XERRADA EDUCATIVA SOBRE LA FALCONERIA I MEDI
AMBIENT A L'ESCOLA PÚBLICA

Els passats dies 24 i 25 d'abril, l'alumnat del col·legi Les Fonts de Gelida, va
tenir l'oportunitat de conèixer i gaudir de diferents exemplars d'ocells
rapinyaries, amb motiu de la celebració de la setmana cultural.
Les jornades van transcórrer a través de xerrades educatives mediambientals
amb introducció a la falconeria impartides a tot l'alumnat del centre, adaptant el
vocabulari i el contingut a cada cicle educatiu. Les xerrades van ser impartides
per Ondrej Vlach Sulek, referent en falconeria a Catalunya, compartint el seu
coneixement i experiència com a falconer des de fa més de 19 anys a
l'aeroport del Prat de Llobregat, a més de la seva cultura sobre la falconeria i la
natura des de República Txeca. Ondrej va comptar amb la col·laboració de
Jordi Ares Massanes, president de Falconers de Catalunya, amb una
experiència de més de 10 anys com a falconer.
Gràcies a aquestes jornades, l'alumnat va poder comprendre i valorar el paper
tan important que tenen les aus rapinyaires en la cadena alimentària. Han
descobert els tipus d'ocells , de com s'alimenten, com és el seu plomatge, com
intervenen en el medi natural, de com és la seva conservació i cria en captivitat.
Entre els ocells que van conèixer es trobaven un exemplar d'àguila harris
(parabuteo inicintus), un falcó sacre, un mussol real i un àliga real. En les

xerrades es va fixar una estructura senzilla i amena, on l'alumnat va participar
en tot moment i van aprendre que la falconeria és una manera de caça natural.
El contingut que va formar part de la xerrada va ser l'origen de la falconeria, el
tipus d'ocells, alimentació, plomatge, vista, oïda, arpes, pic, tipus de vol,
metodologia dins de la falconeria, cures, material i eines.
En tot moment, s'esmentava a l'alumnat, la importància que té la confiança i el
respecte entre l'au i el seu acompanyant falconer, se'ls va donar tota la
informació necessària sobre la conservació en el seu medi natural, esmentant
les restriccions i legislació que protegeix les rapinyaires. Després d'una ronda
de preguntes i resolució de dubtes, l'alumnat i professorat del centre, van tenir
ocasió de mantenir un contacte directe amb els ocells.
Aquesta iniciativa, creada de forma totalment altruista, ha estat impulsada per
la unió de totes les societats de falconeria de Catalunya al costat de la
Representació Territorial de la FCC a Barcelona.
Amb aquest projecte, vam intentar transmetre el respecte cap a la natura en
base al seu coneixement, de la necessitat de la caça i la figura del caçador. De
la mateixa forma, volem fer arribar el missatge de la importància de conèixer la
falconeria i la necessitat de respectar-la i conservar-la.
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