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I CURS DE TIR PER A ADULTS ORGANITZAT PER LA FCC TERRITORIAL DE BARCELONA
El passat dia 27 de març del 2010, es va realitzar el primer curs de tir impartit per la FCC territorial de Barcelona al camp de tir Finca Pascol de Caldes de Montbui ( Barcelona).
Com professor, es va comptar amb la presència de l’instructor Marcelo Clavero, tirador de reconegut prestigi nacional.
Per a una major atenció cap a l’alumne, les places van ser limitades a un màxim de 20 alumnes, i per al bon desenvolupament del seminari, es va comptar amb la col•laboració inestimable del Club Esportiu de Tir de Catalunya, que va posar a disposició de l’organització tant les
instal•lacions com el personal necessari per al bon funcionament del seminari.
Molts dels assistents al curs eren caçadors amateurs i altres experimentats caçadors que van
acudir al curs per perfeccionar i aprendre al costat d’un experimentat tirador. Els alumnes
procedien de diferents modalitats de caça, i fins i tot, un campió provincial de caça menor
amb gos. Destacar l’alt grau de participació de persones joves que van estar actius durant el
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desenvolupament del curs, preguntant tots aquells dubtes que anaven sorgint durant el seu
desenvolupament.
El seminari va començar amb unes classes teòriques que parlaven sobre la seguretat de l’arma,
de les seves parts, i la importància de cadascuna d’elles per deixar a punt la nostra arma de
caça. Es va aprofundir en les diferents municions, posicions de tir correctes, dels mals costums en el tir, de la seguretat en la manipulació de les armes, i en el desenvolupament de la
caça en general. Van ser temaris molt profitosos que van aclarir tot tipus de dubtes i falsos
mites entre els caçadors Cal destacar els consells bàsics per al millor aprofitament de la nostra
arma, portant-ho a la pràctica en la caça i tir en general.
Com no podia ser d’una altra manera, entre classe i classe unes tirades pràctiques al camp de
tir, per posar en pràctica allò que s’havia explicat amb anterioritat a l’aula.. D’un en un, Marcelo Clavero anava corregint tots aquells aspectes erronis de cada tirador, com la postura correcta durant el tir, avanç de l’arma segons la trajectòria i velocitat de cada plat. Era increïble
veure com alguns alumnes després d’unes poques correccions e indicacions de l’instructor,
acabaven trencant els plats, i no per casualitat, atès que repetien amb èxit la tirada, perfeccionant pas a pas, i tir a tir, la seva tècnica personal, fent més increïble per a tots el gran èxit
aconseguit en tan poc de temps.
El curs es va desenvolupar en un ambient agradable i distés entre tots els assistents, la qual
cosa va provocar que la majoria d’alumnes es quedessin llençant plats fins que es va fer
pràcticament de nit, com no, amb el suport i supervisió de l’instructor Marcelo Clavero i del
representant de la Federació, el Sr. Pons.
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A manera de resum, l’alumne va assimilar la teòrica i la va saber posar en pràctica sota els
consells de l’instructor. Molt bona organització per part del club i de la FCC Territorial de Barcelona.
Al migdia, el club ens va obsequiar amb la realització d’una magnifica paella que va fer les
delícia dels assistents.
Va ser tal l’èxit aconseguit i les mostres de suport rebudes, que la Territorial de Barcelona
conjuntament amb el Club Esportiu de Catalunya, organitzaran un pròxim curs de tir per a
adults,el dia 5 de juny del 2010, en les mateixes instal.lacions. Tant mateix, per potenciar i
ajudar als més joves, la territorial de Barcelona organitza el primer curs per a joves ( de 14 a
17 anys) totalment gratuït per al dia 3 de juliol del 2010.
Per últim, volem agrair a l’instructor Marcelo Clavero la seva professionalitat i el gran treball
realitzat durant el desenvolupament del seminari, tant mateix, felicitar i agrair al Club Esportiu de Catalunya la seva col.laboració en la realització d’aquest tipus d’esdeveniments.
Joaquin Zarzoso
Vicepresident FCC Territorial de Barcelona
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