CURS DE TIR PELS MÉS JOVES I DONES
INTRODUIR ALS MÉS JOVES EN EL MÓN DE LA CAÇA
El dissabte passat dia 18 de juny es va celebrar a les instal•lacions del Club Esportiu de Catalunya a la
finca el Pascol de Caldes de Montbui (Barcelona), el Curs de Tir GRATUÏT pels més joves i dones organitzat per la Federació Catalana de Caça, amb la col•laboració de la FCC Territorial de Barcelona i el Club
Esportiu de Catalunya, coincidint amb l’inici de les vacances estivals dels joves.
L’instructor de tir de la Federació Catalana de Caça, el Sr. Marcelo Clavero va ser l’encarregat d’instruir a
aquests xavals en un ambient agradable i divertit. És necessari destacar el seu compromís amb els més
joves ja que dies endarrere havia estat operat d’una lesió en una cama que no va ser motiu suficient per
condicionar la seva presència al curs.

JOVES AMB MOLTES GANES D’APRENDRE
El curs va començar a les 9 del matí amb l’entrega del material didàctic i d’uns obsequis cortesia de Mutuasport
(armilles de tir i ulleres de protecció) que van ser de gran
utilitat durant el desenvolupament del curs.
Els alumnes eren joves s vinguts de tot Catalunya, d’edats
compreses entre els 12 i 16 anys i de dones de diferents
edats. Els menors que no disposaven de permís d’armes
es van haver de conformar en realitzar únicament la part
teòrica.
Les classes van començar amb la part teòrica on es van
tractar temes com la seguretat de les armes i la seva correcta utilització, les municions i les tècniques de tir, per
seguir més tard amb les anhelades classes pràctiques.
És digne veure la facilitat amb què aquests joves trencaven els plats a la part pràctica del curs. Marcelo
per la seva banda, anava corregint els petits defectes que anaven apareixent en cada tirador, remarcant la
correcta posició de tir i repassant totes les precaucions que un caçador i/o tirador ha de tenir amb la seva
arma.

LES DONES TAMBÉ VAN ESTAR
Les dones totes majors d’edat, també van estar en el curs, amb la inquietud de conèixer i ampliar els seus
coneixements en el correcte maneig de l’arma i del tir. Destacar les grans qualitats de tir que mostraven
durant les diferents tandes pràctiques.

ELS PARES VAN ACOMPANYAR ELS SEUS FILLS EN TOT MOMENT
Els pares dels alumnes presentes en tot moment en el curs van valorar positivament la iniciativa de la Federació Catalana de Caça a formar als més joves i introduir-los d’una forma teòrica, pràctica i segura en el
maneig de les armes de la mà d’un instructor de Tir.

CONCLUSIONS POSITIVES
El curs va concloure amb unes paraules del vicepresident de la Territorial de Barcelona i responsable de la
formació de la FCC, el Sr. Joaquín Zarzoso, que va disculpar al president de la FCC, el Sr. Paco Piera per no
poder estar present en l’esdeveniment per l’ ajustada agenda federativa que té.
Tant mateix, va valorar positivament aquesta iniciativa de la Federació Catalana de Caça en formar als més
joves en el món del tir i de la caça d’una forma segura, agraint el gran treball realitzat tant per l’instructor
de tir el Sr. Marcelo Clavero i del seu col•laborador, Sr. Peret , com del propi Club Esportiu de Catalunya.
Finalment es va fer entrega d’un diploma a tots els assistents al curs i d’un obsequi al Club Esportiu de
Catalunya per part de la FCC Territorial de Barcelona en reconeixement al treball i esforç en aquest tipus
d’esdeveniments federatius.
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