Socis / Rebuts.
El dia 29 d’agost es va posar al cobrament la primera tramesa de rebuts
de quotes dels socis que teníem el compte corrent, amb el nou
condicionat SEPA, tots els qui fa dos anys ens vàreu donar el nous
números de compte, els hem pogut convertir amb l’IBAN, i per lo tant
posar-los al cobro, els altres no hem pogut, majoritàriament per la nova
reorganització d’entitats Bancàries. Qui durant la primera setmana de
setembre no el tingui carregat, ho bé, haurà de venir a pagar-lo en efectiu
a les oficines de la Societat, o que ens faci arribar urgentment, el número
de compte. Al juliol vàrem enviar 150 cartes als socis que no vam poder
convertir-ho, demanant-ho, i més de la mitat, han passat olímpicament.
Qualsevol rebut que ens sigui retornat es veurà incrementat pels
costos bancaris
Tot rebut no satisfet abans del 31 de desembre de l’any en curs, serà
motiu de baixa de soci.
ALLIBERAMENTS PERDIUS
La temporada de caça comença el dia 12 d’octubre, i tenim previst fer
dues soltes de perdiu, per lo tant, si no hi ha cap entrebanc, els dies 1
de novembre i 7 de desembre es faran les soltes, A les Partides:
RACONS/PONT DE LES CANALS/PARENOVES/ FONTANALS/
COLLETS/ANDORRA i COLLETS DELS OLIVASSOS.
Concretant, entre els límits de la RNC i la TV-3416.
Tant sols desitjar-vos, que la campanya sigui tot lo bona que tots confiem,
gaudiu de la natura i, que carai, passeu-vos ho bé, sense mals rotllos,
sense mal ambient, en fi sigueu feliços.
L’horari d’oficina serà:
Del 15 de Setembre fins al final de temporada:
DILLUNS i DIJOUS de 19 a 20 Hores
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 correu electrònic a info@santroc.net,
També estem a Facebook, aprofitem l’avinentesa de les eines
informàtiques.
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NOVA NORMATIVA PER LA TEMPORADA 2014/15

Aprovada en la Junta General Ordinària del dia
29 d’Agost 2014

Circular de la normativa per la temporada 2014/15,
que comença el dia 12 d’octubre de 2014
Caça Menor:
Dies hàbils de caça:
DIJOUS, DISSABTES, DIUMENGES i FESTIUS, TOT EL DIA.
La temporada comença el 12 d’octubre de 2014 i acaba el 1 de
febrer del 2015
Especificacions especials per a la caça menor de caça:
La Perdiu : Es tanca la seva caça el dia 4 de gener de 2015.
El Tord: Es tanca la caça el 15 de febrer de 2015.
Caça Major (porc Senglar)
La temporada comença el 7 de setembre de 2014 i acaba el 22 de
febrer de 2015.
Especificacions especials per a la caça del Porc Senglar a la nostra ÀPC T10.152. Es concreta en batudes organitzades per la Societat, previ Ban
Municipal, invitant a tots el Socis.
Aquesta temporada continua la possibilitat de poder obtenir una
invitació d’un dia, per soci, que s’haurà de retirar a les oficines de la
Societat, amb el condicionat aprovat a la Junta General del 30
d’Agost de 2013.

Recordatori d’obligat compliment per a tota
persona que practiqui la caça a la nostra ÀPC T10152, bé sigui Soci o invitat:
Per poder practicar la caça serà imprescindible estar en possessió
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
va acompanyat de tota la documentació necessària per la pràctica de
la caça:
Permís d’Armes, Llicencia de Caça tipus A o B, Assegurança
Obligatòria i Voluntària. Així com, tota la documentació
reglamentaria dels gossos que pugui usar per la practica de la caça.
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 seguir en tot moment les indicacions
dels Agents, tant els de la Generalitat com els de la Societat.

Tal i com disposa el punt 11 de la Resolució AAM/669/2014, de 21 Aquest any per no fer massa llarg la circular, hem tret les recomanacions
que fèiem sobre el comportament, el respecte i el saber fer de cada soci,
de març 2014, publicat al DOGC número 6592 de data 88/03/2014:
creiem que ja ho tenim tots més que sabut, que el respecte comença en
ÉS OBLIGATORIA LA RECOLLIDA DEL TERRA DELS CARTUTXOS nosaltres mateixos i que el portar un arma no ens dona cap altre dret, que
UTILITZATS DURANT LA JORNADA DE CAÇA EN QUALSEVOL el de practicar un esport, que per desgràcia està molt mal vist per la
societat actual. Per lo tant no els hi donem menjar a aquells que ens volen
MODALITAT DE CACERA
destruir.
Volem recordar que la temporada passada es van col·locar 18
Qualsevol incidència, fet o sospita, que un soci pugui observar, a la nostra
contenidors de recollida de baines, per la nostra ÀPC, Feu-ne ús.
ÀPC, vos agrairíem que ens ho féssiu saber el més aviat possible, per tal
de poder donar-li solució.

