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EbreCaça
Davant l’acord de no publicar la revista de La Geneta, s’ha
cregut oportú la creació d’aquesta nova publicació virtual,
per donar a conèixer la nostra activitat al Territori.

Per tal de poder publicar-hi les actuacions
realitzades per les Societats de Caçadors i/o

És un butlletí totalment amateur, però fet amb il·lusió i
entusiasme, que pretén donar trimestralment compte de
les coses que s’han anat realitzant tant des de la
Territorial, com les Societats de Caçadors i els caçadors

pels caçadors federats, corresponents a millores
d’hàbitat i infraestructures, així com altres actes
o accions de caça, agrairíem que ens ho féssiu
arribar

federats.
Quinzenalment es publica a la web de la Territorial un

al

correu

electrònic

info@fccterresebre.cat.

recull de notícies on s’exposen les reunions realitzades,
així com la informació més rellevant del dia a dia.

Ø President: J. Pedro Tomàs
Ø Vicepresident 1r: Javier M. Bedòs
Ø Vicepresident 2n: J. Enrique Forcadell
Ø Tresorer: Jordi J. Serra
Ø Secretari: Victor Colomines
Ø Vocals:
o

Jordi Martí

o

Josep Mas

o

Ramon Forné

o

J. Carlos Colomé

o

Juan José Navarro

o

Jorge A. Borràs

Av. Alcalde Palau, 56-58, 2n 2ª – 43870 Amposta (Tarragona)
Telf. 977 133 580 – 635 421 926
info@fccterresebre.cat – www.fccterresebre.cat
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Des del mes de setembre de 2020, s’han signat diversos convenis de col·laboració amb empreses
de la zona, per oferir-los descomptes als caçadors federats de les Terres de l’Ebre, els quals només
han de presentar la seva federativa per a què els apliquin els següents descomptes:

IG SERVEIS MÈDICS, SL de Tortosa, ofereix un
descompte de 5€ en els reconeixements mèdics de
sol·licitud, renovació o pròrroga del Permís d’Armes.

SALA

DE

TRACTAMENT

D’AUS

DE

CAÇA

GRANJA

LUISIANA,SL, de Deltebre, ofereix tarifes reduïdes en els seus
serveis.

T-340, km 13, 43580 Deltebre, Tarragona

CLUB DE TIR AL PLAT LES PEDRERES, d’Ulldecona,
ofereix una tirada d’entrenament gratuïta, quan s’acrediti
portar 20 tirades d’entrenament.

COTO PONS DE CALAFAT, ofereix un descompte en les seves tarifes.
Carretera Nacional 340 - a, Km 21, 43860 L'Ametlla de Mar, Tarragona

ARMERIA ESCOTO, ofereix un 10% de descompte en roba i calçat, excepte els
que tinguin algun descompte o oferta aplicada.
Carrer de la Puríssima, 7, 43550 Ulldecona, Tarragona
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L’any 2020 ha estat un any molt difícil per tothom, que a més, a coincidit amb el procés electoral per al canvi de
Junta Directiva, què desprès de 14 anys de la seva instauració com a nova Territorial, hi ha hagut un canvi en la
presidència de l’entitat.
La Junta Directiva escollida es va formar amb la idea de donar representació a totes les comarques, per la qual cosa
s’han creat uns Consells Assessors Comarcals (CAC), que estan presidits per dos membres de la Junta Directiva
de la Territorial i tres representants de Societats de Caçadors de cada comarca. Així com la creació d’un Consell
Assessor d’Aquàtiques, un de Competicions i un de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa – Beseit.
La seva missió és fer arribar les inquietuds de cadascun d’ells a la Junta Directiva, i tenir una representació del
territori a la Territorial.
Amb la situació epidemiològica de la Covid19, les reunions s’han realitzat telemàticament, el que ha comportat un
endarreriment de molts processos i projectes, però que de mica en mica, s’estan duent a terme.
Ha estat una temporada atípica, havent d’estar pendents dia a dia, de les resolucions del Procicat, que variaven en
funció de l’evolució de la pandèmia, incrementant i/o disminuint les restriccions que afectaven principalment la
mobilitat, i com a conseqüència la pràctica de l’activitat cinegètica. On s’ha intentat per activa i per passiva,
aconseguir autoritzacions excepcionals per a què els caçadors poguessin moure’s d’una zona a una altra per a la
pràctica de la caça.
Confiem que aquest 2021, encara que ha començat pitjor que l’anterior, poguéssim avançar i donar forma al projecte
de Territorial que la nova Junta Directiva tenia en ment, on tots i totes es sentin com a casa seva.
Amb aquesta nova publicació d”EbreCaça”, intentarem cada trimestre treure una edició virtual en pdf, que es
distribuirà a través de la web de la Territorial i xarxes socials, on cada CAC tindrà el seu apartat per donar a conèixer
el que es fa o es vol fer al seu territori, així com les Societats de Caçadors que vulguin aportar informació rellevant
de millores d’hàbitat o d’altres accions que realitzin.
Aprofitant les restriccions de mobilitat i per tal d’adequar les instal·lacions de l’oficina de la Territorial, s’han realitzat
unes petites reformes per millorar la seva imatge i la distribució de l’espai.
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Cada CAC està format pels delegats territorials següents, i un mínim de tres col·laboradors representants de
cada comarca o especialitat.
Per qualsevol necessitat, suggeriment, inquietuds,... , podeu posar-vos en contacte amb ells per una resposta
més ràpida i faran arribar les vostres peticions a la Junta Directiva, de manera que es pugui agilitzar el tràmit.
La proximitat amb el territori i la rapidesa en les actuacions, són essencials per al bon desenvolupament de
l’activitat cinegètica.

CAC

Víctor Colomines

BAIX EBRE

Josep Mas

CAC

J. Enrique Forcadell

MONTSIÀ

Jordi Martí

CAC

Jordi J. Serra

RIBERA D’EBRE

Jordi A. Borras

CAC
AQUÀTIQUES

CAC

Javier M. Bedòs

TERRA ALTA

Joan Navarro

J. Carlos Colomé
J. Enrique Forcadell
Víctor Colomines

CAC
COMPETICIONS

CAC

Josep Mas

RNC DELS PORTS

Joan Navarro

Ramon Forné
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Seguiment de la sarna del Conill de bosc
S’està treballant amb el seguiment de l’afectació de la sarna del conill de bosc, que principalment està afectant
a les Àrees privades de caça del Sud del Montsià, als termes municipals d’Alcanar, Godall, La Galera, La Sènia,
Ulldecona,...
Juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i el SEFaS, s’ha redactat un esborrany de protocol per
dur a terme a les zones afectades, així com el procediment per fer-los arribar els animals infectats per a la seva
necroscòpia.
La col·laboració de les Societats de Caçadors i els caçadors és fonamental per poder controlar l’evolució de la
sarna al territori i poder prevenir la seva propagació en altres zones. Per la qual cosa, continuem sol·licitant a
les Societats de Caçadors que ens enviïn trimestralment l’evolució a la seva ÀPC.

I Trobada de Joves i Dones Caçadores
En la situació actual s’ha posposat la realització de la I Trobada de Joves i Dones Caçadores, en una batuda
de porc senglar.
En l’enquesta realitzada a les Societats de Caçadors al mes d’agost, la iniciativa va rebre el suport de 13
societats que cedien la seva ÀPC per a la seva celebració.
Esperem poder realitzar la trobada en breu, si la situació epidemiològica ho permet.

Enquesta realitzada a les Societats de Caçadors
Durant l’estiu del 2020, es va realitzar una enquesta a les Societats de Caçadors federades, degut a no
poder realitzar reunions presencials, i que aquestes poguessin transmetre les seves inquietuds i
suggeriments envers els temes plantejats, de la qual es va obtenir una participació del 57%.
Per comarques, la participació va ser variable, amb un 48% al Baix Ebre, un 56% al Montsià, un 44% a la
Ribera d’Ebre, i un 92% a la Terra d’Alta.
Dels resultats obtinguts, la meitat disposa de certificat digital i/o IdCat Mòbil activat, el qual és necessari
per realitzar qualsevol tràmit amb l’Administració, ja siguin sol·licituds de precintes, batudes per danys,...,
o comunicacions referents als canvis de Junta Directiva de la Societat.
Si hi ha Societats de Caçadors interessades en obtenir-lo es poden posar en contacte amb la Territorial i
els informarem de com el poden sol·licitar.
Respecte al suport administratiu, jurídic i de gestió cinegètica, el resultat va ser del 40%, 34% i 66%,
respectivament.
Des de la Territorial s’està treballant per oferir-vos ajudes adaptades a la situació de cada societat, que els
interessats poden consultar-nos sense cap compromís. Així com la preparació i elaboració de xerrades,
tant de gestió administrativa com cinegètica, per a la realització de repoblacions, millores d’hàbitat,...
A més dels cursos i/o xerrades anteriors, s’estan posant en marxa altres com el de formació del caçador
(referent a la carn de caça), de control de depredadors,... que tant aviat la situació sanitària ho permeti es
començaran a realitzar.
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Des de fa anys, les Societats de Caçadors han construït punts d’aigua per a la fauna cinegètica i
no cinegètica, millorant el seu hàbitat natural.
La Societat de Caçadors Cercle de Caçadors de Sant
Carles de la Ràpita, va construir durant l’any 2020 basses
d’aigua, per a que la fauna cinegètica i no cinegètica pugui
sobreviure en èpoques on aquesta escasseja.
Hi ha moltes Societats de Caçadors que fa anys van
començar amb la construcció d’aquest tipus de basses,
amb uns resultats realment bons.
A mesura que es van realitzant aquestes tasques es
procedeix a la millora de les instal·lacions, per tant,
animem a les Societats de Caçadors que estiguin
interessades en la seva implantació que si volen rebre
suport, ens ho consultin i rebran tota la nostra
col·laboració.
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A iniciativa del Sr. Enrique Marza, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcanar, la Societat de
Caçadors d’Alcanar, Apaval i la Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre, es va realitzar
un Curs de Reclam Bucal de Tord.

Els interessats en assistir a pròxims cursos, a celebrar-se al juny /
juliol, poden inscriure’s a l’oficina de la Territorial o per correu
electrònic a info@fccterresebre.cat

Durant els quatre divendres del mes de setembre de

El seguir les tradicions dels avantpassats, així com

2020, amb horari de 19 a 20 hores, es va impartir el Curs

conèixer-les és un valor afegit per al col·lectiu de

de Reclam Bucal de Tord, on hi van participar un total de

caçadors.

12 persones de les Terres de l’Ebre.

Es va comentar amb el Sr. Marza, que seria interessant

Va ser una iniciativa a la que es va donar suport tant aviat

poder exportar aquests cursets a altres territorials que

es va presentar, ja que és una via per poder demostrar

puguin estar interessades.

que la caça és alguna cosa més important que matar.

Agraïm

una

vegada

més al Sr. Marza, la
seva

predisposició

mantenir

vivies

tradicions

del

a
les

nostre

territori i el compromís
de seguir amb aquesta
tasca.
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Després d’un any sense competicions a causa de la pandèmia, el diumenge 28 de març de 2021, es va celebrar el
XIV Campionat Territorial de Compak Sporting al Club de Tir les Pedreres d’Ulldecona.
Com a delegat de competicions, voldria agrair a tots els participants, per la seva participació, la seva col·laboració i,
sobretot, pel seu comportament estricte pel que fa al compliment de les normes de seguretat sanitàries per la situació
que estem vivint. MOLTES GRÀCIES!
Vam rebre la visita de la delegada de competicions de la Federació Catalana de Caça, la Sra. Daniela Okkinga, per
bescanviar impressions, del president de la Territorial, el Sr. Tomàs, i el seu assessor, el Sr. Adell.
La competició va comptar amb una participació de 24 tiradors, dos dels quals eren federats de la Territorial de Lleida.
Des de la Territorial es va fer entregar d’uns petits obsequis a tots els participants.
Cal destacar la participació de la dama Ainoa Ortiz, juntament amb dos juniors més, Oriol Fibla i Kilian Beltran, tots
tres amb resultats molt bons. Des de la Territorial us donem ànims en seguir competint.
La competició va transcórrer amb total normalitat i amb una climatologia envejable. Va començar a les 10h del matí,
i des d’un primer moment ja es va poder veure que la prova estaria molt igualada entre un grup de 10 participants,
però no ha estat fins a la segona volta quan s’ha pogut decidir el campió, el Sr. Francisco Rodríguez, amb un total
de 48 plats dels 50 possibles.
Per poder decidir el segon i tercer lloc, es va haver de realitzar desempat entre quatre participants amb una puntuació
de 47 plats, quedant finalment en segon lloc el Sr. Adrià Gauxachs, amb 23 plats al desempat, i en tercer lloc, el Sr.
Jordan Edo, amb 22 plats al desempat. En quart i quint lloc, s’han classificat el Sr. Oriol Fibla i el Sr. Joan Arques,
amb 21 i 19 plats al desempat, respectivament.
Per acabar s’ha efectuat l’entrega de trofeus als tres primers classificats.
Els dos primers classificats seran subvencionats per la Territorial en el Campionat de Catalunya de Compak Sporting
que es celebrarà el 18 de juliol de 2021, a Serracanya (Barcelona).
Gràcies a tots i fins la propera!!
Ramon Forné
Delegat de competicions
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Avui dia, la caça es considera un esport, perquè ha deixat
de ser una font de subsistència per a la majoria de les
persones que viuen en grans nuclis urbans, però, tot i no

Els avantpassats caçaven per subsistir, per aquest motiu

ser un mitjà de subsistència directa per a les zones rurals,

hi havia menys densitat de caça i tampoc era necessari la

si que comporta una necessitat per reduir la pressió sobre

quantitat de lleis i normatives que hi ha actualment,

els cultius.

perquè tothom vivia del seu propi territori.

La pressió mediàtica que exerceixen alguns grups

L’evolució de la humanitat a portat la diferenciació dels

contraris a la caça, fa que el jovent creixi amb una certa

sistemes de vida on tot ha d’estar regulat, i on tothom es

fòbia de cara el col·lectiu de caçadors, el que provoca que

sent amb el dret d’opinar sobre l’actuació dels altres, el

resulti molt difícil veure jovent al món de la caça.

que comporta enfrontaments quan es vol imposar el criteri
propi.

En Xavier Marzà, practica la caça en diverses modalitats, però principalment gaudeix i viu la caça,
per això, juntament amb la seva càmera fotogràfica acompanya a un company caçador de conill
amb podencs eivissencs sense arma, per poder immortalitzar el treball que realitzen els gossos.

P: Ens pots explicar què és per tu la caça?
R: Una afició que des de petit he viscut a casa.

Ets caçador de caça major, perquè aquesta
modalitat?
Per al meu gust, és un estil de caça més dinàmic, més
actiu, i alguns moments m’agraden i em motiven, pel que
la fa més emocionant. Dins de tot això, també he tingut
la sort d’ajuntar-me en una colla plena d’aficionats i un
company de batudes que m’ensenya tot el que té
aquesta cacera.
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Consideres que el jovent està mal influenciat amb el
tema de la caça?
Als pobles crec que no, ja que allí es veu la veritable
necessitat de la caça, però en ciutats sí, ja que tenen
vista la cacera des del punt de vista que és matar per
diversió. Crec que l’animalisme modern està fent molt
de mal al món rural.

Quines

mancances

creus

que

hi

ha

en

l’Administració o en la gestió de la caça?
Primer que res, penso que l’Administració està lluny
d’escoltar els nostres problemes, fet que fa que no ens
vulguin entendre, pel que crec que ens tenen marginats.
Penso que als caçadors i al món rural en general, ens
tenen oblidats perquè ni n’entenen ni en volen entendre
dels problemes que comporta no caçar.

D’on va sorgir l’afició o què et va motivar per realitzar
aquestes fotografies?
Com m’agrada la fotografia, la idea va sorgir en les
jornades de caça, quan he anat i vaig amb el meu pare i
amics. La motivació ha estat més que res el treball dels
gossos en la caça i el medi ambient en general.

Realitzes o has realitzat
fotografies

d’altres

modalitats de caça?
No, però no ho descarto en
cap moment. De la caça
m’agraden quasi totes les
modalitats.
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Referent a les fotografies dels podencs eivissencs, és difícil
captar les seves accions?
Sí, bastant, perquè no saps mai per on et sortiran ni quina acció
faran. Hi ha molta feina darrera la càmera (controlar la llum, la
velocitat del disparador,...), per a què una foto surti mitjanament
acceptable. Però, hi ha un factor a tenir molt en compte, i és
entendre i viure allò que fotografies.

Què es sent quan captes una imatge d’una
espectacular acció?
Una satisfacció i una alegria desmesurada, sobretot
quan els aficionats veuen la fotografia i et feliciten per
ella.
Ens pots contar alguna anècdota o anècdotes que
t’hagin passat mentre realitzaves les fotografies?
Anar corrents per poder fer les millors fotografies i
caure al terra, o trobar-me una paret que no havia vist.
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Av. Alcalde Palau, 56-58, 2n 2a
43870 Amposta
977 133 580 - 635 421 926
www.fccterresebre.cat - info@fccterresebre.cat
12

