
III TROBADA

Dies de germanor amb dones 
de tota la Província
OBERT A TOTES LES DONES CAÇADORES FEDERADES DE LA PROVÍNCIA 
DE BARCELONA. 

VINE A GAUDIR D’UNS DIES DE CACERA EN COMPANYIA DE DONES 
DE TOTA LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. T’ESPEREM!

DE DONES CAÇADORES DE  LA PROVíNCIA DE BARCELONA
AMB DOS CACERES DE CAÇA MAJOR. 2018

1ª CACERA: 06/10/2018
Organitza la Societat de 

Caçadors de Cardona i la R.T. 
de la FCC a Barcelona

Donat el gran èxit assolit les passades temporades 
amb  l’organització de la I i II Trobada de Dones Caçadores de 
la província de Barcelona, amb la fi nalitat  ferm de potenciar la 
fi gura de la dona caçadora, la Representació Territorial de la FCC a 
Barcelona juntament amb les societats federades de Cardona 
i de l’Ordal han organitzat dos caceres de caça major per a la 
temporada 2018,  totalment subvencionades per totes les do-
nes federades de la Territorial de Barcelona que vulguin gaudir 
d’unes magnífi ques  jornades de cacera i de germanor amb 
dones procedents de tota la província.

Col·labora:

2ª CACERA: 01/11 /2018
Organitza la Societat de 

Caçadors de Subirats i la R.T. 
de la FCC a Barcelona

Subvencionat 

íntegrament



PRIMERA CACERA. 06/10/2018 
Organitza la Societat de Caçadors de Cardona i la R.T. de la FCC a Barcelona. 
Cardona és un municipi de la comarca del Bages molt proper a la població de Solsona ( Lleida).

- Hora de concentració a les 6:45 del matí. (lloc de concentració)
- Hora de fi nal de la cacera a les 14:00 hores

Al migdia es farà un dinar de germanor 
entre tots els assistents al Restaurant 
Masia Pla d’Abella, Navès ( Lleida)

Lloc de concentració: A les 6,45 del matí al Restaurant el Parador de la Coromina i estació de 
servei Vilalta ( benzinera) . CARRETERA C-1410A KM. 29 a CARDONA (BARCELONA)

Coordenades GPS   41°54’28.0”N 1°42’03.7”E           41.907772, 1.701023

Espècies: Senglar i Cabirol 

Col·laboren: T’ESPEREM!

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ CARDONA 25 SETEMBRE

6 Octubre



SEGONA CACERA. 01/11/2018
Organitza la Societat de Caçadors de Subirats i la R.T. de la FCC a Barcelona.
Ordal és una població del municipi de Subirats, a la comarca de l’Alt Penedès. 

- Hora de concentració a les 7:00 del matí.  (lloc de concentració)
- Hora de fi nal les 14:00 hores

Al migdia es farà un dinar de germanor entre tots els assistents.

Lloc de concentració:  Pista Poliesportiva. Carrer del Sol, s/n,  l’Ordal / Subirats ( Barcelona) 
Coordenades:  41°23’42.8”N 1°50’57.5”E          41.395215, 1.849294 

T’ESPEREM!

Espècies: Senglar

Col·laboren: DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ ORDAL  26 OCTUBRE

1 Novembre

Sortejarà una motxilla, una polsera, una 
subscripció i la par� cipació en una cacera, 
entre les dones assistents.



Notes: 

1.- Les dones participants a les caceres hauran de confi rmar assistència ( data límit segons 
lloc de cacera) a la Representació Territorial de la FCC a Barcelona, mitjançant full inscripció i 
de protecció de dades:  e-Mail: info@fedecazabarcelona.com

2.- Totes Les dones hauran de portar la documentació en regla. Permís d’armes, targeta feder-
ativa, assegurança RC i/o Document Únic del tipus Premium Cat i/o similars cobertures. Així 
mateix (si és el cas) emissora homologada per l’ús de canals de la FCC. Es pot portar rifl e o 
escopeta.

3.- Únicament caçaran les dones assistents ( federades ), encara que podran anar amb un acompa-
nyat sense arma ( dona o home). En el cas de quedar-se a dinar l’acompanyant, s’haurà de comunicar 
al full d´inscripció.

4.- Per a les dones assistents a la jornada, l’esmorzar i el dinar anirà a càrrec de la Representació 
Territorial de la FCC a Barcelona. Pels acompanyats, el preu del dinar i esmorzar serà de  25€, que 
s’abonaran el mateix dia de la cacera. 

5.- L’edat per poder assistir a la cacera,  és a partir dels 14 fi ns als 99 anys. En el cas de noies 
menors d’edat hauran de venir acompanyats del pare i/o tutor legal. 
( s’ha de signar full adjunt menors d’edat).

6.- Màxim 40 dones per cacera.

7.-  Les dones que vulguin podran fer de gosseres , i seran les úniques que podran portar armes 
amb els gossos. 



FULL D’INSCRIPCIÓ A LA CACERA DE DONES 2018

Nom i Cognoms:

DNI:

Adreça:

Tel.:

E-mail:

Utilitzes Rifl e o Escopeta:

Tens Emissora:

Tens 4x4:

Vindràs Acompanyada ( dinar i esmorzar):

A quina Cacera vindràs  ( pots indicar una o les dues) :

Nº Tarja federativa i/o Document Únic.:

Nota: Per poder participar a les caceres, les dones hauran de portar assegurances de 
RC del Tipus Premium Cat i/o de les mateixes cobertures.

Signatura 

PER MENORS D’EDAT. EL PARE O TUTOR LEGAL HA DE EMPLENAR EL FULL ADJUNT 



 

Barcelona, a.........de................de 20...... 
 
 
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA és el Responsable del tractament de les dades personals de 
l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les 
normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
(GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament: 
 
Fi del tractament: gestió de la inscripció i desenvolupament de les activitats formatives organitzades per 
l'entitat. 
 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del 
tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per 
garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. 
 
Base de Legitimació: el consentiment inequívoc de l'interessat. 
 
Comunicació de les dades: les seves dades podran ser comunicades a quantes entitats i organitzacions 
siguin necessàries per a la correcta tramitació de la inscripció. A excepció d' això, i llevat obligació legal,  no 
es comunicaran les dades a tercers.  
 
Drets que assisteixen a l'Interessat: 
 
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 
- Dret d'accés, rectificació i supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició al seu 
tractament. 
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (aepd.es) si considera que el tractament no 
s'ajusta a la normativa vigent. 
 
Dades de contacte per exercir els seus drets: 
 
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA. Rambla Guipúscoa, 23-25 3r C 08018 Barcelona (BARCELONA). 
A/e.:protecciodades@federcat.cat 
 
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el consentiment 
explícit. 
 
L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats: 
 
Nom i Cognoms.........................................................................................., amb NIF....................................... 
 
 
Signatura: 



 

Barcelona, a ........... de ..................... ....de 20....... 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA és el Responsable del tractament de les dades personals de 
l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les 
normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 
(GDPR ) i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, 
per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament: 

Fi del tractament: fotografies, gravació d'imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable 
del tractament per a donar publicitat de les mateixes en els mitjans de comunicació. En cap cas es publicarà 
el nom de l'Interessat. 

Legitimació: El tractament de les teves dades personals incloses les imatges està basat en el consentiment 
que has de prestar mitjançant la signatura del present document. En  tot moment podràs retirar el teu 
consentiment. 

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del 
tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per 
garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. 

Comunicació de les dades: l'Interessat pot autoritzar o no el tractament assenyalant amb una "x" a la 
casella corresponent de SI (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) per a les següents 
categories de destinataris: 

  

 

 

 

Drets que assisteixen a l'Interessat:  

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 

- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu 
tractament. 

- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament 
no s'ajusta a la normativa vigent. 
 
Dades de contacte per exercir els seus drets: FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA. Rambla Guipúscoa, 
23-25 3r C - 08018 Barcelona (BCN). A/e.: protecciodades@federcat.cat 
 
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment 
explícit o el del seu representant legal. 
 
L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:  

Nom i Cognoms ................................................................................, amb NIF ............................. 

Representant legal de ...................................................................... , amb NIF ............................. 

Firma: 

SI NO AUTORITZACIÓ PER A COMUNICAR LES DADES 

  Publicació en mitjans de comunicació propis del Responsable 

  Publicació en mitjans de comunicació externs al Responsable 



 
 

Consentiment explícit de pare/mare/tutor d’un menor d’edat per Inscripció Activitats 

Barcelona a.........del.........................del 20......  
  
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i 
l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents 
en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa 
se li facilita la següent informació del tractament: 
  
Fi del tractament: tractem les dades facilitades per l'interessat en el present formulari amb la finalitat de 
tramitar la inscripció i/o activitats del nostra entitat. Així mateix, les dades de salut seran tractats amb la finalitat 
de poder personalitzar les activitats. 
 
Base de Legitimació: serà el consentiment explícit de l'interessat. 
 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del 
tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per 
garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d'aquests. 
  
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal. 
  
Drets que assisteixen a l'Interessat: 
  
- Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment. 
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu 
tractament. 
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (aepd.es) si considera que el tractament no 
s'ajusta a la normativa vigent. 
  
Dades de contacte per exercir els seus drets: 
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA. Rambla Guipúscoa, 23-25 – 3r C 08018 Barcelona 
o protecciodades@federcat.cat 
 
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment 
explícit o el del seu representant legal. 
  
L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats: 
  

Jo,...............................................................................................com a mare/pare o tutor, amb 

NIF/NIE/Passaport..................................amb domicili a............................................núm................,CP................., 

Població ..............................................., consento el tractament de les dades en els termes exposats. 

 

  

Signatura:..................................................... 


