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Comensem la publicació del
riostre Portantveu, amb la maxi
ma oportunit¡¡t, ja que aquesta
epoca es la que mereix la major
atenció per els bons aficionats a
la ca~a. En tots els palsos del mon
que s'han capacitat de l'importan
cia que te la fauna de cada pais
hi venint dedicant tots els esfor
~os per la seva conservació i aug
mento La plaga de furtius i des
tructors, uns per ignorancia i
molts per un profit mal entés, es
en altres nacions molt redult per
la severitat amb que son castiga
des les infraccions que es come
ten contra la LJ ei i 1es disposi .
cions de les autoritats. Aquí, en
car que les autoritats amb els
mitjans de que disposen, procu
ren corretgir i evitar els abusos,
hem de confessar sincetament
que es fan precises altres mesures
i actuacions perque la decadencia
cada any mes pronunciada de to
tes les especies de ca~a major i
menor, no arribi a la desaparició
total de les mateixes.

Mentres i tant no sigui refor
mada la LIei de Ca~a vigent o
substituida per una altra nova, en
consonancia a les necessitats ac
tuals, es precís que la que avui
tenim sigui acatada amb el ma
xim respecte per tots i que els
bons aficionats, ademés aportin
la seva cooperació a les Societats
legalment constituirles perque a
questes puguin laborar amb la
for~a i apoi necessari en afer de
tanta importancia.

Tots quants sentim amb noble-

La veda
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Les autoritats teneD el deure mil
xim de vetllar en pro del depol"t
einejetie durant el' temps de veda.

LLEIO..\, ABRIL DEL 1936

Portantveu 'de la Soc:ietat de Ca4;ador. de Lleida i lIa COD1ar~a

Sa/utae;G

Ca~ador: Pensa que matar ara
una pordiu, te priva de ea~.r~e

4eu o quioze a la temporada.

Any I

~I Cacadol:

Han passat cinq anys des de la fundació de la Societat de Ca~adors

de LIeida i sa Comarca, i tel7im de constatar que dintre els mUjans
més modestos amb que ve actuant, JIa realilzat el seu treball amb afany
i conslan9a per a elaborar en tots els niedis en pro de l'esport cinegetic
per a evitar els abusos i les infraccions de la Llei que tant perjudiquen
als bons aficionats.

Aquesta tasca feixuga, amb tot i tenir l'ajut de molts companys
consocis, cooperant als treballs de la Junta, es precís que no quedi
tancada i segueixi en augment, i a tal efecte s'ha cregut necessari la
fundació d'aquest portantveu mensual per a defensar a tots els bons
aficionats que en ella s'hi apleguin, procurant que aquells aimants de
la cafa que no compten encara al redós de nostra Societat, vinguin a
compartir i ajudarnos en aquesta tasca fructlfera, que cada dia es fa
més necessaria. per a eVltar els estralls que tots els fortius i destructors
de les especies de ca9a i pesca venen cometen, burlantles Llei si les dispo
sicions de les autoritats, especialment en l'epoca de veda. i entre tots
enaltir l'esport cinegelic, aportant amb tot coratje la coL-laboració deci
dida a les autoriLals perque no desaparegui aquesta riquesa nacional
tan poc cuidada i atesa.

En aquest portanLveu donarém compte de tot quant pugui interessar
als aficionats, éspecialment en el que faci de referencia a les nostres
comarques, Atmetrem totes les comwzicacions que s'ens dirigeixin refe
rent a queixes i abusos, perque publicament arribin a les autoritals i a
coneixement de tots els nostres afici,?nats de ca9a i pesca, com veurem
amb molla salisfacció a tots aquells que vulguin afavorir-nos amb els
seus treballs per a publicar-los.

I exposat el criteri que ha de servir el nostre porlantveu, trametem
d'aquest nLÍmero la nostra aj'ectuosa salutació a tota la premsa cinege
tica i que ens contin en les seves files com un soldat modestissim pero
amb tot coratje per a defensar els interessos que a tots ens afecten.
A la premsa lleidatana nostra saluta,ció i nostre prec de la seva valuosa

.ajuda.
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sa i entussiasme l'afició cinegeti
ca. com deuen sentirse tots els
esports. reben desgraciadament
amb frequencia, notícies moIt
desagradables sobre fets realitzats
en aquesta epoca i per tot remei
ens queda la lamentació i l'impo
tencia de no .poderlos evitar i
castigar.

Alguns, per aminorir la pena
qu'els produeix les noves eJe que
son coneixedors h0 atribueixen a
que el nombre d'aficionats i els
mitjans i f~cilitats de comunica
cions han augmentat en forma
molt considerable i si bé aixó pot
ser una raó atendible, tots sabem
que si la veda fos veritablement
respectada, no ·es notaria la baixa
formidable que de alguns anys,
ve acentuant-se e.draordinaria
mento En algunes comarques o
termes rurals, que els bons aficio
nats amb cooperació amb les au
toritats, han procurat el respecte
a la Llei, al comenl;ar la tempora
da de cal;a han tocat els boos
resultats de la seva actuació en
beneficis d'ells i deIs furtius.

Es precis doncs, que percatats
de l'importi'lOcia que te la veda,
aportem el nostre concurs indivi
dual i conjuntament per corretgir
els abusos i les infraccions i ens
imposem amb tot coratje la feixu
ga tasca que es precisa desent
rrotllar. i que la nostra publicació,
que avui comenc;a sigui l'arma
poderósa per defensar la Llei i els
nostres drets.

El proxim número constara de
8 piQines.

Propa~ueu «El Ca~adoT LleidatCl'»,
vertader paladí de defensa deis
vostres drets.

Vostre deure es difondre'I,

Anécdota cinegética

El famoso rey cazador Víctor
Manuel se hallaba en el campó en
compañía de uno de sus ayudan
tes, vestidos ambos de cazador.

Vióles un campesino y acercán
dose a ellos les dijo:

-Si quisieran matarme un co
nejo que destroza la huerta, estoy'
dispuesto a pagarlo.

- Hoy no podemos - respondió
el rey-volveremos mañana, des
pacio y con munición a propósito.

El rey volvió al siguiente día,
mató el conejo y el labrador le
ofreció dos pesetas.

Cogió las Víctor Manuel, se las
echó al bolsillo y exclamó:

-Este es el primer dinero que
he ganado en mi vida.,

6UERRA. A.LS FURTIUS

A los pescadores de caña

Hemos visto celebrar mucho un
cebo que, según dicen, da un re
sultado excelente. Consiste en
una manzana cocida con caldo y
mezclada después con miga de
pan. Una vez trabada la pasta.
que no ha de estar ni muy blanda
ni muy dura, se le echa un poco
de aguardiente anisado, trabaján
dola de nuevo para que se im
pregne bien, constituyendo todo
junto un cebo sumamente eficaz.

EL CA<;ADOR LLEIDATA

Nostra Societat

La de5preocupació i millor dit
I'individualisme i I'anarquia que
imperaba en l'esperits deis aficio
nats de les nostres comarques va
fer que desaparigues l'antiga So
cietat que molts anys enrera exis
tia en aquesta ciutat portant sem
pre'una vida languida i pobra. En
aquella data, si no remota podern
dir llunyana i desitjant la prospe
ritat d~ la mateixa, van organit
zarse concursos de tir de colom
amb l'esforl; personal d'uns pocs
aficionats que lluitaven amb tots
els inconvenients i que arribaren
a exhaurir la bona voluntat deis
mateixos, devant la passivitat deIs
altres que ho 'volien trobar tot fet
i solsament es reservaven P.1 dret
de la critica. Aixís i tot, els con
cursos realitzats al Camp de Mart
i al Pla de Gardeny assoliren ve
rita bIes exits en la concurrencia
als mateixos d'aficionats forans i
de la localitat, segons pot com
probar-se per les resenyes publi
cades als diaris locals «El País» i
«El Pallaresa» avui també desa
pareguts.

Passaren alguns anys i poc a
poc van adonar-se els cac;adors
que per el poc respecte que arreu
es tenia a la Llei de Cal;a, obser
vant que cada temporada reflectia
en una disminució important de
les especies, inclus en els termes

Ca~adors i pescadors: L1uitem
tots junts per la prosperltat de la
Ca~a i Pesca. '

.41aiafzents t¡.lorensa
.t:leida

NO COMPREU SENSE VISITAR AQUESTA CASA
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LLEIDA

CORDILLERIA i FILS

: DE TOTES MENES:

PI. Constitueió, 24 i !'lada, 8

Sabates própies per a ca~adors

l:asaHoé

Un prec al Sr. Alcalde

Tots els treballs poden ésser es
erits amb eatala i castella.

Son bastant frequents les noves
qu'ens arriben de l'iutroducció
clandestina de perdius, conills i
al tres especies de ca¡;a. El muni
cipi compta amb una brigada de
Inspecció i Salubritat que com
misió propia de la mateixa podria
evitar-ho, urdenant el que cregui
oportú a dit objecte, aixís com
inspeccions a fondes, restaurants,
bars i establiments similars,
ahont es serveixen sense escru
poI, ja que ademés de vulnerar la
Llei, no es aquesta epoca de cria,
apropiada perque siguin servits
per menjar. Eo¡perem sera atés el
nostre prec i que seran castigats
degudament els infractors.

Agraits per endevan t, conti amb
la nostra col'laboració si res tima
oportuna.

Memorias de los peces

-
El tenir respecte a un eap de

ea~a en temps de veda, es per tu
mateix.

No es retornen els originals, ni
s'admeten treballs sense els noma
deis autors o segell de I'entítat.

De les alimanyes que en tot
temps destrueixen la ea~a no vul
guis tu serne eompliee en aquesta
epoea de veda.

Contra'riamente a la creencia

generalmente admitida, está de

mostrado experime~talmenteque

existe en los peces una memoria

«asociativa»; es decir, que son ca

paces de fijar impresiones basa

das en la asociación de situación,

aspecto coloreado y forma de los

objetos que les rodean. Esta !lle

moriano está limitada a las per

cepciones corrientes: los peces

son capaces de fijar impressiones

que no les son habituales y for

man asociaciones con el recuerdo

de objetos que les son desconoci-

dos. En general la duración del LA Ú N I CA
recuerdo es muy corta: horas pa~

ra algunas especies, días para Sabateria - Espardenyeria
otras. La edad parece que inter- des de 40 céntims

...-=:;..I","r-r:~:=::;,;,==n,,-'-='" ~~~.......¿r-I-===~viene;-en a memoria)' u-cunser~ Í in s a 4 U P e s s e t e s
vación Los peces viejo~ poseen

una especie de experiencia que los

jóvenes no tienen.

EL CA<;ADOR LLEIDATA

acotats, es va creurer indispensa
ble fundar una no"a Societat per
arreplegar al seu redós el major
nombre de bons aficionats per
lluitar amb for~a legal contra els
fortius i destructors.

Per fi va conseguir· Se i es va
fundar amb la maxima modestia
i apesar deis esfor~os i treballs
realitzats, si. be ha anat prospe~

rant, es de lamentar que no
compte encara com a socis a
molts que deurian figurar-hi que
si no hi v:ulguessin aportar el seu
treball personal, ~s precisa la seva
cooperació per enfortir I'afany
deis dirigents a fer una labor pro
fitosa, amb mes entusiasme si
cap, que la que pot fer-se en la
situacíó actual.

Poblacions de menys impor
tancia que la nostra, compten
amb Societats fortes, per al nú
mero d'associats i per la part eco
nomica, qu'els permet funcionar
profitosament, en be de l'esport
que tant estimem i jo pregaria a
tots aquells que no tenim la sa
tisfacció de comptarlos entre nos~

altres, -atenguesi , conven¡;urs oe
que ['unió fa la for~a, el nostre
prec perque honorin amb el seu
nom les llistes de nostra Societat.

En altra ocassió publicarem una
petita memoria de lo realltzat des
de la fundació i es convenseran,
com nosaltres creiem, que hem
fet mes del que's podia fer, dins
els mitjans modestissims en que
s'han efectuat els nostres treballs.

¿Sera atés el nostre prec? Aixís
ho esperem.

Existei L1ei de Ca~a.

¿Ont ea el respecte d'eUa?

El Ca~ador Lleidata Sumetí de subseripeió

Els furtius
Tenim noticies fidedi~nes que

als pobles de Maials i Llardecans,
tots els dies uns sen1Jors furtius
surten a ca~ar.

Preguem a les Autoritats locals
i provincials i Comandant de 110c
que's persigueixi amb gran mane
ra aquests vulneradors de la Llei
de ca~a i molt mes trobant~nos

en periode de les cries.
¡Guerra als furtius!

Nom i cognom

de que viu al correr .

núm pÍ!; es subscriu per .
L'jotereslat,

NOTA: El preu de )a subacrlpcló sera de 2 pe...te. 8nuala 1el pallament a la bestreta per mitja de .eeells de
correu o reembols,



Los estorninos

LLEIDAIMPRE-MTA SOL

Les puntes de les canyes no's
trenquen perque el peix tJre més o
menys. Es trenquen sempre per la
puresa de la ma del pescador.

En un periódico de Sevilla del
año 1881, se cita que por aquel'os
dias atravesaron por las proximi
dades de la villa de Dos Herma'
nas diferentes bandas de estorni
nos, siendo una de ellas tan nu
merosa y compacta, que por
algunos momentos nubló el sol,
cuaí si una inmensa nube se in'
terpusiera entre dicho astro y la
tierra.

Un cazador que, oculto, quiso
esperar una de dichas bandadas,
al pasar a muy poca altura sobre
su cabeza, se vió víctima de tal
aturdimiento a consecuencia del
ruido producido par el vuelo de
tan enorme cantidad de pájaros y
la columna de aire que los prece'
día, que, por un movimiento ner
vioso. soltó el arma, que se dis,
paró, aunque, por fortuna, sin
causar daño alguno.

Preu de subscrípcíó:

2 pessetes anuals

Número solt 20 centíms

perque flns aquesta data no esta
segada la collita d'aufals, i per
tant anticipar el termini origina
perjudicis, molesties i discusioBs
entre pagessos i ca¡;:adors moIt
lamentables per a tots.

Esperem dones que enguany
amb l'experiencia de' l'ocorregut
i'any passat sera senyalat el dia
31 d'Agost com a termini de la
veda.

Cocador

Fa molt temps que esta redac,
tat un avant projecte de la nova
Llei de Ca¡;:a, C!:0nvenguts legisla
dors i ca¡;:adors del poc ade
cuada que resulta la vigent de
rany 1902 amb les condicions i
necessítats actuals referents a a'
questa materia.

En el comentat avant projecte
es va tenir en compte per la seva
estructuració les manifestacions
de totes les Socíetats d'Espanya
i tot el relacionat amb aquesta
riquesa nacional. .

Per raoos diverses no ha arri
bat a ser presentat a les Corts i
tenint en compte la imperiosa ne
cessitat de reglamentar el referent
a les epoques de veda, es va so
metre a les Corts l'aprobació del
projecte de Llei d~' l'any passat,
que tal com venen establertes les
epoques de veda per zones esta
bé. El que no resulta tan bé al
nostre criteri es l'apartat (b) que
dóna !loc a interpretacions que
poden desvirtuar les dates asig
nades a cada zona per el termini
de la veda com va ocorrer l'any
anterior, ja que les causes en que
pot fundamentar-se l'apreciació
deis motius per variarles depen
deix del criteri que's tingui res'
pecte a l'al¡;:ament de les co!lites.

Per el que fa referencia a la nos
tra zona seguim entenen, con,l va
fer-ho aquesta Societat en escrit
dirígit a la Jefatura Forestal d'a
aquest districte, que la veda deu
mantenir-se flns el dia 31 d'agost,

Normes sobre la veda

Visat per la censura
En temps de vÑa tots el Ca~.

dora tenim el deure de fer les de
núncies deis furtius.

Com a ciutada diQne, respéda lell
L1eis i procura que els demés les
respectin.

Ca~adors i pescadors: Al fer vos
tres compres afavorlu a les cases
que s'anuncien al nostre portant
veu.

Tir de Colom

Com en anys anteriors la Co,
missió d~ Tir de la Societat ve
treballant en l'organització de les
tirades que per les festes de Maig
han de realitzarse, i les quals tin,
dran lloc al Camp Escolar que
tan bones condicions reuneix i
que al efecte fou solicitat i con'
cedit per el dia 10 de MaiQ.

Avans de dita data, també se'
gurament, si les gestions que's
venen etectuant son satisfactories,
s'organitzaran, a l'efecte per a
que serveixin d'entrenament i es·
plai deIs socis, algunes tirades de
plats i a ésser possible de coloms
que oportunament s'anunciaran.

També estan iniciats els treballs
per portar a terme la posessió
d'un camp propi de la' Societat
tant desitjat i necessari sobre tot
en aquesta epoca de veda, pef ce·
lebrar tirades i fes tes adients a la
nostra aflció.

Redc¡cCÍó í Admínistració:

Plar;;a Pintor Morera

Telefon2173 - LLEIDA

Les millors armes de cal¡:a i cartutxos

podeu adquirir-los als millors preus a

~CASA, BALASCH
Pla~a de la Sal, 3

Estoreria, 11

Telafon 13ó5

La casa millor 'assortida en tots els articles per al

caQador. Especialitat en cartutxos' per a tir al cololn

i plat que sempre han conseguit els primers premiso

LLEIDA Immillora'bles escopetes "Gaviota"


