REUNIÓ SOBRE FALCONERIA AL DEPARTAMENT DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

Ahir tarda, es va mantenir una reunió en les oficines de l’administració pública
amb el Senyor Ricard Casanovas Urgell, Cap del Servei de Fauna i Flora del
Departament de Territori i Sostenibilitat, el Senyor Daniel Martínez Lite
Delegat de Falconers , el Senyor Joaquim Zarzoso Espinal, President de la RT
de la FCC a Barcelona, i la Senyora Montse Romeo Acuña l’assessora
Jurídica, per tal de tractar una sèrie de qüestions fonamentals pel col·lectiu de
falconers.

Així, el Delegat de falconers va sol·licitar la necessitat de crear un carnet de
falconeres per tal de reconèixer a la persona que, amb la deguda formació i
coneixements, practica aquests esport, participa en competicions i resulta estar
degudament documentada en una societat federada de falconers.

La proposta va ser molt bé acollida pel Senyor Ricard Casanovas, que va
comentar que podia haver dues alternatives que donessin resposta a
l’acreditació d’un falconer, una primera la possibilitat de realitzar un examen i
una segona un certificat d’aptitud. Va afegir que des de l’administració s’estava
preparant un projecte de Decret donat que la normativa actual era de l’any
1990 i havia sofert diverses modificacions i què, sense dubte, es comptaria
amb l’opinió de totes les persones interessades, sobre tot, dels falconers i

societats expertes. Al respecte, es va parlar que calia tenir en compte que es
tractava d’un petit col·lectiu, que les aus autòctones són espècies protegides,
que les societats de falconers reivindiquen la necessitat de fer de filtre davant
determinades situacions i que tot això requeria una bona regulació. També es
va comentar la possibilitat de poder presentar, el més aviat possible, propostes
de regulació i d’estudiar i valorar models a seguir d’altres CCAA com Andalusia
i Galícia.
D’altra banda, el Senyor Daniel Martínez juntament amb el Senyor Joaquim
Zarzoso, van demanar un reconeixement de la bona feina que els falconers
federats estaven realitzant en la recuperació d'aus, o en els controls de
poblacions tant a les zones de seguretat com a les pròpies àrees privades de
caça.
El Senyor Ricard Casanovas, va contestar que no només seria així, sinó que
també hi hauria un reconeixement davant els mitjans de comunicació, per la
qual cosa, es va quedar en fer pedagogia de bones practiques dels falconers
federats.
Finalment, el Senyor Ricard Casanovas es va comprometre a sol·licitud del
representant dels falconers i de la Representació Territorial de la FCC a
Barcelona, a realitzar xerrades conjuntes en els diferents esdeveniments
organitzats per aquestes dues institucions.
Així doncs, cal concloure que va ser una reunió molt profitosa i amb una clima
de cordialitat que promet bons resultats.
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