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El Curs es va celebrar al Faisà D’Or ( Girona )
El passat cap de setmana a les instal•lacions del Faisà d’Or ( Girona ) es va realitzar el curs de cobro
i gossos polivalents organitzat per la Federació Catalana de Caça, la Representació Territorial de
Girona i l’Escola Espanyola de Caça.
El curs va comptar amb professorat de l’Aula canina de l’EEC, concretament amb el Sr. Ricardo Corredera i el Sr. Juan José Hernández, els quals van comptar amb l’ajuda de l’instructor i ensinistrador
català Amadeo Rodríguez.
Els alumnes provenien de les quatre províncies catalanes majoritàriament joves caçadors. En el curs
també va haver-hi presencia d’alguns dels instructors ensinistradors de la passada edició a Catalunya
que van voler ampliar els seus coneixements en el cobro.
El curs va ser molt amè, durant les dues jornades, es van tractar diferents temes com: embocar correctament, la motivació, la capacitat de complaure, el cobrament guiat, l’ús de reforços condicionats,
i l’ús de reforços negatius com va ser el cobro forçat.
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Cal destacar les classes pràctiques sobre el cobro i els
seus diferents sistemes i aplicacions. També es va fer
el cobro en aigua i el cobro de rastre de sang o peces
ferides, tot això, amb proves completes intercalades al
camp i amb la seva posterior valoració i anàlisi a l’aula.
Destacar les classes pràctiques de l’instructor Amadeo
Rodriguez que va explicar de forma clara i pràctica
amb un dels seus gossos el procediment correcte per
realitzar un cobro forçat. Tant mateix, el cobro de sang
o peces ferides de la mà de l’instructor Juan José Hernández, o els consells generals de Ricardo Corredera.
L’alumnat va valorar positivament la realització
d’aquest curs a Girona i va agrair a l’organització el
poder treballar amb els seus propis gossos en algunes
de les classes pràctiques, sempre amb la supervisió del
professorat que aplicaven les mesures correctores necessàries tant per al gos com per l’alumne.
És just agrair el gran esforç realitzat pel professorat
i per Juan Saavedra, gestor del Faisà d’Or que en tot
moment va col•laborar de forma activa per al bon funcionament del curs.
L’alumnat per la seva banda va
valorar molt positivament el curs,
i va instar a la Federació a seguir
formant els caçadors amb cursos
similars.
En finalitzar l’esdeveniment, la
Federació Catalana de Caça Territorial de Girona i l’EEC van fer
entrega d’uns obsequis als assistents.
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