Un dia solidari....
Fent balanç de la I Tirada Solidària per a la investigació sobre el càncer infantil
us he de dir:
Tot i la calor del dissabte (40 graus) la I Tirada Solidària per la lluita contra
el càncer infantil, va ser TOT UN ÈXIT!
Durant tot el dia, 240 Tiradors i més de 500 persones van passar per Can
Pascol. Molts caçadors van anar acompanyants de la família i dels seus fills, i
els més petits, van poder gaudir de diferents activitats organitzades única i
exclusivament per a ells, com llocs d’aigua, de dianes amb material de GAMO, i
de pintura.
Pel que fa a les condicions meteorològiques adverses d’aquests dies, la
Representació Territorial de la FCC a Barcelona, va informar i demanar la
col·laboració de Protecció Civil, per tal de donar suport Logistic i de control a la
Tirada. Així mateix, va informar al Cos d’Agents Rurals de les activitats que es
desenvoluparien, sempre amb les màximes mesures de seguretat i per això, el
Club Esportiu Catalunya amb la Representació Territorial de la FCC a
Barcelona es van proveir d’extintors i es va contractar el servei d'ambulància
per si fos necessària la seva actuació.
La tirada i les diferents activitats pels més petits, van transcorre amb tota
normalitat i d’acord amb el que s’havia previst
Al migdia, el Senyor Jordi Garcia Colomer, de forma totalment desinteressada
va cuinar tres macro paelles boníssimes per tots els assistents que van voler
quedar-se al dinar.
També cal destacar la presència i la col·laboració, una vegada més, del Club
Esportiu Becaders Catalunya que van tenir la possibilitat de donar-se a
conèixer i van ajudar de forma totalment desinteressada en les tasques
d’organització. A més i per aquesta ocasió, van fer unes samarretes
commemoratives de la I Tirada Solidària, a banda, del diferents premis que van
aportar.
Aproximadament a les 19 hores es va donar per acabat l’esdeveniment amb el
sorteig d’infinitats de detalls per tots els caçadors, i per tots els nens assistents
a la tirada, des del més gran al més petit. La realitat és que tothom va quedar
sorprès per la gran quantitat de premis cedits pels particulars, per diferents
empreses, i per les societats de caçadors i ocellaires.
Pel que fa a la tirada en la modalitat de Recorregut de Caça, no va haver cap
guanyador, i és que, els únics que veritablement ho són, son aquests petits
lluitadors que dia tras dia lluiten contra aquesta malaltia.

Nosaltres, com a caçadors, tiradors, ocellaires, hem aportat amb aquesta tirada
uns granets de sorra perquè es continuï lluitant i investigant. A tots, i sense
excepció , us volem donar les gràcies per la vostra solidaritat i compromís.
SOU MOLT GRANS!!!!
Moltes GRÀCIES!!!!!!!!!!!!!!
Com sabeu, tot el recaptat en aquesta tirada i de les aportacions rebudes,
seran per ASCIM, Associació del Càncer Infantil del Moianès.
AGRAÏMENTS:
A tots els assistents a la tirada. Del més gran al més petit. MOLTES GRÀCIES.
A totes les societats de caçadors i d’ocellaires, tiradors, caçadors i ocellaires
que s’han implicat en aquesta tirada solidària.
A totes les persones i empreses privades que han fet aportacions a la tirada.
A GAMO, per la seva especial implicació en aquests i altres esdeveniments
organitzats per aquesta Territorial.
A MUTUASPORT.
Club Esportiu Becaders Catalunya.
Amb Especial menció:
Club Esportiu Catalunya i Finca Can Pascol.
A Joan Marc, Dani, C. Asensio, i Peret. Per tota la feina dels dies previs.
A les dones caçadores de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona.
Especialment a: Mónica Schimid, Carmen Pérez, Glória Llanos, Merche,
Carmen Ruiz, Judith, Sandra Castellano, Cristina de Domingo.
Imma, Silvia i Amor ( Organització).
Martin i Forn la Cantonada.
Delegats comarcals i Membres de Junta Directiva de la R.T. de la FCC a
Barcelona.
Moltes Gràcies!
Representació Territorial de la FCC a Barcelona

