18a Fira del Caçador – Ciutat de Tàrrega

Mesures per la reducció de
danys i seguretat en la caça
Jornada tècnica
TÀRREGA, dijous 26 de setembre de 2019

Presentació
La pràctica de la caça ha de preservar
l’equilibri en el medi en que s’efectua.
Adoptant diferents mesures de caire
cinegètic, es pot fer front al greu
problema dels danys que provoquen
als conreus les diverses espècies
cinegètiques, com a integrants de la
fauna salvatge.
Alhora, la utilització d’armes de foc
comporta
la
necessitat
d’evitar
possibles accidents. Els caçadors han
de practicar la caça amb la màxima
responsabilitat. Un adequat maneig de
les armes i un comportament
responsable
durant
la
cacera
minimitzen quasi a zero el risc
d’accidents.
La jornada va dirigida als titulars de
les àrees privades de caça.

Programa
17.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
17.45 h Presentació de la Jornada
Sr. Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega. DARP.
Sr. Benjamí Sala, president de la Societat de caçadors de Tàrrega.
18.00 h Mesures per a la reducció dels danys produïts per la fauna
cinegètica
Sr. Francesc Cases, cap de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca
Continental. Serveis Territorials del DARP a Lleida.
19.00 h Seguretat en l’activitat cinegètica
Sr. Llorenç Ricou, cap d’Àrea Regional del CAR a Lleida.
20.00 h Taula rodona
Sr. Francesc Cases, cap de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca
Continental. ST Lleida. DARP.
Sr. Llorenç Ricou, cap d’Àrea Regional del CAR a Lleida.
Sr. Lluís Tomàs, cap de l’Àrea Bàsica del CAR a l’Urgell.
Moderador: Sr. Josep Ma Setó, EA Tàrrega. DARP.
21.00 h Fi de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Escola Agrària de Tàrrega
Av. Tarragona, s/n
25300 - TÀRREGA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a: Escola Agrària
Tàrrega. Josep Ma. Setó (Tel.: 973 310 715 – A/e: josep.seto@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

190603 / 3,00

