BREUS RESSENYES DE “L’AGRUPACIÓ DE CANARICULTORS DE SÓLLER”
(notes i apunts recopilats i actualitzats d’aquests 50 anys)
Han passat 50 anys des dels esdeveniments de 1972 que van dibuixar un any on es
constituïa el que és avui la nostra Agrupació i s’iniciava el “1er Concurs Social”.
El setmanari Soller núm. 4433 (04-març-1972), publicava amb el títol “Creación de
una Agrupación Ornitológica en Sóller para agrupar a todos los criadores de pájaros de
la comarca” (prèvia convocatòria de la setmana anterior al mateix mitjà amb el títol
“aviso a los ornitólogos de Sóller” i signada per “La Comisión Organizadora”) i es feia
ressò d’una reunió a les dependències del local de la “Organización Comarcal Sindical
de Sóller” (presidint dita reunió el Delegat Sindical Accdtal. Sr.Antoni Rullán, atenent la
vinculació d’aquest estament amb el Govern Civil de Balears, considerant les limitacions
a associar-se del moment), el dimecres 1 de març del 1972 a les 7h de l’horabaixa, a la
qual hi assistiren 37 aficionats. El Sr.Sebastià Frontera (que fou president de la primera
junta i com a vicepresident el Sr.Antoni Marroig) va exposar la conveniència de crear
una agrupació i que aquesta quedés vinculada a la Agrupación Ornitológica Provincial
de Baleares de la qual era president el Sr.Gregorio Garí. S’aprovà per unanimitat la
creació de l’Agrupación Ornitologica Comarcal de Sóller essent el seu domicili social
inicial al Bar Turismo, per passar a ser-ho posteriorment al “Círculo Sollerense”. Des
d’aquells inicis, una joventut inquieta barrejada amb altres més madurs però amb
ganes d’aprenentatge, anaren promocionant i divulgant (tal com diuen els estatuts)
l’amor als ocells i la seva protecció, fonamentats amb l’estudi i investigació de tècniques
de cria de les diferents espècies, mitjançant la reproducció en captivitat d’acord amb la
normativa vigent. Aquest mateix any (1972), concretament el 25 i 26 de novembre
s’organitzava en el Casal de Cultura de Sóller el “ Ier Concurso-Exposición de Canaricultura
y de Aves de Campo” amb més de 350 exemplars presentats i gran èxit de públic.
Qualsevol projecte té el seu punt de culminació, el concurs és la meta del canaricultor.
Després d’un any posant esment amb les parelles i cries, ens arriba l’hora de gaudir
dels esforços i la feina feta, per això anualment organitzam en el mes d’octubre la
“MOSTRA – EXPOSICIÓ DE CANARICULTURA”, un període molt esperat pel canaricultor,
és com un final de curs a on arriben els resultats després de la selecció i preparació dels
ocells durant tot l’any.
El “Casal de Cultura” (Museu de Sóller), “Can Cremat” (actualment “Gran Hotel
Sóller”) i un any a la part alta de les dependències de l’ajunt.de Sóller foren els centres
que ens donaren acollida per a celebrar els primers concursos – exposicions. Cal esmentar
que després d’uns anys de poca activitat, entre finals dels 80 i fins ben entrada la
dècada dels 90, no es va realitzar concurs. Fou concretament l’octubre del 96 quan una
sèrie d’aficionats locals varen promoure una exposició a les dependències de la “Creu
Roja”, la qual cosa va encoratjar per a que el proper any es celebrés el “XV Concurs
Ornitològic- Sóller 1997”. Des de llavors, el local “Sa Botigueta”- La Unión (el ja mencionat
97 i següents 98 i 99), el “Casal Victòria” (des de l’any 2000 fins a la data), exceptuant
el 2014 que vàrem celebrar el Campionat Regional de les Illes Balears a un local que la
empresa “Transarbona” tenen en el polígon de Son Angelats i el 2019 al Pavelló Municipal
“Es Puig”; ens han obert les portes per a poder celebrar aquesta fita anual.
El rellotge inexorable del temps no s’atura. Cal dir que valoram el passat, però
també miram cap al futur i per això aquest any hem preparat amb molta il·lusió la que
serà la “XL Exposició Ornitològica-Sóller 2022”. Remarcar que gràcies a la implicació
dels ajuntaments de Sóller i Fornalutx, la FOIB, empreses, comerços, criadors, mitjans de
comunicació, ... aquesta mostra serà una realitat. A tots, moltes gràcies.
Ara ens toca participar i gaudir!
Agrupació de Canaricultors de Sóller

CALENDARI D’ACTES

Inscripcions per la web www.passerum.com

Inscripcions: del 27 de setembre al 15 d’octubre (o finalització d’existències de
gàbies), exclusivament per Passerum, web www.passerum.com
Les dades per fer efectiu el pagament de les inscripcions són les següents:
- Beneficiari: AGRUPACIÓ DE CANARICULTORS DE SÓLLER
- Compte: ES61 2100 7293 5813 0029 7615
- Concepte: Número de criador i nom
Recepció d'ocells / local exposició: dia 19 i 20 d’octubre (dimecres i dijous) a partir
de les 17:00 h. al local "Casal Victòria" situat al carrer Victòria 11 de Maig de Sóller.
El dimecres, 19 d’octubre, l’horari de recepció finalitzarà a les 20:00h.
Enjudiciaments: dies 21 i 22 d’octubre (divendres i dissabte).
Obertura i exposició: dia 22 (dissabte) de 17:00 a 19:30h i dia 23 (diumenge) de 10:00
a 13:00h i de 16:00 a 19:00h.
Recollida d’exemplars: dia 23 (diumenge) a partir de les 19:00 h.

JUTGES DEL CONCURS
Color: Sr. José JAPÓN LOBATO (Sevilla) - Sr. Rafael de ROJAS CASTRO (Sevilla)
Postura: Sr. Manuel A. AYUSO CARO (Cádiz) - Sr. Ángel PACHÁ MOHEDANO (Teruel)
Exòtics, Híbrids i Fauna Europea: Sr. Roberto JURADO MEDRÁN (Córdoba)

PREMIS
Es concediran premis als tres exemplars individuals i equips més valorats dels grups
participants que compleixin i hagin obtingut les puntuacions mínimes exigides, així com
els diplomes acreditatius a tots els premiats.
GRANS PREMIS

Usuari: Núm. de criador (sense espais, ni guions, lletres
en majúscules)
Contrasenya: Si accediu per primera vegada, el DNI (els
8 dígits i lletra en majúscula , sense espai, punts o guions
–tot seguit-). Per la vostra seguretat, us obligarà a
canviar la contrasenya.
Si ja teníeu la contrasenya i l’heu oblidada, a la pàgina
inicial, clicau el núm.de criador i damunt “Recordar
contrasenya”. Rebreu notificació al correu electrònic que
teniu enregistrat amb un enllaç que us obligarà a clicar
una nova contrasenya (que podrà ser alfanumèrica, mínim 8 dígits). A vegades surt al
correu brossa/no desitjat.
Revisar les dades (afegir o modificar) per mitjà de “Mi Perfil”/”Editar Perfil” .
Els criadors que no estiguin inscrits a FOIB o els que no han sol·licitat anelles
recentment però que tenen exòtics, fauna o híbrids per presentar d’anys anteriors i volen
inscriure ocells, s’hauran de posar en contacte amb el mòbil 657247473 (Bernat) enviant
wsp, essent dades obligatòries: núm.de criador, nom, dni i correu electr. i us donarem
d’alta.
Recordau que s’ha de liquidar dins les 48 hores següents a haver tancat la vostra
inscripció, fent l’ingrés o transferència al núm. de compte de la nostra agrupació i que surt
quan feu les inscripcions a Passerum o, també, en aquest programa (apartat “Calendari
D’actes”), indicant el núm. de criador i nom. Per part de l’organització, una vegada
rebuda la transferència, procedirem a modificar la inscripció de “pendent” a “pagada” .
S’enviarà, també, wsp de ratificació.

“GRAN PREMI” al millor individual i al millor equip en les gammes de COLOR I
POSTURA. També al EXÒTIC, FAUNA EUROPEA i HÍBRID amb més puntuació (mínim 90
punts) sempre que hi hagi al menys 20 ocells per gamma.
Trofeu al canari de RAÇA ESPANYOLA, individual i equip, més valorat.
PREMIS ESPECIALS
Estància a mitja pensió per a 2 persones a l’Hotel "El Guía" de Sóller.
• Pel criador que presenti els 12 ocells en individuals o equips més puntuats
gamma de color.
• Pel criador que presenti els 12 ocells en individuals o equips més puntuats
gamma de postura.
• Pel criador que presenti els 12 ocells en individuals o equips més puntuats
gamma d'exòtics.
• Pel criador que presenti els 10 ocells en individuals o equips més puntuats
gamma de fauna europea i híbrids.
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Per tal de donar més opcions de premi als criadors, els "Grans Premis" i "Premis
Especials" no són acumulables, es a dir: un mateix criador pot guanyar com a màxim un
"Gran Premi" i un "Premi Especial".
La forma de puntuar els "Premis Especials" serà en base a la suma de punts obtinguts.

Local exposició:
Casal Victòria,
C/. Victòria 11 de maig

Exposició organitzada per:
Agrupació de Canaricultors
de Sóller

NORMES DEL CONCURS
1.- Es seguiran les normes i criteris dels Col·legis de Jutges de la Confederació Ornitològica
Espanyola (C.O.E.)
2.- Al concurs només hi podran prendre part exemplars amb anelles de Criador Nacional
2022 amb l’excepció dels grups F (exòtics) i G (fauna europea) que ho poden fer amb
anelles de l’any actual i anterior. En relació al grup H (híbrids) es permet la seva participació
amb anelles 2019, 2020, 2021 i 2022.
3.- La quota d’inscripció serà de 3 per exemplar. En cas de presentar més d’12 ocells,
el preu passarà a ser de 2,5
4.- La Comissió Organitzadora declina qualsevol responsabilitat dels danys que puguin
produir-se als exemplars presentats, malgrat que es posarà tota cura per evitar-ho.
5.- L'alimentació dels ocells de color i postura serà una mescla equilibrada, així com les
altres varietats l'alimentació o mescla que pertoqui.
6.- Els premis de cada criador s’acumularan en un sol trofeu, segons una escala de
puntuació que tindrà en compte els premis obtinguts.
7.- Els grups que competeixen en individuals i equips són els que apareixen a la web:
www.passerum.com
8.- Les puntuacions mínimes de “Color, Postura, Híbrids, Exòtics i Fauna Europea”, per
optar a premi, són les següents:
Individuals
Equips
1er
90 Punts
1er 360 Punts
2on
89 Punts
2on 358 Punts
3er
89 Punts
3er 358 Punts
9.- En el grup d’Híbrids, ha de figurar la denominació dels progenitors (exemple: cadernera
x canària). També serà vàlida la denominació científica.
10.- La comissió no es farà responsable de problemes legals o jurídics en referència a les
espècies presentades que poguessin incórrer en alguna advertència quant a captura dels
seus progenitors.
11.- La inscripció es farà a través del programa Passerum, des del 27 de setembre fins al
15 d’octubre (o finalització d’existències de gàbies). Per a qualsevol dubte podeu telefonar
al 657 247 473 (Bernat Estades).
12.- Les gàbies seran reservades als ocells inscrits.
13.- L'entrega i recollida d'ocells per part del criador, es farà acompanyat per un membre
o persona designada per l'organització. A la recollida es seguirà un ordre: tindran
preferència les societats més llunyanes essent les darreres les més properes a Sóller.
14.- La participació implica l’acceptació d’aquestes normes.

