
 

Benvolguts amics i amigues,  

el 13 d’octubre començarà la temporada 2019-20 que durarà fins el 2 de febrer. 

Com cada any els abonaments es realitzaran a les Oficines de l’APVE del BAR   
LA FRATERNAL de la Plaça del Carme 5, del municipi d’ESPOLLA, de 10 a 13,30 h  
els dies 14 i 28 de SETEMBRE del 2019. 

Per abonar-se s’ha de portar la següent documentació: 

DNI 
FOTOCÒPIA ASSEGURANÇA RESP. CIVIL OBLIGATORIA CAÇA  
FOTOCÒPIA PERMÍS ARMES  
CARNET ANTIC (si s’escau) 
400 € (metàl·lic) 

Si algú prefereix fer una transferència la pot fer al núm de compte  
BBVA ES52 0182 1682 1402 0153 0998, indicant clarament el nom i els cognoms. 
Posteriorment ha d’enviar el comprovant de la transferència i tota la documentació 
requerida anteriorment al correu-e de l’APVE: apve@espolla.org  
—  

Enguany l’Arrossada del vedat es farà el dissabte 16 de novembre a la sala de ball “La 
fraternal” a la 13,30 h. Com l’any passat és gratuïta per tots els abonats, únicament us 
demanem que abans del 14 de novembre ens  CONFIRMEU l’assistència per telefon  
o per correu electrònic. 
— 

Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb el Sr. Albert Asenjo 
(618 276 317) President de l’APVE o amb el Sr. Marcel Bassegoda (628 526 394) 
membre de la Junta. 

També podeu consultar el nostre web espolla.org 

PER MÉS INFORMACIÓ 
En web de la Generalitat de Catalunya hi trobareu la guia del caçador: 
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/casa/guia-cacador/ 
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Aquesta temporada el vedat GI-10003 introdueix novetats, que us detallem juntament 
amb l’oferta habitual: 

—1—  
Es podrà caçar els DIJOUS, DISSABTES, DIUMENGES i FESTIUS (T18-19).   

—2—  
Un descompte de 100 € a tots aquells que facin un NOU ABONAT (300 €), s’entén per 
NOU ABONAT un caçador que no hagi tingut abonament durant els darrers 5 anys. 

—3— 
Lliurament d’una ampolla de Garnatxa o de Muscat del Celler Cooperatiu d’Espolla a tots 
els caçadors que formalitzin l’abonament durant els dos dies indicats. 

—4— 
Amb l’abonament rebreu un val de descompte per consumir durant la temporada  
als principals  establiments del poble (veure anuncis). 

—5— 
Les perdius i faisans es concentraran en 6 punts d’alliberament situats en els llocs més 
idonis per a la cacera i propers als abeuradors (veure plànol). 

—6— 
Abonaments MITJA TEMPORADA (7 del desembre al 2 de febrer, ambdós inclosos) 
Aquests abonaments de 300 € s’emetran ÚNICAMENT els dies 15 i 30 de SETEMBRE del 
2019 de 10 a 13,30 h. 

— NOVETAT— 
Per tal de tenir un major control del vedat, us voldríem demanar que cada cop que entreu 
a caçar al vedat, passeu pel magatzem municipal i activeu el passi, passant el nou carnet 
pel detector instal·lat. Així, podem saber el nombre de caçadors que cada dia tenim al 
vedat, ajudant la tasca del nou guarda. 

L’APVE considerarà com a NO AUTORITZAT tot aquell caçador que es trobi dins el vedat 
sense el passi activat a afectes legals (control del guarda, agents de l’autoritat, asse-
gurances, …). El procés és molt senzill i se us explicarà a l’hora de recollir l’Abonament.  

Salutacions cordials 
  

       La Junta de l’APVE 
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