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Editorial 

Després de dos anys, sembla que poc a poc s’està tornant a una 
nova normalitat, on cada dia s’observen canvis en el 
comportament del medi, el canvi climàtic, l’apoderament de la 
fauna a les zones habitables, etc.  

Estem en un període de canvi al front del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb el nomenament del Sr. 
Jordana com a sots director, al lloc del Sr. Ruiz. 

Hi ha varis projectes en marxa per a la regulació de l’activitat de la 
caça i poder-la adaptar als nous temps. Per aquest motiu, estem 
pendents de tots els moviments que puguin haver-hi per tal que 
no perjudici a l’activitat cinegètica. 

Està en consulta pública el projecte de creació del Consell 
d’Activitats Cinegètiques de Catalunya, que serà un substitut dels 
Consells de Caça; el Decret per regular l’activitat cinegètica a 
Catalunya al context actual i el Decret de Depredadors. 

De moment, juntament amb la Federació Catalana de Caça i les 
altres territorials, s’han presentat una sèrie de suggeriments de 
millora de tots aquests projectes, els quals esperem i desitgem 
que siguin ateses. 

Agrair al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural la concessió del projecte d’abeuradors per a la fauna que 
vam presentar, i que consta de poder nodrir a les Societats de 
Caçadors de secà de les Terres de l’Ebre de mitjans per mantenir 
zones d’aigua per tal que la 
fauna pugui abeurar-se 
correctament. Afavorint, 
també, les zones on  
habita l’àguila cuabarrada.  

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.  

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

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.
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Convenis signats en benefici 
dels federats 

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

Carretera N-340a, km 21, 43860 
L’Ametlla de Mar. 

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

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

ARMERIA NATURESPORT, ofereix 
un 5% de descompte en roba i calçat, 
excepte els que tinguin algun 
descompte o oferta aplicada.

Assemblea General Ordinària 

El dissabte 2 d’abril de 2022, es va celebrar l’Assemblea General 
Ordinària de la Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre a La 
Masia Pla dels Catalans a l’Aldea, amb una assistència de més de 
150 persones. 

Van assistir-hi representants de 46 societats de caçadors de les 
Terres de l’Ebre, els federats/des més joves de cada comarca, els 
campions/es autonòmics i estatals de diverses modalitats, i els 
veterans als quals se’ls va realitzar un homenatge per la seva 
trajectòria en l’activitat cinegètica. 

En el transcurs de l’Assemblea vam comptar amb l’assistència del 
president de la Federació Catalana de Caça, el Sr. Sánchez; el 
Director dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Sr. 
Gómez; el Cap de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca 
Continental dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Sr. 
Jovaní; i el Cabo de Seprona a Tortosa, el Sr. Orozco.  

Es va realitzar el reconeixement als federats més joves: 

✦ Nerea Adell, de la comarca del Baix Ebre. 

✦ Albert Navarro, de la comarca del Montsià. 

✦ Mariona Sabaté, de la comarca de la Ribera d’Ebre. 

✦ Aaron Pallarés, de la comarca de la Terra Alta.
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Seguidament, es va continuar amb el reconeixement als federats i 
federades per la seva classificació en els Campionats de Catalunya: 

✦ Ramon Adell, Campió de Catalunya de Sant Hubert.  

✦ Juanjo Ulldemolins, Campió de Catalunya de Podenc Eivissenc. (Va 
excusar la seva assistència). 

✦ Javier López, Campió de Catalunya 
de Falconeria, en la modalitat 
d’Altaneria.  

✦ Oriol Fibla, Campió de Catalunya de 
Compak Sporting, en la categoria de 
J ú n i o r . ( V a e x c u s a r l a s e v a 
assistència). 

✦ Ainoa Ortiz, Campiona de Catalunya 
de Compak Sporting, en la categoria 
de dones. (Va excusar la seva 
assistència).

Per finalitzar l’acte, es va realitzar l’homenatge als caçadors veterans per la seva trajectòria en el món cinegètic:

Va fer l’entrega de l’obsequi, 
el Sr. Ramon Forné, vocal i 

delegat de competicions de 
la Territorial

Benito Piñol, soci de la SC 
Cova Negra de Tivenys

Javier Gellida, soci de la SC 
Sant Roc de Mas de 

Barberans

José Queralt, soci de la SC 
d’Ulldecona.
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Juan Casanova, soci de la SC 
Sant Miquel de la Cava. Va 

excusar la seva assistència, i va 
recollir l’obsequi un 

representant de la SC

Juan Bta. Forcadell, soci de 
la SC L’Ebre d’Amposta

Francisco Català, soci de la 
SC El Faisà de Flix

Juan Aguila, soci de la SC 
Cercle de Caçadors de La 

Ràpita

Enrique Bladé, soci de la SC 
La Fou de Rasquera

José Argilaga, soci de la SC 
Sant Anton de Garcia

Ángel Lluis, soci de la SC 
Sant Roc de Paüls.
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Problemàtica amb el 
Departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural 

Nota de premsa publicada per la Federació 
Catalana de Caça, en data 31 de març de 2022 

La Federació Catalana de Caça, conjuntament amb 
les seves territorials a les Terres de l’Ebre i Girona, 
d e n u n c i e n d a v a n t l a D i r e c c i ó G e n e r a l 
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi que 
aquest diumenge no podran iniciar la temporada 
de caça del cabirol a causa de la manca de 
distribució per part dels seus Serveis Territorials 
de les autoritzacions necessàries per fer-ho, en el 
cas de les Terres de l’Ebre per manca de personal 
administratiu i a Girona per la manca d’una 
oportuna i correcta planificació. 

La Federació Catalana de Caça ha dirigit aquesta 
setmana una carta de denúncia a la senyora Anna 
Sanitjas, directora general d’Ecosistemes Forestals i 
Gestió del Medi, davant la greu situació derivada 
d’una falta endèmica de personal administratiu a les 
oficines dels Serveis Territorials del DACC a les Terres 
de l’Ebre, fet que suposa una greu disfunció de les 
funcions públiques que, entre altres conseqüències, 
comporta, de manera immediata, la impossibilitat de 
tramitar permisos per danys i l’obtenció dels 
precintes necessaris per a la caça del cabirol; un fet 
d’especial gravetat si es té en compte que tal com 
reflecteix l’ordre de vedes de la Generalitat, 
publicada dilluns passat, la temporada de caça 
d’aquesta espècie comença el diumenge 3 d’abril. La 
situació és molt preocupant ja que, a curt termini, no 
hi ha res que faci pensar que la situació es solucioni 
en breu -els responsables de la RT de la Federació 
Catalana de Caça a les Terres de l’Ebre fa temps que 
adverteixen de la falta de personal als Serveis 
Territorials del DACC a les Terres de l’Ebre sense 
obtenir una solució al problema.-

En termes similars s’ha posat en coneixement de la 
responsable de l’esmentada direcció la manca de 
previsió i inacció per part del personal responsable 
d’aquests menesters als Serveis Territorials de Girona, 
que a tres dies de l’inici de la temporada ni han 
realitzat la planificació de distribució dels precintes 
entre les diferents societats de caça ni, per 
descomptat, els hi han repartit. 

Com a conseqüència de tot això, ni a les Terres de 
l’Ebre ni a Girona es podrà començar, com caldria 
esperar, la temporada de caça del cabirol aquest 
divendres, malgrat la imperiosa necessitat de realitzar 
una correcta gestió cinegètica d'aquesta espècie. 
Una situació insostenible que necessita de solucions 
urgents per part de l'administració. 

Davant d'aquesta greu disfunció pública, la 
Federació Catalana de Caça, conjuntament amb les 
representacions territorials, afectades han ofert a la 
senyora Anna Sanitjas tota la seva col·laboració –
especialment centrada en ajudar al repartiment 
d'aquests precintes entre les diferents societats de 
caça, com ja es fa a d'altres demarcacions- per donar 
una ràpida i efectiva solució a aquesta problemàtica. 
  
D'altra banda, es comunica, que en cas de no obtenir 
una resposta que permeti el correcte compliment de 
l'ordre de vedes la Federació Catalana de Caça i les 
Territorials afectades es reserven el dret d'emprendre 
les accions legals que considerin oportunes en 
contra del Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, així com a l'hora de 
reclamar la responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques competents en la matèria. 

Font: www.federcat.com

https://federcat.com/noticia.php?idn=3423&la_manca_de_personal_i_una_correcta_planificacio_del_dacc_a_les_terres_de_l%E2%80%99ebre_i_girona_impediran_l%E2%80%99inici_de_la_temporada_de_la_caca_del_cabirol&fbclid=IwAR3SCKYYRTnBiR-ydEfkSBFgviuPHsfDXMumLZe_pDJmeF_nJGf_hBQvHHQ
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Resolució del Protocol 
Marc pels danys dels 

conills de bosc 
Des del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, s’han atorgat 
autoritzacions excepcionals per a la captura de 
conills, amb diversos mètodes, durant els mesos 
d’abril a setembre de 2022, en determinades 
zones de les Terres de l’Ebre 

Degut als danys ocasionats pel conill de bosc a 
l’agricultura, principalment en conreus de cítrics, s’ha 
autoritzat la seva captura mitjançant diversos 
mètodes a les àrees privades de caça afectades del 
mes d’abril al setembre de 2022. 

No obstant, per poder dur a terme aquestes captures 
les Societats de Caçadors han de comunicar cada 
actuació amb una antelació prèvia de 72 hores a 
l’adreça electrònica facilitada, per tal de donar 
compliment a les condicions específiques de l’Annex 
III. 

Comissió de seguiment de 
malalties de fauna 

Des del mes d’abril està previst l’inici d’un estudi 
sobre la sarna al conill de bosc amb el SEFaS, però 
degut a la manca de permisos per poder-los 
capturar, s’ha tingut que ajornar.  

Tant aviat com les Societats de Caçadors rebin els 
permisos corresponents s’iniciaran les captures 
mensuals de conill per enviar-les a analitzar.  

Les Societats de Caçadors adherides a l’estudi són les 
de Campredó, Ulldecona, Godall i La Sènia.

L’estudi consisteix en capturar mensualment uns 3 - 4 
conills, sempre de la mateixa zona, per poder 
observar l’evolució de la malaltia, ja que al tractar-se 
de fauna salvatge és molt difícil el tractament 
medicalitzat. 

Telf. 937 342 913 

Ctra. Matadepera, 249 - 08225 Terrassa 

www.armerialisard.com 

http://www.armerialisard.com
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Promoció del consum de la 
carn de caça 

Des del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural s’ha iniciat una 
campanya per a la promoció de la carn de caça 

Des de la Territorial, el 12 d’abril es va col·laborar 
amb el Showcooking celebrat a la Firabril del Perelló, 
de la mà del Xef Rafel Muria, amb una estrella 
Michelin, el qual va presentar tres receptes de cuina 
de carn de porc senglar, amb una excel·lent 
assistència i un éxit rotund. 

Seguint amb aquesta línia i dins la Fira Mescla de 
Deltebre, el 22 de maig, es van organitzar dues 
ponències sobre “L’Encanyissada, un espai per 
conservar, protegir i gestionar” i “Beneficis de la carn 
salvatge”, a càrrec de Josep V. Jovaní, director de la 
Reserva de l’Encanyissada; Miquel À. Arasa, cap de 
Salut Pública de les Terres de l’Ebre, i Santiago Lavin, 
catedràtic de Veterinària a la UAB. Amb la 
col·laboració de Richard Martin, editor de la Guia de 
l’Encanyissada, i acompanyat d’un showcooking 
d’arròs d’ànec collverd salvatge de la mà de Ladis 
Alcalà, guanyador del concurs Joc de cartes de TV3. 
Els quals van comptar amb la col·laboració de les 
Societats de Caçadors de Deltebre, la Sant Miquel de 
la Cava i la de Jesús i Maria, que van aportar els 
ànecs necessaris per a la demostració.

També vam ser invitats a participar a l’Expoebre 
2022, celebrat a Tortosa del 28 d’abril a l’1 de maig, 
amb la cessió d’un estand. En el transcurs de la fira es 
va poder interactuar amb molts caçadors i caçadores 
i també amb persones alienes a l’activitat cinegètica, 
que s’interessaven en la projecció dels vídeos de la 
cuina de carn de caça i d’altres activitats que s’anaven 
reproduint.  

A més, es va sortejar entre els federats i federades 
que ens van visitar, una assegurança Premium, una 
tirada al Coto Pons de Calafat, i un dinar per a dos 
persones al Restaurant Mediterrani Blau.  

Agrair la col·laboració del Coto Pons i del Restaurant 
Mediterrani Blau per la seva aportació a favor dels 
federats/des.
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Projecte “Terres de l’Ebre 
Reserva de la Biosfera” 

El 13 de maig de 2022, membres de la Territorial van 
assistir a la presentació del nou projecte d’impuls de 
les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera, 
invitats pel Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre. 

L’acte va comptar amb l’assistència del M. Hble. Sr. 
Pere Aragonés, president de la Generalitat de 
Catalunya; la Hble. Sra. Teresa Jordà, Consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; i el Sr. 
Xavier Faura, president de COPATE; els quals van 
presentar un projecte de reactivació de les Terres de 
l’Ebre, buscant el desenvolupament del territori com 
a eina de rebost de Catalunya. A més de ser-hi 
presents representants dels Consells Comarcals, 
Ajuntaments i d’altres entitats socioeconòmiques del 
Territori. 

Aquest projecte va enfocat a donar llum al territori 
davant el gran mercat que aquest pot assolir si 
s’aconsegueix mantenir ferm amb la perseverança de 
la producció dels camps i territori.

Sorteig d’un Isard Selectiu 
a la RNC Freser-Setcases 

El 15 de febrer de 2022, es va publicar a la web de la 
Territorial i al Facebook, el sorteig d’un Isard Selectiu 
a la Reserva Nacional de Caça de Freser-Setcases, 
per als caçadors/es federats/des de Terres de l’Ebre. 

Es van rebre 29 sol·licituds de participació, i 
mitjançant la web www.sortea2.com es va realitzar el 
sorteig el 21 de febrer de 2022, sent el guanyador 
Ignasi V.F., i com a suplent Abel S.S.. 

Confiem en poder seguir oferint als federats/des de 
Terres de l’Ebre aquests sorteigs de concessions de 
permisos que ens ofereix l’Administració.

Descarregar llistat: www.federcat.com

https://www.federcat.com/noticia_historica.php?idn=3391&ida=14&publiquem_la_llista_amb_la_relacio_de_guanyadors_del_segon_sorteig_de_caca_major_2021-2022
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Tractament preventiu de la 
Sarna Sarcóptica en Cabra 

Salvatge 
Representants de la Federació Catalana de Caça 
R. Territorial de les Terres de l’Ebre i Tarragona, 
juntament amb tècnics del DACC van visitar una 
finca al terme de Morella on realitzen un 
tractament preventiu a la malaltia de la sarna 
sarcóptica en cabra salvatge. 

El dimecres 15 de juny, representats de les Territorials 
de Terres de l’Ebre i Tarragona, juntament amb 
tècnics del DACC de Tarragona, van reunir-se amb el 
propietari d’una finca de més de 1.500 hectàrees 
situada al terme municipal de Morella, el qual els va 
invitar per donar-los ha conèixer com estan realitzant 
el tractament preventiu de la sarna sarcóptica a la 
seva finca i que no afecti a la fauna que hi habita.  

El seu propietari, el Sr. Sopeña, molt amablement els 
va explicar el què i com ho fan, per tal que la malaltia 
no es propagui per la seva finca, on hi habiten cabres 
salvatges, cérvols, muflons, cabirols i porcs senglars.  

Els va explicar el perquè de realitzar aquest 
tractament preventiu, d’acord amb el Pla Tècnic de 
Sanitat Animal que va presentar a la Conselleria de la 
Generalitat Valenciana l’any 
2011, un any després d’adquirir 
la finca. 

En a lgunes de les seves 
vivències com a caçador per tot 
el món, va esbrinar als Alps una 
fórmula que allí aplicaven i que 
va aconseguir implantar a la 
seva finca. 

D ’ a c o r d a m b l e s s e v e s 
explicacions, conseqüència de 
les seves experiències amb la 
m a l a l t i a , e l s i s t e m a p o t 
funcionar. S’ha de tenir en 
compte la situació del terreny, ja 
que es tracta d’una finca d’unes 
1.500 hectàrees totalment 
ballada i on cohabiten fauna 
salvatge i caps de bestiar boví. 

Per tal de poder 
arribar un dia a 
aplicar aquest 
t r a c t a m e n t a 
una zona oberta, 
és on sorgeix el 
dubte de la seva 
v i a b i l i t a t . N o 

obstant, cal conèixer el tipus i condicionat de 
l’autorització per poder realitzar el tractament en 
obert, ja què s’implica tant el Departament 
d’Agricultura com de Sanitat Animal, els quals han 
d’autoritzar aquest tractament. 

Conèixer possibles solucions i facilitar la informació al 
col·lectiu és la nostra funció i obligació. Per tant, els 
interessats en més informació poden posar-se en 
contacte amb la Territorial. 

No incidim en què és la solució o no, sols fem de 
transmissors d’una possibilitat que hi ha, i què, 
tampoc coneixem les mesures sanitàries que pot 
necessitar, ja que cada comunitat autònoma té la seva 
normativa i la seva burocràcia per autoritzar certs 
tractaments en l’àmbit rural.  

Seguirem atents a totes aquelles vies i alternatives 
que ens puguin aportar millores al conjunt del 
col·lectiu.
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Assemblea General 
Ordinària de la Federació 

Catalana de Caça 
Celebrada el dissabte 18 de juny de 2022 a 
Agramunt 

En el transcurs de l’Assemblea es van projectar 
diversos clips, entre els que podem destacar 
l’entrevista a la Directora General d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi, la Sra. Anna Sanitjas, 
realitzada pel president de la Federació Catalana de 
Caça, el Sr. Sergio Sánchez.  

També, des de la Federació Catalana de Caça 
juntament amb la Representació Territorial de les 
Terres de l’Ebre, es va realitzar un vídeo per donar 
visibilitat a tota la tasca duta a terme, des de fa anys, 
per part dels caçadors i caçadores del Delta de l’Ebre 
en benefici de la conservació de la biodiversitat 
d’aquest espai natural tan singular i estimat i, 
especialment, com a mostra d’agraïment a tots els 
caçadors i caçadores del Delta per la seva implicació, 
compromís i esforç. 

Gràcies pel vostre esforç i compromís amb el territori 
i la fauna. 

Podeu veure els vídeos clicant a les imatges.

Entrevista a la Directora General d’Ecosistemes Forestals i 
Gestió del Medi, la Sra. Anna Sanitjas

Els caçadors i caçadores del Delta, 365 dies compromesos  
amb la biodiversitat

Jornada Tècnica de la 
Cabra Salvatge 

Des de la Federació Catalana de Caça es va sol·licitar 
la col·laboració a la Territorial per a la preparació de 
la jornada tècnica sobre la cabra salvatge. 

Estava previst realitzar-la el dissabte 4 de juny de 
2022 a Horta de Sant Joan, amb una gran nombre de 
ponents representants de l’Adminstració Catalana i 
Aragonesa, del SEFaS de la UAB, de la Fundació 
Artemisan, Guardes i professionals de la caça, agents 
de l’autoritat,… 

Malauradament, sols es van inscriure nou persones a 
la jornada, per la qual cosa es va haver de suspendre.

https://www.youtube.com/watch?v=xpF7WrKtaA8
https://www.youtube.com/watch?v=G56hL9Ia4c4
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XV Campionat Territorial 
de Recorregut de caça 

Celebrat el diumenge 15 de maig de 2022 al 
Camp de Tir Les Pedreres d’Ulldecona 

Degut a la manca de camps de Recorregut de Caça a 
les Terres de l’Ebre, el campionat es va realitzar amb 
format de Compak Sporting. 

A les 10,00 hores del matí es va iniciar el campionat, 
amb un total de 18 participants.  

Al moment de formalitzar la inscripció es va repartir 
als participants un obsequi i un entrepà. 

El Campionat es va desenvolupar sense cap 
incidència, alhora que van poder gaudir d’un bon 
temps que va acompanyar tota la jornada.  

Un cop finalitzades les dues rondes de 25 plats cada 
una, es va haver de realitzar un desempat per al 
tercer, quart i cinquè lloc. 

Els tres primers classificats van ser: 

1r classificat - J. Ortiz amb 48 plats 

2n classificat - J. Edo amb 46 plats 

3r classificat - O. Fibla amb 44 plats 

L’Armeria Escoto va obsequiar amb 100 cartutx al 
primer classificat veterà, al primer classificat júnior i a 
la primera classificada de dones.

🌐  Classificació general 

Els dos primers classificats de la general, van 
representar  la Territorial al Campionat de Catalunya 
de Recorreguts de Caça celebrat el 25 de juny de 
2022 a Can Pascol a Caldes de Montbui (Barcelona), 
obtenint Jordan Edo un primer lloc en la categoria 
d’Homes B amb 85 plats. 

Destacar la classificació obtinguda per Kilian Beltran, 
en la categoria de Júnior, amb 79 plats, i que 
formarà part de l’equip autonòmic al Campionat 
d’Espanya de Recorreguts de Caça, i d’Ainoa Ortiz, 
tercera classificada en Dones, amb 47 plats.

XXIII Campionat d’Espanya 
de Compak Sporting 

Del 16 al 19 de juny de 2022 al Camp de Tir de 
Rio Sar (A Coruña) 

Els representants de la Territorial, integrants de 
l’equip de Catalunya, van participar al Campionat 
d’Espanya de Compak Sporting celebrat al Camp de 
Tir de Rio Sar (A Coruña). 

https://www.fccterresebre.cat/xv-campionat-territorial-de-recorregut-de-caca/
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Entrevista a Juanjo 
Ulldemolins 

Juanjo Ulldemolins, veí d’Alcanar, va ser Campió 
de Catalunya de Podencs Eivissencs l’any 2021 

Com va néixer la seva afició per la caça?  

De la manera més tradicional possible… De molt jove 
i amb els amics parant “rateres”, a la barraca, la 
piqueta,… eren les modalitats de caça dels nostres 
avantpassats i que només pel valor antropològic i 
cultural, s’haurien d’haver conservat enlloc 
d’erradicar-les.  

Quina modalitat de caça va ser la primera que va 
practicar? 

Quan entens que no pots continuar amb tot el que 
feies de petit segueixes la corrent, et treus el permís 
d’armes i vas al tord o a les soltes de perdiu, però 
que no m’acabava d’omplir. Un any a l’oberta, em van 
invitar d’escopeter al conill, va ser Roman Sancho, 
tercer classificat del Campionat de Catalunya de 
Podencs Eivissencs i, aquell dia, em vaig començar a 
enganxar. 

Entrant en la modalitat de podencs eivissencs, 
quins aspectes et van fer decantar per aquesta 
modalitat? 

Com he dit, vaig començar a caçar amb el company 
en gossos mesclats, però, prou ràpid, va ser el ca 
eivissenc el que va marcar la diferència. Viatges a 
Mallorca, a fires, campionats, amistats,…, fan que 
entris en un cercle que enganxa fort. 

Creus que la caça en general i la del podenc en 
concret, està maltractada? 

La societat està evolucionant d’una forma molt 
antinatural, molt hipòcrita, i la caça n’és una de les 

víctimes, però crec que poc a poc li podem anar 
donant la volta, fent pedagogia, aprofitant cada 
oportunitat per demostrar que la caça és part de la 
nostra societat, que és necessària i que cuidem als 
nostres gossos molt bé. Ja està bé de les mentides 
dels radicals que ens volen fer desaparèixer i 
s’agafen a un ferro roent per a desqualificar-nos. 

A més, està el tema polític, on és 100% incoherent 
que els radicals anticaça legislin sobre aquest tema. 

Esperem que en pròximes eleccions, tant 
autonòmiques com estatals, facin canviar als 
polítics la idea que tenen que maltractar al sector 
cinegètic és positiu per als seus vots.  

Quants anys fa que competeix en aquesta 
modalitat? 

La primera vegada va ser acompanyant a Roman 
l’any 2009, per tant, més de 12 anys.
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A competit en alguna altra modalitat? 

No, tenir cura d’un equip de cans eivissencs no et 
deixa temps per provar altres modalitats. 

Participar en campionats és molt costós? 

Als campionats de Catalunya no, però quan tens que 
agafar el vaixell per anar a les Illes es multiplica. Ara 
pareix que la Federació s’està tornant a posar les 
piles i en tenim que estar molt agraïts. 

Quines mancances t ’has trobat i quines 
recomanacions faries per millorar els Campionats 
de Podenc Eivissenc? 

El problema més gran és trobar un vedat que s’adapti 
al que necessita el ca eivissenc, no sempre és fàcil, 
però, sobretot, hem de donar moltes gràcies als 
federats que ens deixen els seus vedats per a poder 
gaudir d’aquesta modalitat. 

Ens pot fer una breu explicació sobre la seva 
experiència en el Campionat autonòmic de 
Podenc Eivissenc celebrat l’any 2021? 

Va estar molt ben organitzar i ens vam sentir molt ben 
acollits, encara que el terreny no era fàcil, amb molta 
pendent i molts caus, que fan que sigui difícil  
capturar un número important de peces. Va ser un 
campionat dur. 

I, per als indecisos en practicar aquesta modalitat, 
ens podries explicar en què consisteix? 

És una modalitat sense arma de foc i en la què, 

realment, l’humà aporta molt poc al moment de 
caçar. És més important la cria i selecció prèvia de 
l’equip.  

Si fiquéssim l’exemple d’algun altre esport, nosaltres 
seriem més els entrenadors que no pas els 
esportistes. 

Així què, si ets un enamorat de la cria i la selecció, i 
tens abundància de conill, però no vols portar una 
escopeta per caçar, aquesta és una de les modalitats 
boniques que pots practicar! 

Algunes consideracions que creus que millorarien 
la imatge de la caça? 

A nivell de Federació, principalment pedagogia als 
nostres col·legis. Recordo que abans la Federació feia 
xerrades a càrrec de Pere López, però no sé si ho 
continua fent o no. 

Les fires són molt importants, donar facilitat als 
organitzadors per a què no les deixin de fer. 
Necessitem normalitzar a la societat la nostra forma 
de vida.  

A nivell particular, hem de donar sempre bona 
imatge de cara als nostres cans i al nostre paisatge, 
que estic segur que ja ho fem, però ho hem de sabre 
explicar. 
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Resolució de vedes 
Temporada 2022 - 2023 

Resum de la Resolució ACC/821/2022, de 22 de 
març, per la qual es fixen les espècies objecte 
d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de 
caça i les vedes especials per a la temporada 
2022-2023 en tot el territori de Catalunya 
(DOGC 8635 - 28.3.2022)

CAÇA MENOR

ESPÈCIES

Espècies caçables a tot Catalunya: ànec collverd, xarxet 
comú, becada, colom roquer, estornell vulgar, faisà, fotja 
vulgar, garsa, gavina vulgar, gavià de potes grogues, griva 
vulgar, guatlla, perdiu roja, perdiu xerra, tord ala-roig, tord 
comú, tudó, xixella.

Només es poden caçar a Terres de l’Ebre: ànec cullerot, 
ànec bec roig (xibec), ànec cuallarg, ànec griset, ànec 
xiulador.

Només es poden caçar a Terres de l'Ebre i les APC 
G-10043, G-10162 i G-10219: Becadell comú.

No es poden caçar: Estornell negre, morell de cap-roig, 
morell de plomall, xarrasclet, fredeluga, griva cerdana, tórtora 
comuna.

PERÍODE 
HÀBIL INICI FINAL OBSERVACIONS

EN GENERAL 09.10.22 05.02.23

PERDIU ROJA 09.10.22 01.01.23

PERDIU 
XERRA DE 

MUNTANYA
09.10.22 25.12.22

Màxim 2 exemplars 
per caçador i dia. 
Obligatori carnet 
d e c a p t u r e s i 
precinte.

FOTJA 09.10.22 26.02.23

GUINEU 04.09.22 26.03.23

La Guineu es prohibeix dins dels terrenys cinegètics de règim 
especial que hagin obtingut autoritzacions excepcionals per 
danys produïts pel conill, durant alguna de les dues darreres 

temporades. 

TORD COMÚ 09.10.22 12.02.23

TORD ALA-
ROIG 09.10.22 12.02.23

PERÍODE 
HÀBIL INICI FINAL OBSERVACIONS

GRIVA 09.10.22 31.01.23

BECADA 09.10.22 05.02.23

Màxim 3 exemplars 
per caçador i dia en 
terrenys cinegètics 
de règim especial.

GUATLLA 09.10.22 05.02.23 Màxim 20 exemplars 
per caçador i dia.

TERRENYS CINEGÈTICS D’APROFITAMENT COMÚ

Els dies hàbils són el diumenge i festius no locals - 
Falconeria: també dijous i dissabte. 
En aquest tipus de terrenys no és permesa la caça de la 
perdiu xerra de muntanya. 
El nombre màxim de captures del conjunt de llebre, perdiu 
roja i becada és de 2 per caçador i dia. 
No es permesa la caça d’estornell vulgar, tord comú, tord ala-
roig, griva a les comarques de les Terres de l’Ebre en terrenys 
d’aprofitament comú limítrofs amb la Reserva Nacional de 
Caça dels Ports de Tortosa-Beseit.

TERRENYS CINEGÈTICS DE RÈGIM ESPECIAL

Els terrenys cinegètics de règim especial que no siguin de 
reglamentació especial, els dies hàbils resten limitats a un 
màxim de tres dies i festius no locals, excepte per a la perdiu 
xerra de muntanya, que serà exclusivament d’un dia per 
setmana i per a la guineu que seran tots els dies de la 
setmana. Els dies hàbils quedaran fixats en el Pla Tècnic de 
Gestió Cinegètica corresponent. 

PREVISIONS ESPECÍFIQUES DE CARÀCTER TERRITORIAL 
TERRES DE L’EBRE

INICI FINAL TERRITORI

ÀNEC 
COLLVERD 09.10.22 05.03.23

BECADELL 
COMÚ 09.10.22 19.02.23

TUDÓ 01.10.22 30.11.22

T-10104 (Les Forques), 
T-10150 (Puig Moltó) i 
T-10281 (coll del Camp, 
coll de les Canals i 
barranc de les Valls)

LIMITACIONS: Sense limitacions de dies hàbils, en passos 
tradicionals des de llocs fixos.

CONILL 01.07.22 31.08.22 Comarques del Baix 
Ebre i Montsià

LIMITACIONS: Autoritzacions excepcionals dels SSTT del 
DACC a Terres de l’Ebre per a ús de fura, gos i escopeta o 

amb falconeria.
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MITJA VEDA

ESPÈCIE TERRITORI DIES HÀBILS

ESTORNELL 
VULGAR 
GARSA 

GUATLLA 
(Màxim 20 per 
caçador i dia) 

TUDÓ 
GUINEU

TERRES DE L’EBRE
21 i 28 d’agost i 4 i 
11 de setembre de 

2022

COLOM ROQUER 
(inclòs domèstic i 

híbrids)
TERRES DE L’EBRE 4 i 11 de setembre 

de 2022

CAÇA MAJOR

Els períodes hàbils de caça major a les reserves nacionals de 
caça, reserves de caça i zones de caça controlada, s’indiquen 
als respectius plans tècnics de gestió cinegètica, i a la resta 

de terrenys són:

A TOT EL TERRITORI CATALÀ

ESPÈCIE INCI FI

PORC SENGLAR 04.09.22 26.03.23

MUFLÓ 
DAINA 04.09.22 26.03.23

ZONES D’APROFITAMENT COMÚ MAJORS DE 200 ha.

Dies hàbils: Diumenges i festius per a batudes de porc 
senglar, del mufló i de la daina.

ZONES D'APROFITAMENT COMÚ ENTRE 25 ha. i 200 ha.

Es prohibeix la caça major en els terrenys cinegètics 
d’aprofitament comú més grans de 25 ha i menors de 200 ha 
limítrofs a terrenys cinegètics de règim especial, a excepció 
de les batudes de porc senglar, del mufló i de la daina que 
duguin a terme les persones titulars de les àrees privades o 
locals de caça o persones autoritzades per les persones 
titulars limítrofes a aquests terrenys, que les podran realitzar 
tots els dies de la setmana.

ÀREES PRIVADES I LOCALS DE CAÇA amb danys a 
l’agricultura

PORC SENGLAR

Durant els mesos de juny, juliol i agost i fins al 3 de setembre 
inclòs la caça només es podrà realitzar quan aquest produeixi 
danys a l’agricultura. Els mètodes permesos són la batuda de 
caça major i altres caceres col·lectives, l’aguait diürn i 
foragitar amb gossos, que han de ser comunicats per la 
persona titular o representant legal amb antelació mitjançant 
el tramitador de Comunicacions de cacera de porc senglar a 
l’estiu del lloc web del DACC.

ÀREES PRIVADES I LOCALS DE CAÇA

INCI FI SEXE MODALITAT OBSERVACIONS

ISARD

09.10.22 31.01.23 Ambdós sexes Acostament o 
aguait Cal permís i 

precinte
01.03.23 15.05.23 Mascles Acostament o 

aguait

CABRA SALVATGE

09.10.22 06.01.23 Ambdós sexes Acostament o 
aguait Cal permís i 

precinte
01.03.23 31.05.23 Mascles Acostament o 

aguait

CÉRVOL

11.09.22 09.10.22 Mascles Acostament o 
aguait Cal permís i 

precinte
10.10.22 26.02.23 Ambdós sexes Qualsevol

CABIROL

03.04.22 21.08.22 Mascles Acostament o 
aguait

Cal permís pel 
mascle i la femella. 
Precinte només pel 

mascle.

04.09.22 27.11.22 Ambdós sexes Qualsevol

01.01.23 26.03.23 Femelles Qualsevol

Aquest document té finalitat orientativa i informativa i, en 
cap cas, té validesa jurídica.



Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre Núm. 05 - 2022

17

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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