va proclamar
vencedor d’aquesta edició del
provincial de Recorreguts de Caça,
que també va guanyar en 2016.
En finalitzar el campionat, el
guanyador de la competició, l’Àngel
Ballesté, va realitzar un petit i sentit
homenatge a Xavier Ribes i David
Iglesias al dedicar-los el trofeu. Amb
el seu gest i les seves paraules va
voler recordar als dos agents rurals
assassinats el passat 21 de gener a
Aspa i també al seu amic i company
Jacint Agustí, que no va poder
participar en aquest campionat per
culpa d’una malaltia.
L’organització d’aquesta competició
va anar a càrrec de la Federació de
Caça de Lleida en col·laboració amb
la Societat de Caçadors del Montsec,
que van comptar amb el suport de
l’ajuntament de la localitat, el Consell
Comarcal del Pallars Jussà, la Diputació
de Lleida, a més de les armeries
Alberto, Carlos i Garriga, el Club de Tir
de Lleida de R.R. i Compack i l’empresa
distribuïdora de gasolis Seroil.

El dissabte 26 novembre Jordi
Giménez Galiano es va proclamar
vencedor del Campionat Provincial
de Caça de la Becada dut a terme
a Trevill-Navès, organitzat per la
Representació Territorial de la
Federació Catalana de Caça a
Lleida, amb la col·laboració de la
Societat de Caçadors de Navès.
Tot i les adverses condicions
climatològiques, on la pluja va
fer acte de presència, el passat
dissabte es va celebrar al coto
intensiu Serracanya Paradís del
Caçador de Navès el Campionat
Provincial de Caça de la Becada,
que va comptar amb una nodrida
participació de caçadors.
Finalment, Jordi Giménez
Galiano, es va proclamar
guanyador d’aquest campionat
organitzat per la Representació
Territorial de la Federació
Catalana a Lleida en col·laboració
amb la Societat de Caçadors
de Navès, l’ajuntament de
Navès i el Consell Comarcal del
Solsonès. La segona posició va
anar a parar a mans d’Amador
Molina Aránega, mentre que
David Font Ramírez es va fer
amb la tercera plaça.
En acabar la competició, tots els
participants, jutges i acompanyants
van gaudir d’un animat dinar de
germanor al restaurant Serracanya,
que va ser el marc escollit pel
lliurament de premis i distincions
als participants.

Àlbum de fotos
Foto enviada pel Sr.
Miquel Bargalló president de la societat
de caçadors Sant
Miquel de Bell·lloc de
la Festa social celebrada el 30 d’abril
del 2016. D’esquerra a dreta: Ramon
Mayench, Miquel
Bargalló i Eduard
Martínez.

Ant femella caçat a
Halmstat (Suècia) de
310kg pel caçador
Josep Tort Companys.

Festa del Caçador que celebren
a l'Albagés pel dia de Sant Sebastià, patró del poble, la Societat de Caçadors El Perdigut.
Celebrada el passat 21 de gener
de 2017.
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Robert Fernández, guanyador del 40è
Campionat Provincial de Caça Menor amb Gos
[El 22 d’ octubre del 2016 es va celebrar el 40è Campionat Provincial de Caça Menor
amb Gos a Llardecans amb 28 participants i més de 150 persones al dinar de germanor
que va tenir lloc al finalitzar la prova.]
El terme
municipal
de
Llardecans va acollir el 40è
Campionat Provincial de Caça Menor
amb Gos, una de les proves més
competides i esperades de totes les
organitzades durant la temporada
per la Federació de Caça de Lleida.
Robert Fernández, de la Societat de
Caçadors de les Borges Blanques,
es va proclamar guanyador de la
competició a l’obtenir una puntuació
final de 1.950 punts. La prova va
respondre a les expectatives al
comptar amb una participació rècord
de 28 participants, un més que
al 2015. La participació de Marta

CAMPIÓ GENERAL
Àngel Ballesté Roman

Giménez va constituir un altre dels
fets destacables de la jornada al
convertir-se en la primera dona en
participar en aquest Campionat.
Cal destacar que Marta Giménez és
una de les caçadores més actives i
destacades de les Terres de Lleida,
i participant habitual a les diferents
proves organitzades per la Federació.
Robert Fernández, de la Societat
de Caçadors de les Borges Blanques,
amb 1.950 punts, seguit d’Andreu
Aresté, de la Societat de Caçadors
de Maials, amb 1.700 punts i Joel
Pena, de la Societat de Caçadors de
Gimenells Pla de la Font amb 1.400

COPA PRESIDENTS
Josep Mir

DAMES

Marta Giménez

punts, van ocupar les tres primeres
places del campionat. En aquesta
ocasió, Eugeni Sanfeliu que partia
com un dels clars favorits al triomf
final no va tenir la sort de cara,
perdent la possibilitat d’encapçalar
el rànquing de caçadors amb més
provincials al seu poder. Actualment
comparteix amb Francesc Rué
(malauradament
traspassat)
la
primera posició del rànquing amb 5
provincials.
Paral·lelament al provincial de Caça
Menor va tenir lloc la tradicional
Copa Presidents de Recorreguts de
Caça, amb victòria final per Josep Mir,
president de la Societat de Caçadors
de les Borges Blanques, seguit de
Josep Maria Cabases d’Aitona i
Abel Pérez, president de la societat
amfitriona en l’organització d’aquest
campionat provincial, la Societat de
Caçadors Llardecaça de Llardencans.
La jornada va acabar amb un animat
i multitudinari dinar de germanor,
amb més de 150 comensals, celebrat
al restaurant Societat La Garriguenca
de Llardecans.

Antonio Gimenez, guanyador del
Campionat Provincial de Sant Hubert
El 12 de juny va celebrar-se a la localitat
lleidatana de Bell·lloc una nova edició del
tradicional Campionat Provincial de Caça
de Sant Hubert que, finalment, va tenir
com a guanyador a Antonio Giménez Mas,
de la Societat de Caçadors de les Borges
Blanques, que va participar a la prova amb
el seu setter anglès Eto obtenint un total
de 52 punts. El sots-campionat va anar
a parar a mans d’Antonio Minguet Petit,
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amb el seu gos Gago, de la raça spaniel
bretó. Minguet, que participava en
representació de la Societat de Caçadors
d’Ivars d’Urgell, va obtenir una puntuació
final de 49 punts.
Per la seva banda, Marta Giménez Mas,
també de la Societat de Caçadors de les
Borges Blanques, i la seva setter anglesa
Eva, amb 42 punts van obtenir el triomf
final a la prova.

Joaquim Vidal, nou president
de la Representació Territorial
de la FCC a Tarragona
El DIA 18 de març de 2016,
en el decurs de l’Assemblea
Anual de la Territorial de Caça
a Tarragona, Joaquim Vidal va
ser elegit com a nou president
d’aquesta organització agafant el
relleu de Josep Maria Porta, qui
després de 20 anys al capdavant
de la Territorial va decidir no
presentar-se a una nova reelecció.
L’expresident Josep Maria Porta
va aprofitar l’avinentesa per agrair
sincerament la col·laboració dels
membres de la seva junta directiva
durant tots aquests anys de mandat

i va transmetre els seus millors
desitjos per al nou president i junta
directiva entrant.
L’assemblea, duta a terme al
Restaurant Casa Fèlix de Valls,
va comptar amb un total de 266
assistents, 80 dels quals, presidents
de societats, i la presència com a
convidats especials de diferents
Comandaments de la Guàrdia Civil,
Mossos d'Esquadra, Agents Rurals,
El Director del Servei de Medi
Ambient i Agricultura i Tècnics del
Departament. El nou organigrama
resta, doncs, així:

PRESIDENT
Joaquim Vidal

VICEPRESIDENT 1r
José Pérez

VICEPRESIDENT 2n
Hipòlit Monseny

Assessor / Tècnic
Montsant
Pedro Castaño

SECRETÀRIA
Goretti Barceló

Assessor / Tècnic
Baix Penedès
Ramón Batet

Tresorera
Maite Jiménez

Assessor / Tècnic
Baix Camp
Miquel Pino

Org/Competic.
Josep Escofet

Assessor / Tècnic
Conca Barberà
Pep Vilalta

Administració
Miquel Díez

Administració
Pere López

Administració
Eduard Rabat

Administració
Montse Martínez

Administració
Noelia Blasco

Consell de Caça
Josep Mª Porta

Consell de Caça
Pere Padilla

Consell de Caça
Gregori Ramón

Consell de Caça
Miquel Casellas

Consell de Caça
Xavi Galofré

Toni Farré, guanyador
del provincial de caça
menor amb gos

El dia 25 d'octubre del 2016
es va celebrar al vedat "El Codony
"de Santa Coloma de Queralt
(Tarragona) el Campionat de caça
menor amb gos, que va comptar
amb la participació de 9 caçadors
en representació de les diferents
Societats del Camp de Tarragona.
A les 9.05 h el president de la
Territorial de Tarragona, Joaquim
Vidal, va donar el tret de sortida als
participants i els seus gossos, que
van tenir com a temps límit fins a
les 13.00 h. La competició es va dur
a terme en un dia assolellat i amb
una temperatura força inusual per
l'època, però agradable pel treball
dels gossos i els seus conductors. El
camp estava humit per la suau pluja
caiguda els dies anteriors. Com ens té
acostumats, Florenci Andrés, gestor
del vedat, ens va oferir un fantàstic
desdejuni típic de caçadors.
El caçador local, Toni Farré, de
Santa Coloma de Queralt, es va
classificar en primera posició; Alfonso
del Sol, representant de Constantí, i
Jordi Corts de Riudoms, van ocupar
els altres dos llocs al podi empatats
a punts. En finalitzar la competició es
va procedir al lliurament dels trofeus
i a l’obsequi de diferents regals oferts
per l’Armeria Ferré. Finalment, sobre
les 14.30 h, tots els assistents es
van dirigir al restaurant El Colomí de
Santa Coloma per a degustar els plats
típics de la comarca.
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Xerrades formatives per augmentar la
seguretat a les batudes de senglars

Reunió de la FCC amb les
societats ocellaires de Tarragona

[Les localitats de Riudecols, al Baix Camp, i Figuerola del Camp van acollir
aquestes sessions informatives per minimitzar al màxim el risc d’accidents. ]

[L’objectiu de la trobada fou el d’explicar la situació del sector a
Catalunya arran de la prohibició de capturar ocells fringíl·lids.]

La Representació Territorial
de la FCC a Tarragona es va
encarregar d’organitzar aquestes
jornades formatives, adreçades a
presidents i caps de colla de vedats
en els quals es realitzen batudes de
senglar. Les xerrades, coordinades i
dirigides per Joaquim Vidal, president
de la Territorial, van comptar amb una
nodrida presència de caçadors, més de
70, en representació de 35 societats i
colles de senglar, que van mostrar un
gran interès per la informació rebuda i
que van participar d’una manera força
activa a les mateixes.
En el decurs d’aquestes sessions
formatives Joaquim Vidal va facilitar
de primera mà, informació sobre
la denúncia presentada per una
entitat animalista contra diferents
societats de caçadors del Priorat i
les actuacions dutes a terme per
part de la territorial davant d’aquesta
denúncia injustificada; en aquest
sentit, va demanar calma i prudència
als assistents recordant que, malgrat
el que puguin dir alguns col·lectius,
l’activitat cinegètica cada vegada és
més necessària i s’ha demostrat com
la manera més eficient a l’hora de
controlar la superpoblació d’algunes
espècies i ajudar a la pagesia en

El dia 9 de novembre de 2016,
va tenir lloc una reunió ocellaire de
les comarques de Tarragona i Terres
de l’Ebre convocada per la Federació
Catalana de Caça i coordinada per
Claudio Sánchez, llavors delegat
ocellaire de la Territorial Tarragonina.
La trobada es va celebrar al Casal
de Cultura de La Pobla de Mafumet
i va ser presidida per Joaquim Vidal,
president de la Representació
Territorial de la FCC a Tarragona, que

el control dels seus cultius, força
amenaçats per aquest creixent
descontrol de senglars i conills.
Pel que fa al contingut de les
jornades
cal
destacar
també
la intervenció de Miquel Diez,
advocat i assessor de la Territorial
de Tarragona, que va donar una
profusa i completa dissertació en el
camp de les assegurances i sinistres,

Francisco Javier Caballero, guanyador del provincial de Sant
Hubert del Camp de Tarragona
EL VEDAT DE LES PILES, situat a la Conca de Barberà, va servir de marc per
a la celebració del Campionat Provincial Sant Hubert, dut a terme al maig de
2016, que va tenir com a vencedor a Francisco Javier Caballero, de la localitat
de Juncosa de Montmell. La segona posició va anar a parar a mans de Florenci
Carnicer Alamillos, de la Selva del Camp, mentre Juan Díaz Sojo, de El Morell,
va ocupar la tercera plaça. Josep Escofet, auxiliat per Eduard Rabat, es va
encarregar de la direcció de la competició, mentre que Ventura Andreu va
marcar la puntuació de la prova. En acabar el campionat tots els participants
i acompanyants es van aplegar al “Coto Codony” amb motiu del lliurament de
premis als guanyadors.
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aconsellant als assistents a contractar
assegurances amb un major nivell de
cobertures que les actuals. Per la seva
banda, Pere López, Biòleg i Tècnic de
la Territorial, va exposar, de forma
magistral, una presentació referent a
la conducta, ètica i seguretat en les
batudes de caça major incidint sobre
la necessitat d’aconseguir el repte
“zero accidents”.

va fer de moderador. La presentació
va anar a càrrec de Joaquim Zarzoso i
Mariano Mate, tots dos integrants de
l’equip directiu de la FCC.
El principal objectiu d’aquesta
reunió va ser informar als presents
sobre l’actual situació i el futur més
immediat per al desenvolupament de
l’activitat ocellaire a Catalunya arran
de la prohibició per part del Govern
de la Generalitat de realitzar captures
d’ocell fringíl·lids -que, amb gairebé

tota probabilitat, es mantindrà durant
aquest 2017- i les diferents accions
dutes a terme per part de la FCC en
defensa dels interessos del conjunt
d’ocellaires de Catalunya. Així mateix,
es va comunicar als assistents la
creació d’una plataforma a nivell
estatal en defensa de l’activitat
ocellaire i la contractació del despatx
d’advocats Cremades & Calvo Sotelo
per a defensar, de manera global,
els interessos dels ocellaires de tot
l’Estat. També es va parlar d’altres
qüestions d’interès com la confecció
del calendari per a la temporada
2017 i els permisos necessaris per a
poder fer concursos.
Finalment, es va obrir un torn
de preguntes on van participar de
manera activa tots els assistents a
la reunió, entre altres, els presidents
de les 6 Societats Ocellaires
de Tarragona i José Gavilán,
representant de la societat Amics del
Silvestrisme de l’Aldea.

Positiva reunió amb Unió de Pagesos
Arran de la denúncia d'una
entitat animalista en contra del
col·lectiu de caçadors del Priorat i
el conseqüent malestar causat a la
comarca degut a aquest manifest
infundat, la Federació de Tarragona
va engegar diferents accions de
resposta, entre altres, mantenir una
reunió de treball, el 7 d’octubre
2016, amb representats del sindicat
Unió de Pagesos a la seva seu de
Reus. A la reunió van assistir Joaquim
Vidal i Hipòlit Montseny, president
i vicepresident de la Territorial de la
FCC a Tarragona, i Jaume Ferrando,
president d’Unió de Pagesos al

Camp de Tarragona, acompanyat per
Rafael Español, secretari del sindicat.
La reunió es va desenvolupar en
tot moment amb un to de cordialitat,
exposant
temes
i
problemes
que afectaven a les dues parts i
proposant solucions objectives. Els
pagesos van quedar força agraïts de
la iniciativa de la Federació i
d'aquest acostament i van proposar
fer més trobades conjuntes agafant
el compromís de donar el seu suport al
sector cinegètic.
A més a més, d’aquesta reunió
es van prendre altres iniciatives;
la primera, acostar-se als caçadors

afectats i manifestar-los tot el suport
de la Federació. En segon lloc,
mantenir una reunió amb el director
del Diari de Tarragona per comunicarli el malestar del col·lectiu davant el
tractament donat des del seu mitjà
a la denúncia de l’entitat animalista.
Finalment, es van demanar reunions
amb el president del Consell Comarcal,
amb els alcaldes, les denominacions
d'Origen, ADF i els sectors agraris
per parlar, fonamentalment, sobre
la col·laboració dels caçadors en el
control cinegètic i la comptabilització
de la seva activitat amb altres usos del
medi natural.
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Junta Directiva de
continuitat a les
Terres de l’Ebre

Dos interessants
seminaris formatius
sobre el cabirol
[Les localitats de l’Albiol i Ulldemolins van acollir
dos seminaris sobre el cabirol que van tenir
com a principal objectiu donar a conèixer en
profunditat aquesta espècie reintroduïda.]
El centre social de l’Ajuntament
de l’Albiol va acollir el passat mes de
juny la primera de les dues jornades
sobre el cabirol organitzades per la
representació territorial de la FCC
a Tarragona, que va comptar, igual
que la segona jornada duta a terme
a Ulldemolins al setembre, amb molt
bona assistència de públic (caçadors,
gestors i vetlladors del territori i
persones interessades en la fauna
de la demarcació) i un alt grau de
satisfacció per la formació rebuda per
part de tots els presents.
Aquestes jornades neixen com a
resposta a l’assentament força positiu
d’aquest ungulat per la demarcació
arran de la seva reintroducció
mitjançant exemplars procedents
de les Landes a finals dels 90 i
principis de 2000 a diferents zones
com els Boscos de Poblet (1995),
a l’Alforja (1998), a l’Aiguamúrcia
(1999) i als Ports de Tortosa (2002)
i la conseqüent necessitat de facilitar
una informació profusa i resoldre
possibles dubtes sobre el seu
aprofitament cinegètic com quines
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són les millors èpoques per a la seva
caça, com reconèixer els seus rastres,
a quines hores es poden trobar, i altres
qüestions com quins són els reclams
permesos, gossos idonis, modalitats
autoritzades, normativa, aprofitament
a la cuina, etc.
Ambdues jornades, que van comptar
amb el mateix programa i formadors,
es van desenvolupar d’acord amb un
complet programa formatiu estructurat
en cinc apartats diferents:
n

Biologia i ecologia del cabirol.

n Recull normatiu: Lleis, reglaments,

resolució de vedes, períodes hàbils,
modalitats autoritzades i ús dels
precintes.
n Pràctica de la seva cacera en les
diferents modalitats. D’una banda, a
l’aguait i a l’acostament i, de l’altra,
en la modalitat de batuda. Diferents
tipus de reclams permesos. Calibres i
visors, gossos de rastre i sang.
n Estat sanitari del cabirol i normes
bàsiques d’higiene en el tractament
de la seva carn.
n La seva cuina (diferents receptes).

Salvament d’ocells
al Delta de l’Ebre

Les ponències van anar a càrrec
de Pere López (Biòleg i Tècnic de la
Territorial de la Federació Catalana
de Caça a Tarragona), Àlex Quadres
(Advocat de Medi Ambient de la
Generalitat i Associació Cabirol
ACE) i Santiago Lavín (Catedràtic
de la UAB i Director de l’ISEFAS
Catalunya). Joaquim Vidal, president
de la Representació Territorial de la
FCC a Tarragona, va estar l’encarregat
de coordinar i moderar ambdues
jornades.
La jornada duta a terme a l’Albiol
va ser presidida pel president de la
Societat de Caçadors “L’Albiolenca”, el
Sr. Joan Isern, que va mostrar el seu
agraïment per la celebració d’aquesta
jornada a la localitat. L’alcaldessa Lidia
Guerrero, va inaugurar la jornada
encoratjant a la Federació a realitzar
altres cursos. La jornada d’Ulldemolins
també va tenir una destacada
representació institucional comptant,
entre altres, amb el president de la
Societat de Caçadors d’Ulldemolins,
el Sr. Francesc Montlleò i el Regidor
d’Ensenyament i Medi Ambient de
l’Ajuntament d’Ulldemolins, el Sr. Sergio
Méndez. La jornada va comptar també
amb la presència del delegat territorial
d’Agricultura el Sr. Àngel Xifrè i la
responsable d’Activitats Cinegètiques
de Tarragona del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, la Sra. Ester Trullols.

Un any més, durant l`època de
nidificació i cria al Delta de l’Ebre un
bon nombre de caçadors adscrits a
la representació territorial de la FCC
a les Terres de l’Ebre, conjuntament
amb les Societats de Caçadors de la
zona, es van organitzar per aportar
el seu granet de sorra a l’hora de
salvar a milers d’ocells de quedar
atrapats dins dels canals de reg del
Delta de l’Ebre. Aquest col·lectiu
de caçadors va posar en marxa, de
manera altruista i desinteressada,
tot un seguit d’accions encaminades
a impedir que milers d’ocells quedin
atrapats a l’interior dels canals de
reg mitjançant la instal·lació de
rampes de canyís i fusta per facilitar
que aquests ocells puguin sortir de
dintre dels canals per si mateixos.
Com a novetat, en aquesta
ocasió la Societat de Caçadors de
Sant Jaume d’Enveja (l’Illa de Buda)
va organitzar dues sortides amb
nens per realitzar el salvament
d’ocells. En aquestes dues accions
es van rescatar més de 600 ocells,
majoritàriament
ànecs,
però
també un gran nombre d’espècies
protegides (cames llargues, polla
blava, corriols...).

[Els caçadors de les Terres de l’Ebre atorguen
novament la seva confiança a la candidatura
liderada per Manel Royo.]
El passat 2 d’abril de 2016 el programa de treball presentat per Manel
Royo i la seva junta directiva va aconseguir el vot majoritari dels participants
a les eleccions a la presidència i junta directiva de la Territorial de la FCC a les
Terres de l’Ebre, continuant d’aquesta manera quatre anys més al capdavant
de la representació. Manel Royo repeteix a la presidència de la Territorial, com
també la gran majoria de la seva junta, que repetirà al seu càrrec.

Manel Royo
President/ Delegat de caça major
al Montsià i Baix Ebre
Javier M. Bedós
Vicepresident 1r/ Delegat de fires
i caça menor a la Terra Alta
J. Pedro Tomàs
Vicepresident 2n/ Delegat
d’aquàtiques de la banda esquerra
Jordi J. Serra
Tresorer/ Delegat de fires i caça
menor a la Ribera d’Ebre
Ramon Forné
Secretari/ Delegat de fires del
Montsià i Baix Ebre, de
competicions i xarxes socials
Victor Colomines
Vocal/ Delegat de caça menor al
Baix Ebre i delegat d’aquàtiques a
la banda esquerra

Diego Garcia
Vocal/ Delegat de fires de la
Ribera d’Ebre i de caça major de
la Ribera d’Ebre i Terra Alta
J. Enrique Forcadell
Vocal/ Delegat de fires del
Montsià i Baix Ebre, d’aquàtiques
a la banda dreta
i de caça tradicional
J. Carlos Colomé
Vocal/ Delegat d’aquàtiques a la
banda dreta
Jordi Martí
Vocal/ Delegat de caça menor al
Montsià i de caça tradicional
Juan José Bonavida
Assessor de caça menor

federcat.com

49

TERRES DE L’EBRE

TERRES DE L’EBRE

Els caçadors col·laboren per
a evitar que el brot de sarna
sarcòptica s’escampi

CAMPIONATS
Campionat
de Sant Hubert

en memòria de Batiste Miró
Camarles, 21-2-2016

[Aquesta malaltia afecta principalment a la cabra salvatge, però també s’han
observat casos en conills de bosc.]
es facilitin mitjans per ajudar a les
àrees privades de caça afectades.
Donada la problemàtica sorgida
durant aquests anys, i que la mortalitat
en els brots de sarna acostuma a ser
elevada, s’ha aconseguit controlar la
seva evolució i que no s’hagi estès en
altres zones.

Davant el creixent augment
de casos de sarna sarcòptica, amb
especial incidència a la Reserva
Nacional de Caça dels Ports de
Tortosa i Beseit, s’han pres diferents
mesures per procurar minimitzar els
casos i evitar la seva expansió; entre
altres, es va realitzar una franja de
baixa densitat i s’han subministrat
prop de 15.000 quilograms de
pinso tractat amb ivermectina per
combatre la malaltia. Cal destacar el
gran treball dels gestors de diferents
àrees privades de caça, tant a nivell
econòmic com humà, per ajudar a
controlar els diferents brots de sarna.
La sarna sarcòptica o sarcoptidosis és una malaltia parasitària
i contagiosa, causada per un àcar
que pertany a la família Sarcoptidae
(Sarcoptes scabiei), la qual cursa
alteracions diverses a la pell, amb
un gradient de gravetat que fins i
tot pot arribar a provocar la mort
de l’animal. A finals de l’any 2014,
es van detectar els primers casos
a la Reserva Nacional de caça dels
Ports de Tortosa i Beseit, al terme
d’Horta de Sant Joan, al Prat de
Compte, al Bot, a Gandesa i temps
desprès al Pinell de Brai, en els
quals s’han pres diferents mesures
preventives per pal·liar l’efecte de
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la sarna en la població de la cabra
salvatge.
Una de les mesures adoptades
es va centrar en la realització d’una
franja de baixa densitat, per evitar
la propagació a altres zones del brot
de sarna, controlada per personal de
la RNC, el qual va evitar, en bona
mesura, la propagació del brot. No
obstant, no es disposa de dades
actualitzades, ja que està pendent
el recompte realitzat durant el mes
de gener en les zones afectades, les
quals es publicaran a la pàgina web
de la Territorial.
Fins ara, s’ha subministrat la
quantitat de 14.720 kg. de pinso
tractat amb ivermectina, per combatre
aquest brot de sarna, tant en la RNC
dels Ports de Tortosa i Beseit com en
les APC’s pròximes afectades, el qual
ha estat proporcionat per la RNC
dels Ports de Tortosa i Beseit. Les
àrees privades de caça han realitzat
grans esforços, tant econòmics com
humans, per tal de repartir els pinsos
tractats i realitzar el control de les
cabres salvatges afectades amb sarna.
A causa de la gran afectació en la
població de la cabra salvatge en totes
aquestes zones, s’ha de continuar
mantenint el control de la seva
evolució i, que des de l’Administració

ELS Conills de bosc,
també afectats
Malauradament, ens hem de fer
ressò en aquest espai de la detecció
als darrers mesos d’alguns exemplars
de conills de bosc infectats amb
sarna a la comarca del Montsià. De
moment no hi ha dades específiques
sobre l’afectació, i s’està treballant
per recollir la màxima informació per
esbrinar les zones infectades i l’estat
de les mateixes.
En aquest sentit, i a causa de
l’afectació que pugui causar el brot
de sarna, cal estar a l’aguait amb els
exemplars que presentin símptomes
de sarna per tal d’evitar la seva
expansió a altres zones.
Pel que fa a la població de conill
a les nostres terres, indicar que
a les zones de cítrics on hi havia
emergència cinegètica per l’elevada
població de conill, a l’últim any,
aquesta ha disminuït, o bé per la vírica
o per altres gestions realitzades.

Renovació de la nostra

pàgina web

[L’objectiu és oferir una millor i més actualitzada
informació al nostres socis.]

m 1r Ramon Forné
m 2n Ramon Adell
m 3r Anselmo Martínez

Campionat Territorial
de Sant Hubert
Camarles, 13-3-2016

m 1r Anselmo Martínez: 72 punts
m 2n Ignasi Vallés: 70 punts
m 3r Ramon Forné amb 49 punts
Els dos primers classificats van participar
al Campionat Autonòmic com a representants de la Territorial. Finalment, Anselmo
Martínez va obtenir el títol de Campió de
Catalunya d’aquesta modalitat, i va representar Catalunya al Campionat d’Espanya.

Campionat Territorial
de Compak-Sporting
Ovella d’Ascó, 10-4-2016

m 1r Patrick Rodríguez: 41 plats
m 2n Xavi Ortiz: 40 plats
m 3r Josep Biarnes: 39 plats
Els dos primers classificats van participar
a l’Autonòmic com a representants de la
Territorial.

Des de fa anys, la Territorial
compta amb una pàgina web pròpia
per tal de transmetre informació
sobre temes generals i de rellevància
per al conjunt de caçadors de les
Terres de l’Ebre. A causa del ràpid i
continu avanç produït en el sector
de les noves tecnologies la nostra
pàgina web s’havia quedat una mica
desfasada i es va decidir actualitzarla i fer-la també accessible per a
telèfons mòbils i tauletes.
Al nou web de la Territorial, estrenat
l’any passat, trobareu informació

Campionat Territorial
de Sant Hubert
Camarles, 13-3-2016

general i d’interès sobre el món de
la caça. Mitjançant aquesta àgil eina
de comunicació, podeu tramitar
tota la documentació necessària per
a la pràctica de la caça. L’adreça és:
www.fccterresebre.cat
Si esteu interessats en publicar
articles, vivències... i/o teniu
algun suggeriment, ens ho podeu
fer arribar a través del correu
electrònic
info@fccterresebre.cat

Campionat Territorial
de Recorreguts de caça
Riba-Roja d’Ebre, 1-5-2016

m 1r Anselmo Martínez: 72 punts
m 2n Ignasi Vallés: 70 punts
m 3r Ramon Forné amb 49 punts
Els dos primers classificats van participar
al Campionat Autonòmic com a representants de la Territorial. Finalment, Anselmo
Martínez va obtenir el títol de Campió de
Catalunya d’aquesta modalitat, i va representar Catalunya al Campionat d’Espanya.

m 1r Xavi Ortiz: 86 plats
m 2n Jordan Edo: 82 plats
m 3r Mario Ferreres: 78 plats
Els dos primers classificats van participar
al Campionat Autonòmic com a representants de la Territorial.
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Serracanya
Paradís del caçador

Saludos, amigos.
Como cada año por esta
época, es hora de calentar
motores y poner los perros
en forma, salir de la rutina que
nos trae el verano y empezar
con la caza y el tiro.
Como ya sabéis, está abierto
todos los días del año, tanto
laborables como sábados y
domingos. Los dos únicos días
del año que cerramos son
Navidad y Fin de Año.
Nuestra casa dispone de
una calidad excepcional en
sus piezas y de unos precios
asequibles, adaptados a la
temporada de crisis en que
estamos sumergidos.
Ya hemos empezado la campaña de la perdiz, para los más
fuertes, y con la codorniz, para
enseñar a nuestros perros
o para los cazadores que no
quieran tanta caña. Es una buena manera de hacer ejercicio,
con un poco menos de gas.
Os esperamos muy pronto y
muchas gracias.
Pep y Amadeu
Información
Josep 607 996 218
Amadeu 666 545 380
Área Intensiva 608 690 641
www.serracanya.com
coto@serracanya.com

CALENDARIO DE SUELTAS
2 septiembre 2017

7 PIEZAS + DESAYUNO

75 €

9 septiembre 2017

7 PIEZAS + DESAYUNO

75 €

7 octubre 2017

7 PIEZAS + DESAYUNO

75 €

8 octubre 2017

7 PIEZAS + DESAYUNO

75 €

4 noviembre 2017

7 PIEZAS + DESAYUNO

75 €

11 noviembre 2017

7 PIEZAS + DESAYUNO

75 €

9 diciembre 2017

7 PIEZAS + DESAYUNO

75 €

16 diciembre 2017

7 PIEZAS + DESAYUNO

75 €

13 enero 2018

7 PIEZAS + DESAYUNO

75 €

20 enero 2018

7 PIEZAS + DESAYUNO

75 €

3 febrero 2018

7 PIEZAS + DESAYUNO

75 €

10 febrero 2018

7 PIEZAS + DESAYUNO

75 €

10 marzo 2018

10 PIEZAS + DESAYUNO

75 €

11 marzo 2018

10 PIEZAS + DESAYUNO + ALMUERZO + SORPRESA 110 €

24 marzo 2018

10 PIEZAS + DESAYUNO + ALMUERZO + SORPRESA 110 €

25 marzo 2018

10 PIEZAS + DESAYUNO + ALMUERZO + SORPRESA 110 €

Disponemos también de:
n Dos campos de tiro: uno de tiro al plato y otro más nuevo que dispone de un
recorrido Compak Sporting.
n Tiro al plato, en el cual también podemos disponer de clases de perfeccionamiento, tanto particulares como en grupo, realizadas por el profesor Marcelo Clavero.
n Hay la posibilidad de hacer “ojeos”, hechos a medida dependiendo de vuestras
necesidades.
n Campo de tiro con arco, con dianas móviles donde se puede realizar: tiro al
plato, tiro al conejo, tiro transversal de derecha-izquierda, tiro curvado en nuestra
noria, donde podréis encontrar dianas colgadas que van a unas velocidades de 30
a 49 km/h. Y dianas volométricas donde se puede practicar el tiro para hacer las
esperas con más garantías.

Ya sabéis que disponemos de alojamiento dentro de nuestras instalaciones, para los
que no tienen suficiente con un día de caza o vienen de lejos.
Otras actividades: Paint-Ball (bolas de pintura). Despedidas de solteros y buenos
desayunos y almuerzos.

