Socis:
Adjunt a aquesta circular acompanyem un full amb les dades que ens
figuren a nom de cadascú de vosaltres, i es un full que haureu de portar a
la Entitat a la qual teniu domiciliat el rebut, per tal que vos ho segellin i
ens ho heu de retornar urgentment, amb una fotocopia del DNI.
Si no rebem aquest full degudament complimentat no podrem tornar a
girar cap rebut al vostre càrrec. Amb la conseqüent molèstia i despesa per
gestió de rebuts.

Qualsevol rebut que ens siguin retornat es veuran incrementat pels
costos bancaris + 10 € de despeses.
Tot rebut no satisfet abans del 31 de desembre de l’any en curs, serà
motiu de Baixa de soci.
Que la campanya de caça que el 9 d’octubre comença, tenim previst fer
dues soltes de perdiu per la nostra ÂPC, per lo tant si no hi ha cap
entrebanc, els dies 12 d’Octubre i el 3 de Desembre es faran les soltes.
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Tant sols desitjar-vos, que la campanya que comença el dia 9 d’Octubre
sigui tot lo bona que tots confiem, gaudiu de la natura i que carai passeuvos ho bé, sense mals rotllos, sense mal ambient, en fi sigueu feliços.

NOVA NORMATIVA PER LA TEMPORADA 2011/12
Horari d’oficina es els DISSABTES I DILLUNS de 7 a 8 de la tarda.
Del 12 de Setembre de 2011 al 4 de Febrer 2012.
La Web de la Societat torna a estar operativa i actualitzada, per lo tant
qualsevol tema que no es pugui trobar a la mateixa ho podeu consultar
via email a info@santroc.net,

Aprovada en la Junta General Ordinària del dia
09 de setembre de 2011

Circular la normativa per la temporada 2011/12,
que comença el dia 9 d’octubre.
1er. Dies hàbils de caça:
DIJOUS, DISSABTES, DIUMENGES i FESTIUS, TOT EL DIA.
Excepcions:

El soci o invitat es fa responsable, dels danys i de les responsabilitats que
pugui incórrer durant l’exercici de la caça, alliberant de qualsevol
responsabilitat a la Societat de Caçadors Sant Roc. A respectar, i fer
respectar la normativa que la Societat tingui vigent, així com posar en
coneixement de la mateixa, qualsevol fet que pugui ser negligent observat
durant l’exercici de la caça. I com no, respectar les propietats privades, als
seus propietaris, el medi ambient i seguiran en tot moment les
indicacions dels Agents, tant els de la Generalitat com els de la Societat.
I recordem, que la Societat de Caçadors som els titular de una ÂPC, que els

Els dies 9 – 12 – 13 – 15 – 16 – 20 – 22 – 23 – 27 – 29 i 30 de seus terrenys pertanyent una petita part als socis de la mateixa i la resta
Octubre sols es podrà caçar des de la sortida del Sol fins son de soferts pagesos que amb el seu treball, contribueixen a que el
Medi on nosaltres desenvolupem la nostra activitat, estigui en perfectes
les 14 hores.
condicions. Per lo tant ajudem a que la seva tasca no es vegi perjudicada
per la nostra presencia o activitat, col·laborem amb ells, respectem les
A partir del dia 1 de Novembre ja es podrà caçar tot el dia.
seves propietat i siguem respectuosos amb ells.
El motiu d’aquesta excepció ve produïda pel motiu de fer la prova per En los durs temps que estem passat, aprofitem quan sortim, de gaudir de
intentar buscar una solució a la manca de tord a la serra en les darreres la natura, de estar a gust amb nosaltres mateixos, i en tots els que ens
envolten, deixem els problemes aparcats,
temporades.
Es deixen de caçar 11 tardes i en canvi s’aconsegueix caçar tots els demés
Hi han moltes incidències amb el correu ordinari, per lo tant ens retornen
dissabtes de la temporada.
gran quantitat de cartes, per motius diferents: “Marchó” “Desconocido”
etc etc,. Per lo tant preguem a tots el socis, que tinguin a bé el donar les
Especificacions especials de caça:
noves senyes i si pot ser un correu electrònic millor que millor.
La Perdiu : Es tanca la seva caça el dia 1 de gener de 2012.
Aprofitem el que les noves tecnologies ens faciliten i evitem despeses
El Conill : Es tanca la caça el dia 5 de febrer de 2012.
innecessàries, viatges sense caler.
El Tord: Es tanca la caça el 19 de febrer de 2012.
Recordatori de obligat compliment per a tota persona que practiqui la La Web, que per diversos problemes ha estat inactiva durant 3 o 4 anys,
torna a estar en funcionament, allí trobareu les darreres noticies de la
caça a la nostra ÀPC T-10152, be sigui Soci o invitat:
Per poder practicar la caça serà imprescindible el estar en possessió Societat.
I recordeu lo que cada any venim aconsellant:
del rebut de la temporada, o de l’autorització pertinent.
En lo ven entès que aquest rebut o autorització no té cap valor si no Si respectem, segurament serem respectats, perquè el respecte es té
va acompanyat de tota la documentació necessària per la practica de que guanyar, mai es té que imposar.
la caça:
Permís d’Armes, Llicencia de Caça tipus A o B, Assegurança
Obligatòria i voluntària, Federativa, Així com la documentació
reglamentaria dels gossos que pugui usar per la practica de la caça.

