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Convenis signats en benefici
dels federats

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.

Núm. 04 - 2022

Editorial
Finalitzada una nova temporada de caça que esperem que hagi
estat bona per tothom.
La situació actual del món de la caça està travessant un moment
poc bo, ja que a la problemàtica general hi ha que afegir els
projectes governatius per regular l’activitat, que condueixen a la
desaparició de l’activitat, cosa que ha portat a la protesta massiva
del sector, per tal de dir PROU a la pressió que el Govern està
exercint sobre el nostre col·lectiu.
Després d’un any dur de sequera, la manca d’algunes aus
migratòries, les malalties de la grip aviar, l’avançament de la PPA
als països europeus,…, comporta una sèrie de mesures
preventives que fan més fetjuda la caça. No obstant, hem

SALA DE TRACTAMENT D’AUS DE
CAÇA GRANJA LUISIANA, SL, de
Deltebre (T-340, km 13), ofereix
tarifes reduïdes en els seus serveis.

de

conviure amb aquestes condicions i lluitar per seguir l’activitat,
sense que ningú ho vulgui apro tar per posar traves encontra de
la caça.
Nosaltres lluitem dia rere dia, per tal de poder demostrar que la
caça sostenible és necessària, per això seguim amb el projecte de
Monitorització d’aus cinegètiques al Delta de l’Ebre un any més,
per poder demostrar que l’activitat cinegètica al Delta és
sostenible amb el territori i el seu entorn.
També, amb l’estudi de la Compatibilitat de l’àguila cuabarrada
amb la caça, s’ha demostrat a l’Administració que l’activitat
cinegètica i la conservació de les aus protegides poden anar de la
mà.

C L U B D E T I R A L P L AT L E S
PEDRERES, d’Ulldecona, ofereix una
tirada d’entrenament gratuïta, quan
s ’a c r e d i t i p o r t a r 2 0 t i r a d e s
d’entrenament.

No és fàcil lluitar
contra els grups
mediàtics que son
contraris a la caça, per
això i com va quedar
demostrat a la
Manifestació del dia
20 de març a Madrid,
hem de seguir lluitant
units per la caça.
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Convenis signats en benefici
dels federats

Assemblea General Ordinària

COTO PONS, de Calafat, ofereix un
descompte en les seves tarifes.

l’Ebre, ha convocat als presidents de les Societats de Caçadors a

Carretera N-340a, km 21, 438760
L’Ametlla de Mar.

de 2022, a les 09,30 hores en primera convocatòria i, a les 10,00

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Caça RT Terres de
l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dissabte 2 d’abril
hores en segona convocatòria, a la Masia el Pla dels Catalans de
l’Aldea, amb el següent Ordre del dia:
PRIMER.- Designació entre els assistents de dos interventors per
aprovar per de l’Assemblea General, l’acta de l’Assemblea General
Ordinària del dia 10 d’abril de 2021.
SEGON.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea
General Ordinària del dia 10 d’abril de 2021.
TERCER.- Liquidació i aprovació, si escau, de l’exercici econòmic
2021.

ARMERIA ESCOTO, ofereix un 10%
de descompte en roba i calçat,
excepte els que tinguin algun
descompte o oferta aplicada.

QUART.- Aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici

C/ de la Puríssima, 7, 43550,
Ulldecona.

SETÈ.- Assumptes sobrevinguts.

econòmic 2022.
CINQUÈ.- Informe del president de la Territorial.
SISÈ.- Memòria de les activitats i projectes realitzats.
VUITÈ.- Intervenció de les autoritats convidades.
NOVÈ.- Precs i preguntes.
DESÈ.- Cloenda a càrrec del President de la Federació Catalana de
Caça.
ONZÈ.- Reconeixements i homenatges.

Calendari de competicions de la
Territorial de les Terres de l’Ebre
ARMERIA NATURESPORT, ofereix
un 5% de descompte en roba i calçat,
excepte els que tinguin algun
descompte o oferta aplicada.

Compack Sporting
27 de març de 2022 al Club de Tir Pla de l’Ovella (Ascó)

Recorregut de caça
15 de maig de 2022 al Club de Tir al plat Les Pedreres
(Ulldecona)

Caça menor amb gos
22 d’octubre de 2022 al Coto Pons (Calafat)
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Resultat provisional de la
temporada de caça
Temporada 2021 - 2022
En general, el resultat de la temporada ha estat
acceptable; es podria dir què amb un barem de l’1 al
10, a obtingut un 5.
El motiu d’aquest aprovat ras, es degut a diverses
casuístiques que han hagut, com la grip aviar, la
PPA,…, entre d’altres. Es pot considerar una
temporada bona en general, tot i que sempre hi
hauran certes diferències amb els resultats de les
diferents àrees privades de caça.
Un exemple és l’abundància de conill en zones de
cítric, com el Baix Ebre i el Montsià, i en canvi, a la
Ribera d’Ebre i Terra Alta és quasi inapreciable.
La perdiu, tot i l’esforç que fan les Societats de
caçadors amb la seva repoblació, hi ha zones on la
milloria no és considerable, potser donat per
l’increment de porc senglar, un dels principals
depredadors de l’espècie.
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El tord va tenir un inici de temporada molt feble, i
cap a nals de temporada es va observar una
remuntada considerable.
Pel que fa al porc senglar i al cabirol s’ha notat un
increment de la seva població respecte als anys
anteriors.
Referent a les aquàtiques, es pot considerar una
temporada bona. Destacant la constant millora de la
polla d’aigua; i encara que bona part de la
temporada no es van poder utilitzar les enzes degut
a la grip aviar, les tirades de lluna van ser
acceptables.
En la fotja s’han cobert els cupos en la majoria de
tirades, exceptuant l’Encanyissada, que per diversos
motius, mediambientals i d’hàbitat principalment, no
es van poder cobrir els cupos marcats.
El becadell ha estat acceptable a pesar que molts
camps estan eixuts, ja que perjudica l’hàbitat de
l’espècie.

XV Campionat Territorial
de Compak Sporting
El diumenge 27 de març de 2022 es va celebrar
el XV Campionat Territorial de Compak Sporting
al Camp de Tir Pla de l’Ovella d’Ascó.
A les 10,00h del matí, abans d’iniciar la tirada, els
participants van poder gaudir d’un esmorzar amb
carn a la brasa. Cap a les 10,45h es va donar l’inici de
la prova, amb 23 participants que van conformar les
quatre esquadres. La tirada es va desenvolupar
sense cap incidència, i amb un bon temps que va
acompanyar durant tota la jornada.
Al nalitzar la tirada, es va fer l’entrega dels trofeus
als tres primers de la classi cació, havent realitzat un
desempat per al tercer i quart lloc. A la resta de
participants se’ls va donar un obsequi.
Els dos primers classi cats representaran a la
Territorial al Campionat de Catalunya de Compak
Sporting.

Felicitar a tots els participants i sort per als que
participin al Campionat de Catalunya.
Per últim, volem donar les gràcies al Camp de Tir Pla
de l’Ovella per la seva col·laboració en l’organització
del campionat, així com en el seu desenvolupament.

fi

fi

fi

fi

4

Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre

La col·laboració dels
caçadors de les Terres de
l’Ebre, clau per a la
protecció i conservació de
la biodiversitat
Convocada per la Representació Territorial de la
Federació Catalana de Caça a les Terres de
l’Ebre, conjuntament amb la Federació Catalana
de Caça, aquest dimecres es van presentar els
darrers resultats i conclusions del Projecte de
Monitorització d’Aus Cinegètiques al Delta de
l’Ebre i de l’estudi sobre l’Àguila Cuabarrada a
les Terres de l’Ebre. En el decurs de la jornada
informativa, duta a terme de manera telemàtica,
han participat representants del col·lectiu de
c a ç a d o r s , a d m i n i s t ra c i ó, Pa rc s N at u ra l s ,
tècnics,…
José Pedro Tomàs, president de la Federació
Catalana de Caça RT de les Terres de l’Ebre i, Sergio
Sánchez, el seu homòleg a la Federació Catalana de
Caça, van esdevenir els am trions “telemàtics” de la
jornada de presentació de les darreres dades
estretes del Projecte de Monitorització d’Aus
Cinegètiques al Delta de l’Ebre, engegat el 2019,
així com del primer estudi sobre l’Àguila
Cuabarrada realitzat a les Terres de l’Ebre.
El compromís amb el territori per part dels
responsables de la Federació Catalana de Caça RT
de les Terres de l’Ebre ha estat signi catiu a l’hora de
tirar endavant aquestes iniciatives, que aporten
dades fonamentals, com és el cas del Projecte de
Monitorització, per conèixer l’estat de conservació de
les aus cinegètiques al Delta i determinar
l’oportunitat o no de realitzar la seva extracció
cinegètica; i, pel que fa a l’Àguila Cuabarrada, poder
recavar informació especí ca sobre el seu
comportament, zones de nidi cació, per tal de
de nir amb una major precisió els espais de
restricció de l’activitat cinegètica, per tal de no
interferir en la reproducció d’aquesta au, en perill
d’extinció a Catalunya.
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del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural (DAAC), que es va dirigir als presents
encoratjant-los a seguir amb aquesta tasca de
col·laboració per tal de millorar la biodiversitat. Per
motius laborals, no va poder ser present durant tota
la jornada.
Pel que fa al projecte de Monitorització de les aus
cinegètiques al Delta de l’Ebre, tutelat per la
Fundación Artemisan i executat per tècnics de
l’empresa iPROJECTA, contractats per la Territorial
de les Terres de l’Ebre i, el suport d’especialistes de
l’administració, del Parc Natural del Delta de l’Ebre,
així com del DAAC, cal destacar la decisiva i
estratègica col·laboració dels caçadors/es a l’hora de
realitzar els censos, facilitar mostres alades per al seu
estudi, etc. De fet, sense la seva participació no
hauria estat possible la realització d’un estudi
d’aquestes característiques i magnitud.
Tot i que encara és massa d’hora per extreure
conclusions de nitives (és necessari recavar
informació durant més anys), si que s’han pogut
establir i constatar algunes dades com les importants
variacions en el ux migratori d’un any a un altre,
totes elles degudes a causes alienes a l’activitat de la
caça i que tenen el seu origen en aspectes com els
canvis i diferents usos del Delta de l’Ebre, grans
modi cacions al règim hídric de la zona, la pèrdua
d’extensió del Delta per la disminució en l’arribada
de sediments i la major penetració del mar, la
salinització de les llacunes, la reducció de la
presència d’algunes aus migratòries degut al canvi
climàtic -les aus es queden en altres zones humides,
abans molt més gelades i fredes i ara amb millors
condicions climàtiques…-.
En aquest sentit, els presidents de la Territorial de les
Terres de l’Ebre i la Federació Catalana de Caça, van
posar en valor la rigorositat de l’estudi, sempre
d’acord amb els protocols establerts per la

Durant bona part de la jornada es va comptar amb la
presència de la Sra. Anna Sanitjas, directora general
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Fundación Artemisan, i el compromís i dedicació
dels caçadors/es per realitzar d’una manera regular i
pautada els censos d’aus (en el cas de la gallineta o
polla d’aigua i el becadell són pràcticament els
primers que es fan amb una metodologia regulada).
Un treball realitzat amb l’objectiu de poder realitzar
un apro tament ètic i sostenible de les espècies
cinegètiques, aspecte clau per poder fer una gestió
adaptativa de cada espècie.
Val a dir que durant les seves jornades de caça els
caçadors/es també porten un control sanitari de les
aus del Delta i, gràcies al conveni establert amb el
SEFaS es pot tenir un major control i prevenció sobre
possibles brots de grip aviària i altres malalties.
El Sr. Jordi Ruiz, subdirector general d’Activitats
Cinegètiques i Pesca Continental, va valorar molt
positivament la jornada, tant pel seu contingut com
per la capacitat d’unir en un mateix fòrum a
caçadors, administració, responsables de Parcs
Naturals, tècnics, biòlegs, etc. Així mateix, va
coincidir amb els presidents federatius en la
importància de realitzar aquest tipus d’estudis per
obtenir dades reals i fefaents sobre l’estat de
conservació de les aus, absolutament estratègics a
l’hora de gestionar la protecció i possibles
limitacions a la seva extracció cinegètica.
Amb la mateixa línia, el Sr. Ricard Casanovas, Cap del
Servei de Fauna i Flora, va intervenir realitzant una
valoració positiva sobre els estudis realitzats i la
implicació del territori i dels caçadors/es en la seva
consecució. I, el Cap d’Activitats Cinegètiques i Pesca
Continental a les Terres de l’Ebre, el Sr. Josep Jovaní,
va animar als caçadors/es a seguir endavant amb la
realització de diversos projectes a favor de les
espècies cinegètiques.
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El segon gran protagonista de la jornada va ser
l’estudi d’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, realitzat amb l’objectiu d’obtenir
dades especí ques per millorar la recuperació
d’aquesta au i poder establir, d’una manera molt més
concreta i precisa que ns ara, espais de restricció de
l’activitat cinegètica al voltant de les seves àrees de
nidi cació, que crien en zones de caça coincidint
amb la nalització de la temporada de caça.
Aquest primer estudi sobre l’Àguila Cuabarrada
també compta amb el nançament de la Territorial
de les Terres de l’Ebre i ha estat realitzat per tècnics
de l’empresa MN Consultors en Ciències de la
Conservació.
Mitjançant aquest estudi s’ha pogut analitzar
l’evolució històrica i la situació actual de l’àguila
cuabarrada a les Terres de l’Ebre, així com les
problemàtiques que l’afecten i avaluar els resultats
de les mesures de gestió aplicades per a la seva
conservació tan des de l’administració com del
sector privat, incloent les Societats de Caçadors, i
aportant propostes per la seva millora.
L’àguila cuabarrada es considera una espècie
amenaçada al conjunt de la seva àrea de distribució,
està protegida per normativa diversa i, a Catalunya,
s’ha inclòs en la proposta de Catàleg de fauna
amenaçada en la categoria de En perill. L’any 2000 es
van censar 63 parelles, el mínim comptabilitzat des
de l’inici del seu seguiment i, després d’una
recuperació poblacional que encara continua l’any
2021, a Catalunya s’assoleix el màxim històric de
80-84 parelles, 27 de les quals es troben a les Terres
de l’Ebre.
Les problemàtiques més importants per a l’espècie
són les d’origen antròpic com l’electrocució que
causa el 34% de les morts en el període 1995-2021 a
les Terres de l’Ebre, seguida de la persecució directa
del 13%, i d’altres com la pèrdua de l’hàbitat o la
competència amb altres espècies com l’àguila
daurada i el voltor.
La normativa actual, Real Decreto 139/2011, obliga
des de l’any 2016 a la realització d’un Pla de
conservació que hauria d’incloure les mesures més
adequades per al compliment dels objectius de
conservació de l’espècie. A falta d’aquest Pla,
s’apliquen ns ara algunes mesures incloses a la
resolució de vedes (limitació de la caça als sectors
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de cria) o mesures derivades
dels processos d’avaluació
d’impacte ambiental (millores
de l’hàbitat).
L’estudi posa en valor les
accions de millora de l’hàbitat
que realitzen les societats de
caçadors amb la gestió de la
vegetació, les repoblacions o
l’habilitació de punts d’aigua,
ja que les àrees privades de
caça representen el 85% del
territori i gestionen les
espècies cinegètiques que
també són les preses de
l’àguila cuabarrada. La col·laboració multilateral
entre gestors de les àrees de caça, propietaris de
nques, organismes de conservació i consultors, es
considera una de les estratègies més adequades per
a millorar els interessos de caçadors i la conservació
de la biodiversitat.
L’estudi proposa la revisió o implantació de diverses
mesures de gestió com:
1. Modi car l’ordre de vedes i implantar la gestió
adaptativa a les àrees de caça restringida.
2. Incentivar i avaluar les mesures de gestió dels
hàbitats dirigides a l’àguila cuabarrada.
3. Incentivar i afavorir la gestió cinegètica i el
monitoratge de les espècies cinegètiques amb
criteris cientí cs.
4. Monitorar la població de l’àguila daurada.
5. Fomentar la formació i conscienciació del
col·lectiu cinegètic.
Finalment, cal signi car que aquestes no són les
úniques accions impulsades des de la Representació
Territorial de les Terres de l’Ebre en bene ci de la
biodiversitat d’aquest espai natural tan fràgil i, per
millorar la gestió i conservació dels hàbitats, tant de

les espècies cinegètiques com no cinegètiques i
realitzar una extracció sostenible de les diferents
espècies cinegètiques. Des de fa molts anys, des
d’aquest ens, amb la col·laboració de les Societats
de Caçadors, es posen rampes als canals de reg per
ajudar a sortir a les cries d’aus que cauen i que
acabarien morint de no tenir aquestes sortides,
organitzant jornades de salvament d’aus als canals,
llançant pedreta als camps de conreu per ajudar a
les aus en el seu procés digestiu, millorant hàbitats,
denunciant actes il·lícits, advertint sobre la
salinització de les llacunes, netejant les llacunes,
controlant l’estat sanitari de les aus, etc.
Per nalitzar la jornada, el Sr. Jesús Gómez, Director
dels Serveis Territorials a Terres de l’Ebre del DAAC,
va destacar la implicació dels caçadors/es en
diferents aspectes vinculats amb la millora i
protecció del territori, amb especial signi cació
sobre el Delta de l’Ebre. Així mateix, va destacar la
importància de l’aportació de dades per part del
c o l · l e c t i u d e c a ç a d o r s / e s p e r a l c o r re c t e
coneixement de l’estat de conservació de la fauna
salvatge, així com de la necessitat de mantenir un
ux comunicatiu uid i constant entre l’administració
i el propi col·lectiu per millorar l’e càcia i correcció
de la gestió cinegètica, entre altres aspectes, al
territori.

Tel. 937 342 913
Crta. Matadepera, 249 - 08225 Terrassa
www. armerialisard.com
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Comissió de Seguiment de
la Sarna
A principis de l’any 2021, es va començar a
treballar en algunes Societats de Caçadors de la
comarca del Montsià i una del Baix Ebre, sobre
l’afectació de la sarna al conill de camp.
En primer lloc es va confeccionar un mapa per saber
la situació de la zona afectada i es va realitzar una
reunió telemàtica amb les Societats de Caçadors i
membres del SEFaS, Santiago Lavín i Roser Velarde.
On es va començar a creuar informació per tal de
poder esbrinar què es podria fer per combatre
aquesta malaltia.
Al mes de novembre, es van enviar 29 exemplars de
conill amb patologies de Sarna i algun amb
mixomatosi al laboratori del SEFaS, per tal de
poguessin analitzar el tipus de malaltia que afecta a
l’espècie.
Al mes de febrer, Santiago Lavín i Emmanuel
Serrano, membres del SEFaS, van mantenir una
reunió amb les Societats de Caçadors afectades i
membres de la Junta Directiva de la Territorial, on es
va acordar crear una comissió de seguiment
permanent, degut a què no consta que hi hagi, a dia
d’avui, cap mena d’estudi per a aquesta malaltia de
fauna en tot l’estat.

Cursos de formació
Adreçats a tots els caçadors I caçadores federats/
des de les Terres de l’Ebre

Es va sol·licitar a les Societats de Caçadors que
volguessin col·laborar en aquest estudi i, les
Societats de Caçadors d’Ulldecona, La Sènia, Alcanar
i Godall es van comprometre en fer el seguiment
que per part del SEFaS es vagi marcant, per tal de
poder realitzar un seguiment exhaustiu de la malaltia
i alhora promoure iniciatives, per tal de tractar que
no hi hagi una expansió que resulti difícil de
controlar.
Tot i que aquesta comissió s’ha creat en motiu de la
sarna del conill, encoratgem a tot el col·lectiu a què
en qualsevol indici d’algun símptoma de noves
patologies que afectin a la fauna, ens ho comuniquin
i, si procedeix, per part del SEFaS es faran els anàlisis
corresponents.

Curs de Caçadors expert
(Impartit per la Guardia Civil)
30 d’abril a Tarragona
(pendent con rmació)

Reclam bucal de tord
Al juny, a la comarca de la Ribera d’Ebre
A convenir, per a la resta de comarques

Manipulació de carn de caça
A determinar

fi
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Batudes de caça major al
Delta de l’Ebre
El 12 i 13 de març es van realitzar dues batudes
de porc senglar, una al marge dret i l’altra al
marge esquerra del Delta de l’Ebre
Davant la proliferació de porcs senglars a les zones
humides del Delta de l’Ebre, i degut a les
conseqüències adverses per a la fauna autòctona
que hi conviu, a petició de les administracions
corresponents, els dies 12 i 13 de març es van
realitzar dues batudes, una al marge dret i l’altra a
l’esquerre, donant com a resultat l’abatiment de dos i

Per a la conservació de la fauna que hi habita és
fonamental realitzar aquest control poblacional, ja
que el porc senglar és un dels majors depredadors
de les futures llocades d’aus que fan el seu niu a ras
de sol.
Tot i la di cultat de portar a terme aquestes batudes,
és l’eina per controlar la invasió d’uns animals que
s’han adaptat al terreny que mai havien explorat i
que causen danys irreparables als nius, així com als
ous que hi hagi.

un senglar, respectivament.
Aquestes batudes van ser organitzades per l’Illa de
Buda Societat de Caçadors (Sant Jaume d’Enveja) al
marge dret, i per la Societat de Caçadors Sant
Miquel de la Cava (Deltebre) al marge esquerre;
amb el suport dels Ajuntaments de Sant Jaume
d’Enveja i de Deltebre, per a la senyalització i
comunicació de les mateixes, a
i efecte, d’evitar
ensurts no desitjats per ningú.
No es solen realitzar batudes de porc senglar a una
zona aquàtica. Encara que per la manca de
coneixença del terreny, els resultats no van ser els
esperats, es considera que l’experiència va ser força
positiva.
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Entrevista a Jordan Edo
Jordan Edo, veí d’Ulldecona, va ser guanyador
del Campionat de Catalunya de Caça menor amb
gos l’any 2020, i finalista del Campionat
d’Espanya de l’any 2021
Què és per tu la caça?
La caça, a dia d’avui, per a mi signi ca una part molt
important de la meva vida, sento passió i a ció, la
porto dins des de que era ben petit.
Quines modalitats de caça practiques i quina
prefereixes?
Practico quasi totes les modalitats, però actualment
prefereixo la caça de la perdiu, encara que m’hi
dedico a tot, tant a la perdiu, com el tord, el porc
senglar,…
Quants anys fa que competeixes?
Si no recordo malament des dels 17 - 18 anys i,
actualment en tinc 32, doncs uns 14 anys…
A nivell autonòmic, has participat a molts
campionats?
Podria dir que bastants, he participat en 9-10
edicions. Entre ells, els celebrats a Ulldecona, Garcia,
Cunit, Serracanya,…, entre molts d’altres.
I, a nivell estatal?
També m’he classi cat per participar en alguns. La
primera semi nal va ser l’any 2013 a Castillejo de
Robledo (Sòria), la següent l’any 2019 a Munera
(Albacete), classi cant-me per a la nal que es va
celebrar a Osuna (Sevilla).
I, per últim, aquest any passat (2021), vaig participar
a la semi nal que es va realitzar a La Puebla de
Alborton (Saragossa) , i a la nal que es va celebrar a
Palència.

Caçant sóc feliç i desconnecto de tot

Quina ha estat la teva millor classi cació a nivell
autonòmic i estatal?
A nivell autonòmic va ser l’any 2019 a Orcau on vaig
quedar en primera posició. I, a nivell estatal, el
mateix any a Munera, quedant en tercer lloc.
L’any 2021, he quedat en quart lloc al Campionat
d’Espanya de Caça menor amb gos celebrat a
Palència.
Quines mancances t’has trobat i què milloraries
en aquests campionats?
A nivell general l’organització de tots els campionats
està bé, però, destacar que en algun campionat
hagués estat bé que hi hagués aigua per als gossos.
Millorar, milloraria que la caça fos en caça salvatge.
En aquesta modalitat de competició, a part dels
caçadors, també in ueixen les habilitats del gos,
quina raça creus que és més àgil en aquest àmbit?
Actualment estic caçant amb Pointer Anglès, el qual
estic molt content, però, considero que cap raça és
més que una altra, simplement depèn de l’a ció i
mentalitat de cada gos. També necessita moltes
hores de caça i dedicació.
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Ens pots explicar la teva experiència a la
semi nal i nal del Campionat d’Espanya de Caça
menor amb gos d’aquest any?
A la semi nal va ser una mica frustrant, als tres quarts
d’hora d’haver donat inici el campionat vaig haver
d’anar al control a canviar de jutge, perquè
físicament no podia més. Arran d’això, vaig perdre
més de mitja hora esperant un nou jutge, i quan hem
vaig reincorporar es va fer la 1 del migdia i no
portava cap peça; la frustració va augmentar, però,
nalment en qüestió d’uns 15 minuts vaig abatre
dues perdius que hem van donar la classi cació a la
nal.
En canvi, a la nal vaig poder abatre dos perdius,
una becada i un conill, fallant un conill i una perdiu
que m’haguessin pogut donar la victòria.

Quin és el teu objectiu de competició?
Com tot caçador que competeix, voldria arribar a ser
campió d’Espanya.
Ens pots explicar alguna anècdota que t’hagi
passat en algun campionat?

Com a anècdota, comentar que el meu gos no és
especialista amb la becada, i hem va treure la
becada tres cops de mostra. Estic molt content i
satisfet, ja que tota la caça va ser parada de mostra.
D’altra banda, vaig entrar molt disgustat al control, ja
que els errors comesos no hem van fer campió
d’Espanya. De totes formes, estic molt satisfet
d’arribar allí i quedar en quart lloc.

Aquest passat any 2021, disputant la nal del
Campionat d’Espanya de Caça menor amb gos,
jagués pogut quedar en més bona posició, però
quan el gos es va parar de mostra, jo hem vaig
pensar que era un conill, i quan hem vaig arrimar va
volar una perdiu que vaig fallar i, seguidament,
tenint l’escopeta descarregada en va volar una altra i
no vaig poder fer res.
En aquesta modalitat de competició és necessari
anar acompanyat d’un jutge de camp, és difícil
trobar-ne un per acompanyar-te als campionats?
Trobar un jutge, avui per avui, és molt difícil.
Personalment he hagut de treure la federativa a
amics meus que no són caçadors per a què hem
puguin fer de jutge.
Què creus que s’hauria de modi car o millorar en
aquest aspecte?
Que la Federació tingués a l’abast jutges quali cats
per als campionats.
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MANIFESTACIÓ 20M
El 20 de març va tenir lloc la Manifestació del Món
Rural, on des de la Territorial de les Terres de l’Ebre
es van organitzar dos autocars amb caçadors i
caçadores d’arreu de les Terres de l’Ebre.

La manifestació va ser un èxit d’assistència, ja que
l’a uencia massiva de caçadors i caçadores de tota
Espanya va colapsar el centre de Madrid; en un
ambient reivindicatiu I sense cap mena d’incident.

En un principi, i per acord de la Federació Catalana
de Caça, el preu del viatge era de 35€ per persona,
que posteriorment es va acordar rebaixar-ho a 15€,
sufragant la resta la Federació Catalana de Caça i les
Territorials.

No obstant, per part dels grups de comunicació va
haver una manca de suport al sector cinegètic
enorme; on segons les notícies publicades semblava
que sols havien assistit manifestants del sector
agrícola, ramader o regant; omitint en totes les
retransmissions al sector cinegètic.

Com a Territorial, es va acordar crear una bossa de
viatge per als assistents, que contenia una
mascareta, una gorra, un peto, dos bocates i dues
botelles d’aigua.

Gràcies a la “marea” taronja impulsada per la Real
Federación Española de Caza, el sector cinegètic,
encapçalat per tots els caçadors i caçadores, va
resaltar per la gran quantitat que hi eren presents.
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La RFEC denuncia el
silencio mediático tras la
llegada de más de
600.000 cazadores el 20M
a Madrid

todos los animales vertebrados.
En un ambiente festivo en el que el sector cinegético
demostró su capacidad de movilización y unión al
etar más de 1.400 autobuses a través de las
federaciones de caza y que, junto a las entidades
que forman la O cina Nacional de la Caza (ONC),
hicieron del 20M una manifestación sin precedentes.
Durante el discurso de clausura, el presidente de la

✦

✦

La entidad federativa alerta que los grandes
medios generalistas hablan de una gran
manifestación de agricultores y ganaderos
cuando cerca del 90% de los asistentes
representaba al sector cinegético con una
prenda naranja.
Manuel Gallardo advirtió al Gobierno de
Sánchez que la caza ha llegado a la política y
no habrá ni un solo voto para los partidos que
no defienden la caza

El domingo 20 de marzo de 2022 pasará a la historia
como el día en el que una marea naranja de 600.000
cazadores inundó las calles de Madrid para exigir el
n de las políticas anti-caza del Gobierno y
reivindicar su importancia como una actividad
generadora de economía, jadora de empleo, y que
aporta enormes bene cios sociales,
medioambientales y culturales al mundo rural.
A pesar de ello, la Real Federación Española de Caza

RFEC, Manuel Gallardo, agradeció el esfuerzo de
todos los cazadores que se desplazaron hasta
Madrid ya que no faltó nadie, “aquí está la O cina
Nacional de la Caza, aquí están los galgueros, los
cetreros, los silvestristas, los monteros, los rehaleros,
los cazadores de menor y de mayor, aquí están todas
las federaciones de caza de España y aquí estamos
todos los cazadores y cazadoras de este país”,
recalcó.
“Hemos venido de todos los puntos de España para
decirle a este Gobierno que basta ya de políticas
anti-caza, que deje de arrodillarse ante el
animalismo y que basta ya de un gobierno cobarde
entregado a ecologistas y animalistas” destacó
Gallardo recordando que, “la sociedad tiene que
elegir, animalismo o libertad. La caza ha llegado a la
política y no habrá ni un solo voto para los partidos
que no de endan la caza, porque a nadie se le
olvide que la caza también vota”.

(RFEC) denuncia el silencio cómplice de los
principales medios de comunicación generalistas,
al hablar exclusivamente de las reivindicaciones de
agricultores y ganaderos cuando cerca del 90% de
los manifestantes representaban al sector
cinegético a través de una prenda naranja.
Este silencio demuestra una vez más que el
animalismo se ha colado en los grandes medios de
comunicación, al no dar visibilidad a algunas
reivindicaciones del sector cinegético como la
retirada del Anteproyecto de Ley de derechos de
los animales o la modi cación del Código Penal
pretende hacer extensible el maltrato animal a

Font: www.fecaza.com

fi

fi

fi

fi

fi

13

fi

fi

fl

Núm. 04 - 2022

Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre

Núm. 04 - 2022

Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre

Av. Alcalde Palau, 56-58, 2n 2a
43870 - Amposta
977 133 580 - 635 421 926
info@fccterresebre.cat - www.fccterresebre.cat

14

