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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 5% de descompte en roba i 

calçat, excepte els que tinguin algun descompte o oferta aplicada. 
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Amb aquest butlletí arribem al número 3 de l’EbreCaça, la qual cosa indica que estem a finals d’any 

i al tancament del primer any del butlletí de les Terres de l’Ebre.  

Un butlletí fet des de la pròpia Territorial, amb ànim de donar a conèixer a tothom el què i com estem 

intentant tirar endavant aquesta difícil situació que ens envolta. 

Esperem en el pròxim número, fer-vos la presentació dels resultats obtinguts en els projectes 

realitzats durant aquest any, com la “Revisió de l’estat de conservació i monitorització de les aus 

cinegètiques al Delta de l’Ebre” i el de ”Avaluació de la compatibilitat de l’activitat cinegètica amb la 

gestió i conservació de l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata) a les Terres de l’Ebre”. 

Avui en dia, la caça està al focus on tothom s’atreveix a opinar i donar-li pals, amb la contrapartida 

que no ens podem defensar als grans mitjans de difusió, en els que si compten els grups contraris 

a aquesta activitat. 

Això ha de comportar seguir junts per ser més forts i fer pinya entre tots els sectors de la caça, sigui 

quina sigui la seva modalitat, perquè les lluites individuals són despeses de forces en va, que 

dificulten el poder fer front comú. 

Gaudiu d’aquestes dates nadalenques amb la família i amics, així com de seguir practicant l’activitat 

cinegètica. 

 

Telf. 937 342 913 

Ctra. Matadepera, 249 - 08225 Terrassa 

www.armerialisard.com 
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Prohibició de l’ús de reclams de caça 

A finals de l’any 2006, principis del 2007, va aparèixer la Grip Aviar als països asiàtics i de l’Est. Aquests fets 

van comportar les primeres preocupacions per part de les autoritats, pel temor a què l’emigració d’aus pogués 

fer arribar a Espanya aquesta nova pesta. 

Arran d’això, es va publicar l’Ordre APA/1922/2006, de 16 de juny de 2006; modificada i ampliada per l’Ordre 

APA/2442/2006, de 26 de juliol de 2006, i la ARM/3301/2008 de 18 de novembre de 2008; on es prohibia l’ús 

d’aus com a cimbells per a la caça. 

Aquestes Ordres van afectar de ple, a l’ús de les enzes al Delta de l’Ebre, per la qual cosa, la Federació Catalana 

de Caça RT Terres de l’Ebre, va començar a treballar per tal de poder aconseguir una fórmula que permetés 

poder seguir practicant aquesta modalitat, amb un cert control per part dels caçadors que estiguessin interessats.  

L’any 2009, Catalunya va ser la primera Comunitat Autònoma d’Espanya en aconseguir tenir un protocol, on els 

caçadors que voluntàriament volguessin seguir aquesta tradició podien fer-ho.  

No va ser una feina fàcil poder aconseguir aquest protocol, però tot i els requisits a complir, el que va voler caçar 

en enzes ho va poder fer. 

Aquest protocol va ser copiat i adaptat per les diferents Comunitats Autònomes que també practiquen aquesta 

modalitat de caça amb cimbells. 

Tot això es prou conegut per tots els caçadors que cacen al Delta de l’Ebre, però el que es creia que seria una 

cosa passatgera, s’ha convertit en fix, i els seguiments i controls de les aus han continuat sent obligatoris, per 

poder obtenir la corresponent autorització d’ús dels reclams de caça. 

En els darrers anys, a meitat de temporada el Ministeri de Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), ha publicat 

l’actualització de la situació epidemiològica a Europa i la declaració de risc alt d’Influença Aviar a Espanya, on 

es revoquen les autoritzacions establertes per l’Ordre ARM/3301/2008 i APA/2442/2006, i que afecten a tot el 

territori espanyol.  

Per tant, amb l’actual situació epidemiològica de la IA, queda prohibit l’ús de les enzes com a reclams de 

caça del 3 de desembre de 2021 fins nova ordre. 

Davant d’aquesta greu situació, la Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre poca cosa pot fer, excepte 

el demanar explicacions a la Generalitat de Catalunya, que ens deriva a l’Ordre del MAPA, com a òrgan superior. 

 

Adjuntem l’enllaç a la nota del MAPA, de 2 de desembre de 2021:  

https://www.fccterresebre.cat/wp-content/uploads/2021/12/Nota-IA-02.12.2021.pdf 

 

 

 

https://www.fccterresebre.cat/wp-content/uploads/2021/12/Nota-IA-02.12.2021.pdf
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El divendres 1 d’octubre de 2021, al Local Unió Recreativa de Bítem, va tenir lloc la 

MasterClass de Tir amb Ramon Fitó 

MasterClass de Tir amb Ramon Fitó 

La sessió teòrica pràctica de perfeccionament del tir en batuda, a càrrec del Sr. Ramon Fitó, va tenir una 

assistència plena amb les 15 places limitades complertes.  

Durant la jornada es van explicar els punts principals a tenir en compte al moment d’efectuar el tret a una peça 

en moviment, així com consells sobre seguretat i perfeccionament del tir. 

A més, els assistents van poder practicar amb el simulador de tir de la Federació Catalana de Caça i el 

simulador Aimpoint.  

Al finalitzar la MasterClass, tots els participants van rebre un obsequi d’Aimpoint.  
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El dimecres 6 d’octubre de 2021, va tenir lloc la presentació de la segona edició del 

Projecte Zorzales per part de la Fundació Artemisan, a Godall 

Presentació Projecte Zorzales 

Per part dels tècnics de la Fundació Artemisan, el Sr. Carlos Sánchez i el Sr. J. Antonio Torres, es va fer la 

presentació de la segona edició del Projecte Zorzales. 

La reunió va tenir lloc al Centre multifuncional de Godall, que l’Ajuntament de la població va cedir gentilment, i 

on van assistir diverses membres de les Terres de l’Ebre i Tarragona. 

Animem a tots els caçadors que vulguin col·laborar amb la realització del cens de tord, a registrar-se a 

l’aplicació de l’Observatori Cinegètic, CensData. 

En el següent enllaç, podeu visualitzar com podeu col·laborar-hi. 

 

 

 

https://fb.watch/9sGGiGYeOv/
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La I trobada de dones i joves caçadors/es de les Terres de l’Ebre, va ser organitzada conjuntament amb la 

Societat de Caçadors la Caçadora de l’Ebre de Móra d’Ebre, on els participants van poder gaudir d’un gran dia 

de germanor i molt bon ambient. 

A les 7’30 hores, al Bar Tramontana, es van reunir els participants i membres de la Societat de Caçadors La 

Caçadora de l’Ebre, on ens van obsequiar amb dolços típics de la població i, després es va procedir al 

repartiment de les diferents esperes. 

En la fotografia oficial dels participants, es va poder comptar amb l’estimable presència del Il·lm. Alcalde de 

Móra d’Ebre, el Sr. Joan Piñol, i el President de la FCC RT Terres de l’Ebre, el Sr. J. Pedro Tomàs. 

La batuda de porc senglar va ser prou distreta, on diferents esperes van poder veure varies peces i una de les 

participants va abatre una molt bona peça. 

Al finalitzar la batuda, es va realitzar un dinar de germanor al Restaurant El Casal de Benissanet, on van 

assistir-hi els participants de la batuda i representants de la Societat de Caçadors La Caçadora de l’Ebre. 

Ens hem emplaçat a continuar treballant conjuntament per poder repetir el proper any aquesta experiència 

amb més organització, però ressaltant l’excel·lent resultat d’aquesta improvisada primera trobada, que a causa 

del Covid19 ens ha fet anar a correcuita aquest any. 

Agrair un cop més a la Junta Directiva de la Societat de Caçadors La Caçadora de l’Ebre de Móra d’Ebre, la 

seva excel·lent organització i predisposició en dur a terme aquesta I Trobada de dones i joves caçadors/es de 

les Terres de l’Ebre. 

El dissabte 9 d’octubre de 2021, es van reunir caçadors i caçadores de diferents 

poblacions de les Terres de l’Ebre, a Móra d’Ebre en una batuda de porc senglar 

 

 

 

E 

I Trobada de dones i joves de les Terres de l’Ebre 
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Comissió de seguiment de malalties de fauna 

Enfront la persistència d’algunes malalties que afecten la fauna, i aprofitant el conveni amb el SEFaS de la UAB, s’ha 

creat una Comissió de seguiment de malalties de fauna de les Terres de l’Ebre. 

En un principi, s’ha començat per l’afectació de la sarna sarcóptica al conill de bosc que afecta a bona part de les 

Àrees Privades de Caça de l’interior de la comarca del Montsià, i que ja està donant senyals de presència en algunes 

de la comarca del Baix Ebre.  

És una malaltia molt difícil d’aturar i, més encara d’eradicar, però hem d’intentar que no avanci més del que ja està. 

Per aquest motiu, s’han començat a enviar mostres de conill amb simptomatologies de sarna i mixomatosi, per tal de 

que siguin analitzades pel SEFaS. 

Les mostres recollides es posen amb una bossa que la Territorial facilita, juntament amb un precinte i etiqueta per 

anotar-hi les dades, per a posteriorment retirar i fer entrega al Cos d’Agents Rurals, que són els encarregats de fer-

ho arribar als encarregats de realitzar l’anàlisi. 

Animem a totes les Societats de Caçadors a col·laborar amb aquesta tasca, perquè no solament afecta a les malalties 

del conill de bosc (sarna, vírica i mixomatosi), sinó també a la llebre, així com a qualsevol altra espècie que presenti 

signes d’alguna malaltia.  

És recomanable guardar la peça que presenti símptomes per tal de poder realitzar el seu estudi. Per a això, caldrà 

que es guardi en un congelador i us poséssiu en contacte amb la Territorial per facilitar-vos una bossa i el seu 

precinte, per a posteriorment enviar-ho al SEFaS. 

 

 

Entrega de les primeres mostres als Agents Rurals, per 

al seu trasllat al SEFaS. 
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Manifest promogut per la Plataforma “La España Vacilada” 

Què és «L’Espanya Vacil·lada”»?  

 És un crit de ràbia i indignació d’un món rural fart 

de prohibicions, de limitacions i de què l’imposin 

com ha de viure. REBUTGEM LES IMPOSICIONS 

IDEOLÒGIQUES! 

 És una reivindicació que exigeix que els ciutadans 

del món rural tinguin els mateixos drets i 

llibertats, i que mai tornin a ser tractats com a 

ciutadans de segona. VOLEM IGUALTAT! 

 És l’Espanya trepitjada, oblidada i silenciada per 

la classe política i pels què, des de la urbs, volen 

imposar la seva moral i la seva manera de vida a la 

gent del camp. DEMANEM RESPECTE! 

 És el que queda de l’Espanya Buidada quan 

acaben les campanyes electorals i s’apaguen els 

focus mediàtics. RECLAMEM POLÍTIQUES 

EFECTIVES! 

Qui som? 

 Un moviment d’homes i dones del món rural 

què, orgullosos de la seva cultura, els seus valors y 

la seva manera de vida, hem decidit lluitar al 

carrer per la LLIBERTAT davant de les 

prohibicions i restriccions imposades pel Govern. 

 Els veritables encarregats de la conservació de la 

natura i la seva biodiversitat: caçadors, 

agricultors, ramaders, pescadors, els principals 

sectors de l’àmbit rural, joves, dones i homes 

rurals, els que garanteixen l’abastiment 

alimentari, els que viuen la tradició i la cultura 

com a forma de vida, els que cuiden dels 

boscos i les muntanyes, els que veritablement 

lluiten contra el despoblament rural... En 

definitiva, SOM LA GENT EL CAMP. 

 Milions de persones agredides i assetjades per 

moviments com l’animalisme o “l’ecologisme 

de saló”, que sí que són emparats per les 

administracions públiques. 

 

 Els que lluitem per les persones i els seus 

drets abans que pels animals per poder seguir 

vivint amb LLIBERTAT sense que ningú ens 

imposi com actuar o com pensar. 

 Els que paguen els mateixos impostos que els 

que viuen en les ciutats, però no podem accedir 

als mateixos serveis. Els que patim la falta de 

connexions, transports, la bretxa digital... Els 

ignorats a l’hora de prendre decisions. 

 Els que sufraguem cada dia l’augment de 

costos de la nostra producció i l’abaratiment 

de productes per omplir els rebosts de les 

ciutats, mentre veiem com cada dia minven els 

nostres ingressos i se’ns asfixia una mica més. 

Per què el 20 de març? 

 Comença la primavera, època en què el camp 

reneix i el món rural mostra la seva màxima 

esplendor. Històricament, multitud de revolucions 

s’han vinculat a la primavera com a oportunitat de 

canvi. És el moment de què aquesta revolució la 

protagonitzi el món rural. 

 Març és un mes idoni per a una mobilització 

del món rural: en ell, el sector agrari no duu a 

terme grans campanyes i tasques al camp, 

mentre que la temporada de caça ha finalitzat. 

 Segons els terminis legals previstos, una 

mobilització a finals de març podria coincidir 

en el temps amb la tramitació parlamentària de 

lleis que afecten greument el món rural, com la 

futura Llei de Protecció i Drets dels Animals. 

 Les institucions, associacions i entitats que ja 

impulsen la mobilització a Madrid de l’Espanya 

Vacil·lada estan treballant en una gran 

manifestació del món rural, la qual cosa 

requereix nombroses tasques d’organització, 

coordinació, finançament, mobilització de les 

bases... que s’han de fer amb temps suficient 

per garantir l’èxit d’aquest moviment.   

El món rural i la seva gent ha estat silenciada i trepitjada. Ha arribat el moment que «L’Espanya Vacil·lada”» 

cridi PROU JA! 
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Campionat de Catalunya de Falconeria 

Els dies 23 i 24 d’octubre es va celebrar el Campionat de Catalunya de Falconeria, en les modalitats d’Altaneria, 

Astors, Harris i petites aus, a Bellpuig (Lleida). 

La modalitat d’Altaneria, es realitzà amb colom llançat a mà, els Astors, en vol ras amb perdiu, el Harris, en vols ras 

amb faisà, i les petites aus, amb guatlla. 

La competició va començar el dissabte amb les proves classificatòries per a la gran jornada final del diumenge, en 

la que van participar un total de 55 competidors. Una representació de bona part dels millors falconers/es del conjunt 

de Catalunya. 

En la modalitat d’Altaneria, destacar l’actuació dels federats de les Terres de l’Ebre, que van realitzar un ple al 

completar el pòdium d’aquesta modalitat. Obtenint el primer lloc, Javier López amb Odín, i el segon i tercer lloc, 

Jonathan Alonso amb Venom i Verona, respectivament. Ambdós havien de ser els representants de Catalunya al 

Campionat d’Espanya d’Altaneria a celebrar del 10 al 12 de desembre de 2021 a Osuna (Sevilla), però degut a la 

Nota IA-02.12.2021 del MAPA, s’ha aplaçat. 

Enllaç a la notícia del Campionat de Catalunya de Falconeria de la Federació Catalana de Caça. 

 

 

 

 

https://www.federcat.com/noticia.php?idn=3343&ida=1&exit_organitzatiu_i_de_participacio_del_xii_campionat_de_catalunya_de_falconeria&fbclid=IwAR0KcrjnQ0WkCNbwu0EqlfQupttPGBVDSNGihP-tVUuWnW5SWRN37FUWBNE
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Campionat de Catalunya de Caça menor amb Gos 

Malgrat no obtenir la revalidació de campió, J. Edo va 

aconseguir una puntuació de 4.950 punts, que li va 

permetre classificar-se en segona posició, i poder 

participar en la semifinal del Campionat d’Espanya de 

Caça menor amb gos. 

La semifinal del Campionat d’Espanya de Caça menor 

amb gos, es va celebrar el 20 de novembre a la Puebla 

de Albortón (Zaragoza), i on J. Edo es va classificar per 

representar Catalunya a la Final que es va celebrar els 

dies 4 i 5 de desembre a Tabanera de Cerrato (Palencia). 

 

 

 

 

El dissabte 6 de novembre de 2021, es va 

celebrar el Campionat de Catalunya de 

Caça menor amb gos al vedat intensiu de El 

Faisà d’Or a Girona, amb una participació 

de 19 homes i dues dones. 

La Territorial de les Terres de l’Ebre, va 

comptar amb la representació dels dos 

classificats del Campionat Territorial, el Sr. 

A. Muñoz, i el Sr. J. Pla, així com de J. Edo, 

que defensava el títol de campió de l’última 

edició del campionat, l’any 2019. 

 

 

 

 

Celebrada la Final del campionat d’Espanya de Caça menor 

amb gos, amb els 28 participants classificats de les semifinals 

realitzades, Jordan Edo va obtenir un quart lloc amb 1.950 

punts.  

Una final molt ajustada, que va ser decisiva pel temps 

d’arribada al control. 

Des de la Territorial, li donem l’enhorabona i l’encoratgem a 

seguir competint en aquest alt nivell. 

https://www.fecaza.com/tabanera-de-cerrato-decidira-el-campeon-de-espana-de-caza-menor-con-perro-de-2021/
https://www.fecaza.com/tabanera-de-cerrato-decidira-el-campeon-de-espana-de-caza-menor-con-perro-de-2021/
https://www.federcat.com/noticia.php?idn=3347&sergio_rodriguez_i_mireia_banus%2C_campions_de_catalunya_de_caca_menor_amb_gos&fbclid=IwAR2cSsUkgC1tKwsdfHh7zVbJyb2arFHiDpDNT9ptgEiF5jAunsdIcT7fXlo
https://www.federcat.com/noticia.php?idn=3347&sergio_rodriguez_i_mireia_banus%2C_campions_de_catalunya_de_caca_menor_amb_gos&fbclid=IwAR2cSsUkgC1tKwsdfHh7zVbJyb2arFHiDpDNT9ptgEiF5jAunsdIcT7fXlo
https://www.fecaza.com/juan-manuel-ballestero-se-proclama-campeon-de-espana-de-caza-menor-con-perro-2021/
https://www.fecaza.com/juan-manuel-ballestero-se-proclama-campeon-de-espana-de-caza-menor-con-perro-2021/
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Font: www.federcat.com 

En Ramon Adell Joaquín, veí de Sant Carles de la Ràpita, aquest any s’ha 

proclamat Campió de Catalunya de Sant Hubert 2021 

Quan va començar a competir a la modalitat de 

Sant Hubert? 

Vaig començar a competir sobre la temporada 2009 -

2010, gràcies al meu gran amic Joan Baptiste Miró. 

 

Quines sensacions li provoca el participar? 

Les sensacions que hem provoca són que quan tot 

surt perfecte és de benestar, en canvi, quan les coses 

es compliquen, penso que a la pròxima anirà millor. 

 

Què és el millor i el pitjor d’aquesta competició? 

El millor, és el trobar-te amb amics que normalment no 

veus durant la resta de l’any, i el pitjor, és que en 

moltes ocasions la sort no t’acompanya. 

 

 

Què és la caça per a vostè? 

La caça és una forma d’evadir-me del dia a dia, i al 

mateix temps que aquesta pràctica l’he de fer 

acompanyat amb el gos, ja què la caça sense el gos no 

té sentit per a mi. 

 

On sol caçar? 

A l’Àrea Privada de Caça del meu poble i a Maella. 

 

Quines modalitats de caça practica i quina 

prefereix? 

Practico el Sant Hubert, la caça de l’ànec en tirades 

tradicionals de lluna i, la perdiu a “rabo”, però val a dir 

que la meva preferida és la pràctica de Sant Hubert. 

 

https://www.federcat.com/noticia.php?idn=3318&ida=11&juanjo_ulldemolins_es_proclama_guanyador_del_campionat_de_catalunya_de_podencs_eivissencs&fbclid=IwAR1HGcQld5myR2lfmaF8jA0pCn6w44JIFQivy6u5tqgaxUUVnxMvolwu6d0
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Ens pot explicar com funciona aquesta modalitat de 

Sant Hubert? 

El Sant Hubert és una modalitat de caça on hi ha unes 

normes a seguir, s’ha de tenir cura de l’entorn que 

t’envolta i tenir un bon binomi entre el caçador i el seu 

assistent, que és el seu gos. 

Això significa que hi actuen tres protagonistes, el 

caçador, el gos i la peça a abatre. Es valora l’esperit 

esportiu del caçador i la seva habilitat per resoldre 

l’acció de caçar, aixecar i abatre la peça. 

En primer lloc, t’has de presentar al jutge amb una breu 

explicació de qui ets i a quina Societat de Caçadors 

representes; després, presentes al teu assistent què és 

el gos que portes; i finalment, l’arma que vas a emplaçar 

i la munició que utilitzaràs (6 cartutxos), però solament 

pots realitzar 4 trets. 

Per altra banda, el gos ha de batre el camp 

ordenadament sota el control del caçador i, respectant 

la mostra, el tret i la recuperació de la peça a l’ordre de 

cobrament. Això equival a què s’ha de tenir el gos en un 

bon nivell d’ensinistrament. 

Per acabar, tota la puntuació sumada i restada va 

repartida entre el teu desenvolupament dins al camp i el 

treball del gos. 

 

Amb quina raça de gos competeix, i quan de 

temps hi dedica? 

He caçat molts d’anys amb un Braco Alemany, i en 

aquests moments estic caçant amb un Bretó. Per 

ensinistrar el gos, vaig a un coto intensiu, i 

actualment li dedico poc temps, però m’agradaria 

poder dedicar-li més temps. 

 

Quin tipus d’escopeta i cartutxos utilitza 

normalment? 

Per a la competició sempre utilitzo una “Lambert 

Superposta de calibre 12”, amb munició “Rio Pichón 

llarga distància de 36 grams”; i per a la caça una 

“Beretta automàtica de calibre 12” amb munició 

“SAGA de 34 grams”.  

 

Què va sentir al proclamar-se Campió de 

Catalunya de Sant Hubert? 

Molta alegria i eufòria, ja que són molts anys 

participant en molts campionats. 

 

El seu pròxim objectiu de competició? 

L’objectiu primordial, és poder seguir molts anys en 

la competició. 
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Com a Campió de Catalunya adquireix un major 

reconeixement públic. Com l’ha afectat, té algun 

avantatge? 

Particularment no m’ha afectat en res, és a dir, sóc el 

mateix abans que després del campionat. En quan a 

les avantatges són les mateixes també.  

 

S’ha trobat en problemes o enfrontaments amb 

animalistes o detractors de la caça? 

Per sort per a mi, no m’he trobat amb cap tipus de 

problema amb aquesta gent. Per altra banda, val a dir 

que aquesta gent es dediquessin a altres menesters i 

deixessin en pau a la gent del món rural i a la caça.  

 

Quina modalitat de caça, que encara no hagi 

provat, li agradaria practicar? 

La modalitat que mai he provat i, que algun dia 

m’agradaria practicar és la caça de la “sorda” (la 

becada). 

 

 

 

Quin futur veus en la caça? 

El futur que li veig és molt negre, ja que hi ha massa 

retractors d’aquesta pràctica esportiva, i per una altra 

part, hi ha molt poca afició per part dels joves.  

 

Per acabar, vol afegir algun comentari o tema que 

no s’hagi tractat? 

El que demanaria a les 5 Territorials i a la Federació 

Catalana de Caça, és que ajudessin més a la gent que 

competeix, sigui quina sigui la seva modalitat. Ja que 

per poder estar a un nivell prou alt de competició s’ha 

d’entrenar molt i fer molts desplaçaments, amb tota la 

despesa econòmica que comporta.  

Per tant, crec que un poc més d’ajuda per part dels 

òrgans Territorials no estaria de més. 
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