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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
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

ARMERIA NATURESPORT, ofereix un 10% de descompte en roba i
calçat, excepte els que tinguin algun descompte o oferta aplicada
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Des de la constitució de la nova Junta Directiva de la Federació Catalana de Caça Representació
Territorial de les Terres de l’Ebre, ha passat un any ple d’obstacles, per la situació epidemiològica de la
Covid19, el canvi de govern,...
Ens hagués agradat poder avançar més del que s’ha avançat, però no hem defallit en cap moment i
hem anat fent camí poc a poc.
Aquest any, s’ha tancat el segon any del projecte de Monitorització d’aus aquàtiques al Delta de l’Ebre,
i s’està a punt de finalitzar l’estudi de la Cuabarrada, tots dos importants per poder fer front als col·lectius
que estan en contra de la caça.
Es continuarà realitzant el projecte de Monitorització d’aus aquàtiques al Delta de l’Ebre un any més,
fins als quatre anys previstos inicialment.
Un cop finalitzat l’estudi de la Cuabarrada, està previst realitzar-ne de nous amb altres espècies.

Telf. 937 342 913
Ctra. Matadepera, 249 - 08225 Terrassa
www.armerialisard.com
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Assegurances per als gossos de caça major, subvencionades per la Generalitat de
Catalunya

Per primer cop, s’ha pogut aconseguir 52 assegurances per als gossos que cacen el porc senglar, per tal de
cobrir els danys soferts, els costos veterinaris i la mort. Aquestes pòlisses van subvencionades per la
Generalitat de Catalunya, i s’han repartit proporcionalment entre les Societats de Caçadors, d’acord amb el
nombre de federats de cada societat.
La subvenció que es rep per part de la Generalitat de Catalunya, dona per a l’assegurança de 450 gossos,
aproximadament, per a tota Catalunya.
Es va establir un màxim de 5 gossos per Societat de Caçadors, i donat el poc temps que hi havia per presentarho, per part del nostre servei d’administració es va fer un repartiment el més equànime i just que es va creure,
i que per a propers anys ha de ser rotatiu, per tal de què totes les societats i caçadors/es titulars d’assegurances
Premium, puguin estar beneficiats per igual.
El cost d’aquesta assegurança és de 110€ per gos, i obligatòriament han d’anar lligades a un titular que tingui
l’assegurança tipus Premium.
Per aquest motiu, demanem a les Societats de
Caçadors i les seves Colles del porc senglar, que
tinguin present el portar el màxim control de les
batudes, com omplir el llibre de batudes, on
s’especifica els dies que cacen, les captures
realitzades, i les incidències durant la temporada de
caça.
El llibre de batudes de porc senglar, serveix per
demostrar

en

cas

d’accident

de

trànsit

la

responsabilitat o no de la Societat de Caçadors.
Agrairíem que ens féssiu arribar la darrera pàgina
del llibre de batudes amb el resum de les captures
realitzades durant la temporada de caça, per tenir
la màxima informació possible i poder defensar
amb dades reals l’activitat cinegètica.
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Comencem una nova temporada de caça, i encara que recentment hem fet arribar a les
Societats de Caçadors la circular informativa, us la reproduïm íntegrament per a què
estigui a l’abast de tot el col·lectiu de caçadors i caçadores.

Davant una nova temporada de caça, que va començar el primer diumenge de setembre per a espècies
cinegètiques com el porc senglar o la guineu, i començarà per a la caça menor en general, el segon diumenge
d’octubre, cal estar atents a les publicacions que es van fent tant a la web de la Territorial com a la de Catalana,
i a les xarxes socials, així com tenir en compte l’Ordre de Vedes per a la temporada 2021 – 2022, que us el podeu
descarregar

al

següent

enllaç:

https://www.fccterresebre.cat/wp-content/uploads/2021/04/ORDRE-DE-

VEDES.pdf
A les reunions comarcals realitzades durant la segona quinzena de juny i la primera de juliol, es van recollir les
inquietuds de les quatre comarques de les Terres de l’Ebre, que tot i ser un territori petit, hi ha molta diversitat en
les modalitats de caça.
Les inquietuds recollides es van plasmar i traslladar a l’Administració immediatament, per tal de donar sortida a
temes que portaven més pressa, com l’ampliació de l’horari de caça de la tórtora turca a la mitja veda, que desprès
d’insistir-hi ens van respondre denegant-ho, adduint que el control poblacional es va autoritzar al igual que la
temporada passada.
Un dels temes més importants als que s’ha de fer front, és la seguretat en la caça, i principalment, en les batudes
de porc senglar.
A conseqüència de les reunions, es va demanar a l’Administració que prengui mesures urgents, per tal d’evitar
conflictes que quasi setmanalment es troben amb persones que no respecten cap mena de senyalització.
Es va realitzar una reunió amb els Delegats territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i del Departament d’Interior, així com personal dels dos departaments, per tal de buscar-hi una
solució. Ens van comunicar que no hi constava quasi cap trucada per aquest fet, i que totes les accions que
s’hagin de fer han de passar pel 112, i d’allí es destinen els serveis més adients a les necessitats comunicades.
Per tant, es recomanen seguir aquests punts:
1. La senyalització de les batudes s’ha de fer abans de l’inici i s’ha de retirar com a màxim 12 hores desprès
de finalitzar-la.
On senyalitzar: camins i pistes forestals, així com senders que es trobin dintre de la zona de la batuda i
que es considerin molt transitables.
És recomanable que es tingui suport fotogràfic i ubicació de la senyalització, i que aquesta estigui en
poder del cap de colla.
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2. Quan hi hagi persones que intenten endinsar-se en la zona de caça, o que s’han trobat de manera fortuïta
amb la batuda, s’ha d’intentar explicar els perills que hi ha i oferir-li alternatives, donada la coneixença
del terreny per part dels caçadors, per tal de que puguin seguir una ruta alternativa. I, principalment,
evitar els enfrontaments, i més, si portem l’arma, que prèviament haurà d’estar descarregada i col·locada
de forma passiva. Perquè al igual que els caçadors disposen de mitjans per poder fotografiar o gravar,
ells també.
3. En el cas que no facin cas a les recomanacions, s’ha de trucar al 112, i que quedi registrada la trucada.
El servei d’ordre públic que hi hagi en aquells moments més a prop es personarà, però sempre evitant
els enfrontaments.
Enregistrar imatges o gravacions de les persones, vehicles o altres.
4. A l’Ordre de Vedes, ARP/905/2021, de 29 de març de 2021, als punts 8.1 fins al 8.6, es detallen les
mesures que s’han d’adoptar per a la seguretat en les batudes, així com els drets i deures.
En el punt 8.3, s’especifica: “Resta prohibit perjudicar el normal funcionament de l’acció de caça de
manera intencionada, que de manera expressa i manifesta es busqui entorpir-la. En aquest cas, la
persona designada cap de colla podrà sol·licitar la intervenció dels/de les agents de l'autoritat per donar
una resposta apropiada al requeriment, els/les quals actuaran segons les circumstàncies específiques
del cas.”
5. El Decret 166/1998, de 8 de juliol, sobre la regulació d’accés motoritzat al medi natural, és explícit amb
l’accés al medi.

Per a la resta d’inquietuds recollides, estem treballant en totes i cada una, però degut al període de vacances de
l’estiu, estan un poc estancades, ja que les perspectives nostres i les de l’Administració no van en consonància.

Puntualitzant per temes:
La Llei 05/2020 està on estàvem l’any passat, no hi ha cap mena de modificació.
El control de depredadors i assilvestrats segueix igual. El control de depredadors depèn de la Generalitat
de Catalunya i no hi ha cap canvi, i el control d’assilvestrats s’ha de demanar als Ajuntaments.
Estem preparant dos dossiers referents als tràmits que ha de dur una societat de caçadors, tant en la
sol·licitud de permisos com en les comunicacions que ha de realitzar al Registre d’Entitats Esportives, i
un altre per a l’alta d’un nucli zoològic.
Hi ha previst la realització de cursos per a Caps de colla i de tractament de la carn de caça.
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L’aportació de blat de moro als porcs senglars, es va autoritzar de mitjans de juliol fins a finals de
setembre. Els interessats en continuar amb l’aportació alimentaria ho hauran de tornar a sol·licitar.
Estem en contacte amb les Comunitats de Regants, el Parc Natural del Delta de l’Ebre i el Departament,
per buscar una solució permanent a les rampes dels canals, que també afecten a les zones per sobre la
N-340, per al salvament de porcs senglars i cabirols.
S’està estudiant la possibilitat de cercar una subvenció per a la millora d’hàbitats en zones de secà, com
pot ser la construcció de basses d’aigua.
La caça de l’estornell negre per danys als fruiters, va ser una de les qüestions més demanades, però al
no ser una espècie cinegètica, les Societats de caçadors no tenen cap mena de poder de gestió. I, per
tant, és el pagès qui ha de fer força demanant-ho i presentant queixes a l’Administració, ja que sinó hi ha
queixes per part dels pagesos, a les Societats no els autoritzen realitzar tirades per danys ni cap altra
gestió.
La informatització de totes les gestions amb l’Administració, va ser una de les problemàtiques més
comentades per algunes societats que tenen dificultats per tirar endavant. Per aquest motiu, s’està
treballant per oferir des de la Territorial un servei integral de gestió per a les Societats que ho demanin.

Us recordem que l’estadística de la mitja veda s’ha de presentar en un termini màxim de tres mesos a partir de
l’1 d’octubre, mitjançant el formulari web que s’habiliti.
Qualsevol dubte o consulta que tinguéssiu estem a la vostra disposició, tant els membres dels CAC’s, com la
Junta Directiva de la Territorial, per tal d’ajudar-vos en tot el que es pugui per a la millora de l’activitat cinegètica.

Gaudiu d’una excel·lent temporada de caça!!
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Per a l’1 d’octubre, hi ha organitzada una classe magistral sobre perfeccionament de tir,
impartida per Ramón Fitó, en col·laboració amb Aimpoint.
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El dia 9 d’octubre està previst realitzar la I Trobada de Dones i Joves caçador/es de les
Terres de l’Ebre, que organitza la FCCTE juntament amb la Societat de Caçadors La
Caçadora de l’Ebre de Móra d’Ebre.
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Reunions realitzades amb diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya,
reunions comarcals i, actes de les Societats de Caçadors

Durant el mes de juliol, es van realitzar diverses reunions amb els Departaments de la Generalitat de Catalunya a
les Terres de l’Ebre, en les quals es van poder tractar varis temes que hi havia pendents.
En la reunió amb el Delegat del Govern, el Sr. Salvadó, es va realitzar una presentació dels nous membres de la
Junta Directiva, així com transmetre-li la preocupació per la manca d’atenció que en alguns moments el nostre
col·lectiu rep de l’administració. Així com emplaçar-nos a mantenir un contacte més freqüent per poder tractar la
problemàtica de la caça més directament.
Referent a les Sales de Tractament de la carn de caça, es va realitzar una reunió amb el Sr. Arasa, Director dels
Serveis Territorials de Salut Animal, que ens va oferir la seva col·laboració per facilitar la posada en funcionament
de sales a la comarca de la Ribera d’Ebre, on hi ha conversacions en Ajuntaments i Societats de Caçadors per poder
posar-ne en funcionament.
També, es va realitzar una reunió amb el Sr. Gómez i el Sr. Alonso, Delegat del Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, i del Departament d’Interior, respectivament, referent a la Seguretat en les batudes de
caça major, que en la circular anterior s’ha fet referència.
Respecte a la subvenció proposada per la Generalitat de Catalunya envers les captures de porc senglar, es van
presentar varies protestes davant la exclusió que es va fer de gran part del territori de Catalunya.
A més, ens hem trobat que per tal de poder lluitar davant de l’Administració, ho hem de fer en dades concretes i
fefaents, per això, demanen a les Societats de Caçadors, Colles del Senglar i/o Ajuntaments, que tinguin accés a la
caça del porc senglar, que portin de manera obligatòria i al dia el Quadern de Registre de les batudes.
Es recomana que sigui obligatori, ja que és una prova irrefutable, davant la reclamació de possibles sinistres de
trànsit, dins de l’àrea privada de caça. Així com un control estadístic per tal de presentar davant de l’Administració,
proves en les reclamacions efectuades.
El president de la Territorial, el Sr.
Tomás,

va

assistir

a

la

reunió

celebrada a Sant Carles de la Ràpita
amb el President de la Generalitat en
la Taula de Consens del Delta.
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Reunions comarcals

La reunió comarcal de la Terra Alta es va
celebrar el 18 de juny a Gandesa, amb
l’assistència de representants de 9
Societats de Caçadors de la comarca.

El 2 de juliol, es va realitzar la
reunió comarcal amb les Societats
de Caçadors del Montsià a Santa
Bàrbara,

on

van

assistir

representants de 11 Societats.
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Al Baix Ebre es va realitzar el 9 de
juliol a Bítem, amb l’assistència de
representants de 9 Societats de
Caçadors.

El 16 de juliol es va celebrar la comarcal
de la Ribera d’Ebre a Tivissa, amb
l’assistència de representants de 10
Societats de Caçadors
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Societat de Caçadors l’Ebre d’Amposta
La Societat de Caçadors
l’Ebre

d’Amposta,

va

xerrades

als

realitzar

alumnes sobre els tipus
d’ànecs

que

es

poden

caçar al Delta de l’Ebre.
La iniciativa va comptar
amb la col·laboració de la
Federació

Catalana

de

Caça RT Terres de l’Ebre i
l’Armeria Isard, que va
obsequiar als alumnes amb
unes gorres.

Societat de Caçadors Sant Llorenç dels Muntells

La Societat de Caçadors Sant Llorenç, va
organitzar una Diada de pràctica de perxar per al
jovent, pels canals del terme.
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Societat de Caçadors La Fou de Rasquera
La Societat de Caçadors La Fou de
Rasquera va organitzar una Diada de tir en
carabina d’aire comprimit.

Societat de Caçadors Ulldecona
La Societat de Caçadors d’Ulldecona va
organitzar una Tirada social de Compak
Sporting al Camp de Tir al Plat Les
Pedreres.
Els participants van gaudir de varis
obsequis oferts pels patrocinadors de la
tirada.
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Campionat de Catalunya de Compak Sporting
El 18 de juliol es va celebrar el Campionat de Catalunya de Compak Sporting a Serracanya, amb molt bones
actuacions dels representants de les Terres de l’Ebre.
El Sr. Ortiz, amb 90 plats va ser el tercer classificat de la general, el qual li va donar lloc a formar part de l’equip de
Catalunya per als campionats estatals.
Amb tant sols 15 anys, Ainoa Ortiz va ser campiona de dames amb 63 plats.
Oriol Fibla, amb 80 plats, va ser campió junior en la modalitat d’homes, seguit del seu amic Kilian Beltràn, amb 79
plats.
Ainoa i Oriol van entrar a formar part de l’equip junior de Catalunya, el qual els portarà a defensar la seva autonomia
en el campionat estatal.
El Sr. Edo, amb 88 plats, va ser subcampió de Catalunya en la segona categoria.
Destacar la bona actuació del Sr. Rodríguez, amb 74 plats, obtenint la segona posició de Catalunya de la modalitat
de veterans.
Des de la Territorial els volem felicitar per aquest bon resultat, i al mateix temps aprofitem per felicitar a la resta de
participants de les Terres de l’Ebre que van participar.
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Campionat de Catalunya de Sant Hubert
El 4 de setembre, es va haver de suspendre el
Campionat Territorial de Sant Hubert que s’havia
de celebrar al Coto Pons, degut a la mancança de
participants per realitzar la prova, ja que
únicament hi va haver un participant.
A partir d’aquí, es va optar per oferir a l’únic
participant la representació de la Territorial al
Campionat de Catalunya.
El Sr. Adell, va representar la Territorial al
Campionat de Catalunya que es va celebrar l’11
de setembre al Faisà d’Or a Les Olives (Girona),
quedant amb primera posició.
Per la qual cosa, des de la Territorial li volem
donar les gràcies per representar la Territorial de
les Terres de l’Ebre i l’enhorabona pel resultat
obtingut al Campionat de Catalunya.

XIV Campionat Territorial de Caça menor amb gos
El 25 de setembre es va celebrar el XIV Campionat Territorial de Caça menor amb gos al Coto Pons de Calafat. On
hi van participar 18 caçadors de diferents Societats de Caçadors de les Terres de l’Ebre.
A les 7,00h es va realitzar l’entrega de dorsals i l’assignació de jutges a la Masia del Coto, així com la clarificació de
diferents dubtes sorgits. Durant aquest procés, es va realitzar la solta de perdius procedents de la granja Cinegètica
Miró de Santa Bàrbara, amb unes perdius de molt bona qualitat.
El tret de sortida del campionat es va donar a les 8,30h, i els participants van disposar de 4 hores per poder
aconseguir el nombre més gran de peces.
En menys de cinc minuts des del control es van perdre de vista tots els participants, i a les 8,45h es van començar
a sentir els primers trets.
Va ser una sorpresa quan el primer participant es va presentar al control a les 10,45h, preguntant-li si havia tingut
algun problema i la seva resposta fou: “Crec que n’hi ha prou, he tingut molta sort, crec que amb vuit peces abatudes
puc optar a un bon resultat, però fins al final no sabré si ho he fet bé o no”. Així va ser la seva estratègia que li va
donar el primer lloc a la classificació.
La resta de participants van començar a entrar al control a partir de les 11,10h; havent abatut alguna peça la majoria
dels participants.
A les 12,25h va entrar l’últim participant al control, donant per finalitzat el XIV Campionat de Caça menor amb gos.
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Des de la Territorial es va fer entrega d’un obsequi a tots els participants i els seus jutges.
Durant la preparació de la classificació i trofeus, els comentaris dels participants van ser bastant bons, envers les
perdius, el terreny i l’organització.
Un cop finalitzat el Campionat i amb la classificació actualitzada, es va efectuar l’entrega de trofeus als tres primers
classificats, juntament amb un sac de pinso, gentilesa de l’armeria Naturesport, col·laboradora en els campionats
amb gossos que realitza la Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre.

Els tres primers classificats van ser:
1r. Sr. Muñoz, amb 4.400 punts (Representant
de la SC Sant Anton de Garcia)
2n. Sr. Pla, amb 4.400 punts (Representant de
la SC Tortosa)
3r. Sr. Fibla, amb 2.750 punts (Representant
de la SC Sant Llorenç de La Galera)

Un cop finalitzada l’entrega de trofeus, es va realitzar un dinar de germanor, tot complint amb les mesures sanitàries,
al Coto Pons de Calafat.
Els dos primers classificats representaran a la Territorial al Campionat de Catalunya de Caça menor amb gos que
es celebrarà el 6 de novembre al Faisà d’Or - Les Olives (Girona); juntament amb el Sr. Edo que va guanyar el
Campionat autonòmic de l’any 2019.
Des de la Territorial es vol agrair a tots els participants i jutges la seva esportivitat i bon ambient; així com a la granja
Cinegètica Miró, al Coto pons i a l’armeria Naturesport, per la col·laboració prestada en aquest esdeveniment.
A la web de la Territorial, trobareu les imatges del Campionat, i la classificació general.
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Campionat Autonòmic de Podencs Eivissencs
El 25 de setembre va tenir lloc la celebració del Campionat Autonòmic de Podencs Eivissencs a la localitat de
Castelldans, organitzat per la Federació Catalana de Caça, i seguint el reglament de competició que regeix per a
tot l’Estat.
Les particularitats d’aquest campionat són:
Cada colla només pot portar 5 gossos, que han de portar xip i tota la documentació pertinent.
El temps de competició està reglat en 3 hores o en la trobada de 20 conills.
Van participar-hi 12 colles, quedant en molt bon lloc els participants de les Terres de l’Ebre.

La Classificació General va ser:
1r. El Sr. Ulldemolins (Alcanar)
2n. El Sr. Delmonte i el Sr Castell (La Sénia Els Valentins)
3r. El Sr. Sancho (Alcanar)

Font: www.federcat.com

També, destacar l’actuació del Sr. Colomines (L’Ampolla), que va obtenir la quarta posició, sent reserva per al
Campionat d’Espanya.
Els tres primers classificats representaran l’autonomia de Catalunya al Campionat d’Espanya que està pendent
de determinar el dia i lloc de celebració.

Font: www.federcat.com
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Terra Alta

El 9 i 10 de juliol, es va dur a
terme el primer curs de reclam
bucal de tord, a Batea, amb una
participació de 12 federats de
diferents localitats.
Es va comptar amb la inestimable
col·laboració d’APAVAL, i els
seus professors el Sr. Marzà, el
Sr. Real i el Sr. Garcia.

Baix Ebre i Montsià
Els dies 15, 16 i 17 de setembre, a la localitat de Santa
Bàrbara es va dur a terme el segon curs de Reclam
Bucal de Tord.
Amb 7 participants i la col·laboració del Sr. Marzà
d’APAVAL, que va fer de professor.
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SC La Fou de Rasquera
Des de la Societat de Caçadors La Fou de Rasquera ens mostren l’evolució de la primera fase de construcció de
basses d’aigua, destinades a l’abeurament de fauna i especialment d’espècies cinegètiques, per fer front a la
seca.

SC Sant Roc de Mas de Barberans

Basses d’aigua fetes per la Societat de
Caçadors

Sant

Roc

de

Mas

de

Barberans, per a la millora d’hàbitats, i
en ple funcionament.
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Av. Alcalde Palau, 56-58, 2n 2ª
43870 – Amposta
977 133 580 – 635 421 926
info@fccterresebre.cat – www.fccterresebre.cat
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