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Editorial

Arribem a la setena edició d’aquest petit butlletí on intentem 
donar a conèixer tot el que ha succeït durant l’últim trimestre.

Ens agradaria portar bones noves, però no sempre és així, ja que 
tal com es va fer ressò al març de la problemàtica amb el DACC, 
els canvis s’estan produint a un ritme molt lent, juntament amb la 
manca de concreció dels Decrets que es publiquen, els quals 
dificulten la tasca de la gestió de la caça, que fa que cada dia 
aquesta sigui més feixuga. 

Arran de la publicació de la Resolució de Vedes al març, es va 
presentar una sol·licitud de mesures cautelars al punt 8.3, les 
quals el TSJC va denegar i, davant de les protestes engegades 
per la Federació Catalana de Caça RT de Girona, la Direcció 
General va indicar que aquest sols era un punt informatiu, no 
obstant, cal deixar ben clar aquest punt per tal d’evitar qualsevol 
incident a posteriori. Com amb la Llei 05/2020, que van dir que 
no s’aplicaria i s’està aplicant durament. 

En el proper número de l’EbreCaça, començarem una nova secció 
on a cada edició es dedicarà un apartat a la Societat de Caçadors 
més antiga de cada comarca.

En aquest número estrenem una secció dedicada a la seguretat 
en el món de la caça, per part de Ramón Fitó, que 
desinteressadament col·labora amb nosaltres.

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.

FERREANELL, a Tortosa, ofereix un 
10% de descompte en roba de caça, 
excepte els que tinguin algun 
descompte o oferta aplicada. 

Antiga Crta. de València, 22 (al costat 
de la Renault), Tortosa

d’armes. 

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.

Jornada de Seguretat

Celebrada el 30 d’abril de 2022 al Cuartel de la Guardia Civil 
de Tarragona

D e s d e l a S e c c i ó d e l 
Seprona de la Guardia Civil 
d e Ta r r a g o n a , e s v a 
organitzar una jornada per 
tractar la Seguretat en la 
Caça, adreçada als caçadors 
de la província de Tarragona, 
amb un màxim de 100 
places, 28 dels quals van ser 
de Terres de l’Ebre.

La jornada, realitzada de les 9h fins a les 13h, va comptar amb 
diversos ponents que van explicar les mesures més importants que 
s’han de seguir en el desenvolupament de les batudes de porc 
senglar, principalment, però que també son aplicables en el 
transcurs de la resta de jornades de caça.

S’agraeix aquesta iniciativa, per tal d’aclarir conceptes entre 
caçadors i agents, ja que sempres és una excel·lent notícia. 

A la finalització de la jornada, els assistents van sortir satisfets del 
seu desenvolupament i amb el compromís per part de la Guardia 
Civil de poder continuar el contacte directe per seguir col·laborant. 
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La vaga del porc senglar 

Amb la publicació de la Resolució de Vedes per a 
la temporada de caça 2022 - 2023, per part de la 
Federació Catalana de Caça es va presentar una 
demanda d’aplicació de mesures cautelars per al 
punt 8.3 al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC), la qual va ser denegada al mes 
d’agost.  

A conseqüència de la denegació, el dia 5 d’agost de 
2022, la Federació Catalana de Caça RT de Girona 
amb reunió amb les Societats de Caçadors, va indicar 
què de no resoldre favorablement aquest punt amb 
l’Administració, procedirien a NO començar la 
temporada de caça del porc senglar el dia 4 de 
setembre.  

Davant aquesta postura, la resta de Representacions 
Territorials de la Federació Catalana de Caça van 
adherir-se a la convocatòria de la vaga.  

Per part de la Direcció General del DACC es va 
convocar a la Federació Catalana de Caça i a les 
seves Representacions Territorials a una reunió per 
intentar trobar una solució. 

Però no sols és el punt 8.3 de la Resolució de vedes, 
sinó que també està pendent de publicació l’Ordre 
de depredadors (que fa més de 5 anys que està 
pendent), els nuclis zoològics de gossos de caça, 
l’acompanyament de menors a les Reserves 
N a c i o n a l s d e C a ç a , … , p e r p a r t d e 
l’Administració no hi ha cap resposta positiva, a 
part de bones paraules, però cap fet rellevant.  

Per aquest motiu, la proposta de totes les 
Territorials a les seves assemblees informatives 
va ser ratificar la vaga indefinida, incloent els 
danys a l’agricultura, fins que el DACC no 
publiqués els acords adoptats i aquests siguin 
ferms. 

La Territorial va convocar l’1 de setembre a Benifallet 
una reun ió in format iva on van ass i s t i r -h i 
representants de 46 Societats de Caçadors, que per 
unanimitat van secundar la vaga del porc senglar, 
incloent-hi  les batudes per danys. 

El primer dia de la temporada del porc senglar a 
Catalunya, 4 de setembre, la vaga va ser un èxit, amb 
l’aturada de la totalitat dels caçadors de Catalunya. 

Es van continuar les converses entre els membres de 
la Federació Catalana de Caça i del DACC per tal 
d’apropar postures, i el 8 de setembre es va convocar 
un Consell de Caça Extraordinari per tal de trobar-hi 
un acord, que tot i no ser el que es desitjava, va 
simplificar el punt 8.3 de la Resolució de Vedes.  

L’acord es va tancar en què la comunicació de les 
batudes es realitzaria a través d’un formulari 
electrònic i que quedaria reduït a les zones afectades 
pels Parcs Naturals o Zones de Caça Controlada. 

No obstant, es va acordar no desconvocar la vaga fins 
que els acords adoptats no fossin publicats al DOGC. 

En data 15 de setembre es va publicar al DOGC la 
modificació del punt 8.3 i 8.4 de la Resolució de 
Vedes per a la temporada 2022 - 2023, el qual va 
permetre aixecar la vaga.  

Per a la resta d’acords, com és la publicació de 
l’Ordre de depredadors, nuclis zoològics,…, es crearà 
una comissió de seguiment, per tal de poder dur un 
control exhaustiu del compliment dels acords.
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Projecte d’abeuradors per 
al secà

Iniciat aquest any per promoure la col·locació 
d’abeuradors a la zona de secà de les Terres de 
l’Ebre

Amb les conclusions finals del Projecte d’”Avaluació 
de la compatibilitat de l’activitat cinegètica amb la 
gestió i conservació de l’àguila cuabarrada a les 
Terres de l’Ebre”, on s’indica que caldria repoblar o 
preservar la fauna de les zones afectades per la cria 
de l’àguila cuabarrada, vam creure convenient posar 
en marxa aquest projecte, per la qual cosa es va 
presentar al Director dels Serveis Territorials de les 
Terres de l ’Ebre del DACC, el qual es va 
comprometre a buscar alguna eina per poder-ho 
subvencionar.

Definitivament, el DACC ha subvencionat el 100% del 
projecte, on s’han repartit 160 abeuradors de 
formigó de 85 litres de capacitat, sense manteniment 
i que es poden omplir amb l’aigua de la pluja.

Agraïm la col·laboració del DACC amb aquest 
projecte per seguir amb la gestió de la caça i la 
sostenibilitat. 

El repartiment dels abeuradors es va realitzar de 
forma equitativa tal com es va indicar a l’Assemblea 
General, dos fixos per societat, incrementant-se un 
per l’afectació de l’àguila cuabarrada, un per la 
realització del projecte de reintroducció de perdiu 
roja, i un altre a les zones afectades pels incendis del 
2019. 

! 44 abeuradors a la Comarca del Baix Ebre

! 31 abeuradors a la Comarca del Montsià

! 47 abeuradors a la Comarca de la Ribera d’Ebre

! 38 abeuradors a la Comarca de la Terra Alta

Telf. 937 342 913

Ctra. Matadepera, 249 - 08225 Terrassa

www.armerialisard.com

http://www.armerialisard.com
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Repartiment de perdius de 
la Granja cinegètica de 

Torreferrussa 
  

Un any més, es va realitzar el repartiment de 
perdius roges que la Federació Catalana de 
Caça i el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, a través de la 
Granja Cinegètica de Torreferrussa reparteix a 
les Societats de Caçadors federades.  

El repartiment es va realitzar el 18 de juliol a les 
Societats de caçadors de les comarques del 
Baix Ebre i Montsià, i l’1 d’agost a les de la 
Ribera d’Ebre i Terra Alta. 

Ajuts per fomentar la 
captura de porcs senglars 

Ordre ACC/172/2022, de 13 de juliol, per la qual 
s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
destinats a fomentar les captures de senglar per 
disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a 
la prevenció i lluita contra les patologies del 
senglar que poden afectar les espècies 
ramaderes i el seu condicionament per a la 
introducció de la carn en el c ircuit de 
comercialització 

Aquesta Ordre ja va ser publicada l’any anterior, en la 
qual excloïen les Terres de l’Ebre, per la qual cosa, i 
davant de la nostra persistència per no quedar 
exclosos aquest any, es va aconseguir que 
s’incloguessin les Sales de Tractament de Carn de 
caça que hi ha a Terres de l’Ebre. 

Actualment hi ha cinc Sales de Tractament de Carn 
de caça en funcionament ubicades a Gandesa, Horta 
de Sant Joan, Roquetes, Alfara de Carles i Mas de 
Barberans.

Per tal de poder adherir-se a l’ajut, les Societats de 
Caçadors han de complir amb el requisit de tenir 
com a mínim 40 animals abatuts.  

Des de la publicació de les bases reguladores, es va 
començar la protesta de poder eliminar aquest 
mínim a les zones de baixa densitat, ja que també hi 
ha diferència amb el preu que poden rebre. 

La convocatòria de l’ajut va sortir publicada a 
principis de setembre, i les Societats de Caçadors 
que complien amb els requisits podien presentar la 
documentació per sol·licitar-la fins al 30 de setembre.  

Aquesta data s’ha ampliat fins al 15 d’octubre de 
2022. 
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Escola de Reclam bucal de 
tord

De la mà d’Enrique Marza, professor d’Apaval  

Un any més, agraïm a Enrique Marza i a 
Apaval que hagin tornat a donar vida a 
les classes de Reclam bucal de tord que 
van iniciar l’any passat amb una a Batea i 
l’altra a Santa Bàrbara, i on van 
participar-hi 22 federats de les diferents 
comarques.

Aquest any s’han realitzat tres cursos, el 
primer durant els dies 1 i 2 de juliol a 
Bítem, on van participar-hi 10 alumnes; 
el segon, durant els dies 29 i 30 de juliol 
a Vinebre, on hi van assistir-hi 14 
alumnes; i, el tercer curs es va realitzar 
durant els dies 12, 14, 15 i 16 de setembre a Alcanar, 
i en el que finalment sols van poder-hi assistir 7 
alumnes dels 15 que inicialment es van inscriure. 

El tercer curs estava previst realitzar-lo els dies 9 i 10 
de setembre, però per motius laborals del professor, 
es va haver de modificar les dates i es van 
incrementar les sessions.

En total hi van participar 30 alumnes en els tres 
cursos.

Curs realitzat a Bítem
(Baix Ebre)

En total hi van participar 30 alumnes en els tres 

Curs realitzat a Vinebre
(Ribera d’Ebre i Terra Alta)

Curs realitzat a Alcanar
(Montsià)
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Col!laboracions amb les 
Societats de Caçadors 

La Societat de Caçadors d’Ulldecona, el 28 d’agost, en 
motiu de les Festes Majors va organitzar una tirada de 

Compak Sporting al Camp de Tir les Pedreres 
d’Ulldecona.

Gràcies a la col·laboració de diversos patrocinadors tots 
els participants reben un obsequi.

Núm. 06 - 2022

La Societat de Caçadors Sant Miquel de 
la Cava, el 23 d’agost, dins de les Festes 

Majors de Deltebre, va organitzar una 
tirada al plat per als socis.

Un any més, la Societat de Caçadors la Fou de 
Rasquera, el 7 d’agost, va organitzar una jornada 

de tir en carabina per a tot el poble durant les 
Festes Majors de la població. 

Degustació de porc senglar a les 
Jornades gastronòmiques de La Ràpita
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Jornada de salvament d’aus 
al Delta 

El 2 de juliol, l’Illa de Buda Societat de Caçadors de 
Sant Jaume d’enveja, va realitzar la Jornada de 
salvament d’aus que organitza anualment per tal 
d’extreure les aus dels canals i sèquies de la seva ÀPC. 

Mitjançant ban públic conviden a tots els socis per tal 
que participin junt amb els seus fills a la jornada de 
germanor que serveix per ensenyar al jovent la 
pertinença i cura del medi en el què estan vivint. 

Amb la cimentació dels canals i la majoria de sèquies, 
moltes llocades d’aus del Delta, tant cinegètiques com 
no, queden atrapades en un laberint en el qual estan 
desprotegides de la gran quantitat de depredadors. 

En aquesta ocasió, van participar-hi uns 15 joves 
acompanyats dels seus pares, que amb un 
caçapapallones anaven recorrent els canals i sèquies. 
Rescatant prop de 100 ànecs collverds, que eren 
agrupats per llocades i retornats als arrossars. 

Aquest any es dona la casualitat que sols s’ha 
rescatat aquesta espècie d’au, potser pels canvis en 
la natura, com el retard en la sembra, el retard en la 
realització de la jornada,… L’any passat es va realitzar 
dues setmanes més tard, i es van poder retornar al 
medi collverds, roncadors, xibecs i cames llargues. 

Fomentar al jovent l’esperit de respecte per la natura 
és una de les tasques més importants que tenim i, 
què per sort, la gran majoria de les Societats de 
Caçadors estan fent i a les què encoratgem a seguir 
amb aquesta tasca. 
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Seguretat a la Caça 
El dissabte 1 d’octubre, dins els actes de la XIII 
Fira del Caçador de Masdenverge, es realitzarà 
una jornada de seguretat en la caça i posterior 
col·loqui impartit pel reconegut caçador, 
periodista, competidor de tir, el Sr. Ramón Fitó. 

PERFECCIONAMENT DEL TIR AL 
PORC SENGLAR CORRENT 

Per @Ramon.Fito 

La màxima aspiració per a la gran majoria de 
caçadors/es és abatre qualsevol “berraco” que se’ls 
posi al davant, sigui caminant, corrent o volant, sense 
preocupar-se, en moltes ocasions, gens ni mica de la 
tècnica que ha d’aplicar per aquest tir en moviment.  

Per això, és normal en aquestes terres nostres, on de 
tots és sabut que naixem ensenyats i amb un do 
especial que ens permet afrontar qualsevol llanci 
sense tenir ni la més mínima idea.  

Com a extra, això de practicar “abans de” el portem, 
veritablement, molt malament i sorprèn en moltes 
ocasions als nostres veïns, que tenen la pràctica de tir 
com una part fonamental del seu entrenament.  

El problema al nostre país és què a bona part dels 
caçadors això de gastar munició “per a res”, no va 

amb ells i en el millor dels casos podem descobrir 
que els poquíssim que es preocupen en practicar ho 
fan malament en molts aspectes.  

El tir sobre un blanc mòbil no és gens fàcil i requereix 
de certa tècnica bàsica que hem de tenir clara si 
volem millorar els nostres resultats quan sortim de 
caça. Mai podem oblidar que és responsabilitat del 
caçador utilitzar la seva arma de forma segura, sense 
por, amb destresa i habilitat; especialment a les 
modalitats col·lectives de caça en moviment, on els 
trets que generalment arriben acompanyats de molt 
estrès, no són fàcils i, a més, hi ha molts participants, 
un fet que posa en joc moltes vides, endemés de la 
nostra.  

Anàlisi de l’equip 

En la caça del senglar no tot és disparar sobre un 
blanc en moviment, abans de començar és 
imprescindible realitzar una bona anàlisi de l’equip a 
utilitzar. Esdevé d’allò més curiós veure com molts 
caçadors/es passen per alt aquest primer apartat, que 
sota el meu punt de vista és el més crític i una font 
d’errors inesgotable. Si realment li prestéssim l’atenció 
requerida veuríem com milloraríem moltíssim, ja que 
ens permetrà corregir errors i, fins i tot, perfeccionar 
la nostra tècnica de tir en moviment. 

Per començar, hem d’entendre que no és el mateix 
tirar-se una escopeta a la cara que un rifle. Pel seu 
disseny, l’escopeta està pensada perquè tingui un 
encari rapidíssim i, així, poder realitzar un tir intuïtiu 
amb una repetició fulminant; també és cert que els 
rifles de bàscula, tipus exprés, ens poden oferir 
similars sensacions. Quan ens tirem un rifle de 
forrellat o semi-automàtic a la cara es quan comencen 
a sorgir els “problemes” que intentem solucionar de 
forma automàtica fent “la cobra”, amb petits 
moviments amb el nostre cap per tal d’alinear 
correctament el nostre ull amb el sistema de mires 
elegit, i això, sense un exercici de correcció cada 
vegada serà el mateix. 

És en aquest moment quan em d’aplicar més que la 
lògica, l’ergonomia, és a dir, la ciència que se’n 
encarrega de l’estudi de l’adaptació de les màquines, 
eines, mobles i estris a la persona que els fa servir 
habitualment per aconseguir una major comoditat i 
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eficàcia a l’hora de fer-los servir. El que cal 
entendre de l’ergonomia és que nosaltres NO 
som els que ens em d’adaptar a la nostra eina, 
sinó al contrari, és l’arma la que s’ha d’adaptar 
a nosaltres per esdevenir una part més del 
nostre cos. 

Perquè la nostra arma s’adapti a nosaltres i 
poder disparar correctament és important 
tenir en compte tres punts bàsics: 

Primer: 

Haurem d’observar com ens queda de talla la 
nostra culata. Potser ens va llarga o bé curta; 
això provocarà que no ens trobem còmodes 
amb el seu maneig. Aconseguir la mida 
òptima de culata és primordial per ser més 
àgils, reduir l’esforç en el seu maneig o, fins i tot, 
encaixar millor el retrocés del tret.  

Com es comprova el llarg? Agafa l’arma i aixeca el 
braç amb el qual dispares i fes un angle de 90º; una 
vegada fet això, recolza la culata on s’ajunten 
l’avantbraç i el braç; si és la teva mida el dit índex ha 
de poder treballar sobre el gallet sense problemes. Si 
veus que no arribes és que la culata és llarga; per 
contra, si et sobra molt dit és que és curta. Deixar la 
culata a la teva mida s’aconsegueix, en la majoria 
d’ocasions, canviant el gruix del “culatí”. 

Segon: 

Veure com ens queda l’arma encarada. Igual la culata 
és baixa i amb una “carrilera” la cosa millora o potser

Encarament de l’arma

necessitem un muntatge de l’òptica més compacte. la 
idea és poder encarar el rifle de forma ràpida, fins i 
tot amb els ulls tancats hem de poder ficar els  
senglars al sistema de mires de forma automàtica tan 
sols ficant-nos l’arma a la cara i sense haver de 
pensar-hi. 

Tercer: 

Prestar atenció a l’òptica emprada al nostre rifle i al 
seu muntatge, ja que al mercat hi ha magnificacions, 
models i sistemes més apropiats que altres per a la 
caça en moviment, o sigui, per al tir ràpid i intuïtiu. La 
seva elecció marcarà la diferència de rendiment, 
especialment en distàncies curtes i quan haguem de 
repetir el tir. 
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El swing, córrer la mà,… 

Aquest moviment “sexi” que ens permetrà poder 
abatre aquesta peça de caça en moviment. 
Disparar a caps de bestiar en moviment no és 
gens fàcil, ja que per fer-ho bé també ens haurem 
de moure nosaltres, és el swing de tir o córrer la 
mà -la que subjecta el guardamans-. Gran part de 
l’èxit en aquestes modalitats de caça és executar el 
swing de forma estable i consistent, sense aturar-
nps en cap moment. Entenem com swing el 
moviment del nostre cos amb l’arma, des de la 
localització del nostre objectiu fins baixar l’arma 
després d’efectuar el o els trets.  

Hi ha dos tipus de swing, per una banda tenim el 
sostingut, és a dir, anar sempre per davant i, per 
l’altre, el progressiu, que tracta d’apuntar des de 
darrere del blanc i accelerar cap endavant fins 
arribar al punt d’avançament estimat per deixar anar 
el tir, aquest és el més practicat a la caça major. 

Fer un bon swing és fàcil si ho hem practicat 
prèviament i entenem que passa un cop localitzat 
l’animal, o sigui, captació de la presa, procedirem a 
encarar l’arma pujant-la fins a la nostra espatlla 
mentre el seguim amb la punta del canó. Ben 
encarats, col·locarem la nostra mira sobre l’animal i 
començarà el nostre seguiment “el swing” fins arribar 
al punt de “contact”, en aquest moment, seguirem 
accelerant avançant fins al punt de “focus” que 
considerem oportú i efectuarem el tret prement el 
gallet “shot”, sense deixar de córrer la mà en cap 
moment. 

Recorda: contact - focus - shot 

La pràctica ens dona confiança i una de les millors 
formes de començar a agafar soltesa amb el 
“swing” és disparant primer a blancs fixos, 
d’aquesta manera deixem de banda el moviment 
de l’animal i ens centrem, especialment, en el 
nostre propi moviment a la recerca de fer línies 
rectes, fluir i automatitzar això del “contact - focus - 
shot”. Aquest tipus de swing el pots practicar al 
camp de tir amb el teu rifle i munició real, però 
també pots practicar a casa tirant a sec o, fins i tot, 
equipar una carabina d’aire comprimit per fer 
aquesta comesa.  

Swing vertical 

Entrem des de baix i anem pujant amb velocitat 
constant passant pel punt de contacte, focalitzant-nos 
en el punt de focus i, just en aquest punt, sense parar 
de córrer la mà, deixar anar el tret.  

Swing horitzontal 

Entrem sempre al senglar des de darrere, pujant 
marcant un semicercle amb la punta del canó fins 
col·locar-nos a l’alçada de la línia horitzontal que 
passaria per l’ull; des d’aquest punt avancem de 
manera constant passant pel punt de contacte, 
focalitzant en el punt de focus i, just en aquest punt, 
sense parar de córrer la mà, deixar anar el tret.  

És bo practicar aquest moviment cap a un costat i cap 
a un altre, veureu que hi ha una banda que se us 
dona molt millor que l’altra, però a força de pràctica 
ha de sortir bé indiferentment de la banda escollida. 
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Zona mort al senglar 

El senglar no només és un animal astut i dur; la seva 
anatomia el converteix a més en un blanc complicat 
d’abatre, sigui en moviment o, fins i tot, en espera. 

En el món de la caça, és més important on impacta el 
projectil que el tipus de projectil utilitzat, i de tots és 
conegut que per aconseguir un “perfect shot” em 
d’impactar al pit de l’animal on es troben els òrgans 
vitals (cor i pulmons), el típic tir de braó; no obstant 
això, quan parlem de senglars aquest és un dels 
grans errors.  

No podem tractar un senglar igual que la resta de 
caps de bestiar de major talla i molt més estilitzats 
com poden ser un cérvol, una daina o, 
fins i tot, un mufló.  

La veritat és que la zona vital dels suids 
no és molt gran i queda molt confusa en 
el seu cos estret cobert de pèl espès, 
assolir-la amb un tret en moviment és 
d’allò més complex. Penseu, a més a més, 
que un senglar és un animal dur de 
veritat: amb una ferida seriosa, com 
potser un pneumotòrax o, fins i tot, 
impactant-li al cor, pot arribar a córrer 
amb la descàrrega d’adrenalina, fins a 
250 metres, que depèn en quines zones 
de muntanya són molts metres per 
remenar i trobar-lo. 

Va ser en un dels meus viatges de caça, 
concretament a Alemanya, on abans de començar 
una batuda de porcs, ens van donar una sèrie de 
recomanacions d’allò més encertades, una de les 
quals deia que al senglar no cal apuntar-li al braó 
(codillo) sinó més amunt.  

Es busca un tret d’espatlla alt, amb la idea de trencar-
li l’espatlla, aconseguir la base del coll, columna i 
pulmons, perquè d’aquesta manera l’animal col·lapsi 
amb l’impacte i es quedi al lloc, per evitar haver de 
seguir-lo. 

L’espatlla alta és una zona que identificarem 
ràpidament per ser el punt de trobada entre l’eix 
vertical, que trobarem pujant per la pota davantera 
fins arribar on l’animal és més gruixut, on fa més 
embalum, amb l’eix horitzontal, que coincideix amb 
la línia a l’altura de l’ull.   

Apuntant d’aquesta manera aconseguirem diversos 
avantatges: el primer, és que la zona de mort és molt 
més gran que buscant el braó, podríem dir que 
comença des de l’ull i acaba a la meitat de l’animal; la 
segona, és que a l’ésser allargada augmenten molt 
les nostres probabilitats d’encert a l’hora de fer el 
swing caçant en moviment i, el millor de tot, és que 
un cop impactat l’animal no fuig corrent, amb la qual 
cosa trobar-lo per cobrar-lo serà molt més fàcil; això 
sí, compte! en ocasions serà necessari rematar-lo.  

La saviesa popular diu: Al guarro toca-li l’espatlla i no 
anirà molt lluny, tot això, tenint en compte, és clar, 
que estem parlant de tirs amb arma de foc, no aptes 
per als amics arquers.  

Sort i bona caça!! 
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També estem projectant un estudi sobre l’Esparver 
Cendrós que afecta, principalment, a les Societats de 
Caçadors de La Sènia, Godall i Ulldecona. 

L’estudi referent a la sarna del conill, s’ha endarrerit 
per la problemàtica amb els permisos del DACC, ja 
que al coincidir amb la zona de nidificació de 
l’esparver cendrós, no s’han pogut tramitar els 
permisos. Per aquest motiu, s’iniciarà al començar la 
temporada de caça.

Estudis en curs 

S’està iniciant la realització de censos d’aus 
aquàtiques, per seguir un any més amb la 
Monitorització d’aus al Delta de l’Ebre, el qual ha de 
servir per tancar el cicle del projecte que va 
començar la temporada 2019 - 2020; i, per tant, és un 
any molt important per al seguiment de l’evolució de 
l’ecosistema al Delta.  

La Comunitat de Regants de l’Esquerra va manifestar 
que per motius econòmics, l’1 de novembre 
procedirien al tancament del canal de l’esquerra, la 
qual cosa comportarà l’assecament dels arrossars 
amb el conseqüent problema tant per a la caça com 
per a la migració de les aus aquàtiques. Fet que pot 
afectar amb l’evolució de l’estudi.

Campionats de Catalunya 

SANT HUBERT 

El dissabte 3 de setembre, el Coto Pons de Calafat va 
acollir el Campionat de Catalunya de Sant Hubert, 
organitzat per la Federació Catalana de Caça 
juntament amb la Representació Territorial de les 
Terres de l’Ebre.  

El primer lloc de la classificació va ser per a l’Àngel 
Fernàndez, seguit de Florenci Carnicer i Agustín del 
Rio. En dones, Eva Rius es va proclamar campiona de 
Catalunya de la modalitat. 

En aquesta ocasió, es va 
comptar amb la participació de 
10 competidors, 9 homes i 1 
dona, que van disposar de 20 
minuts cadascun per realitzar la 
prova, celebrada en un sol 
camp, i que va presentar unes 
b o n e s c o n d i c i o n s p e r a l 
desenvolupament de la prova.  

La competició va començar al 
voltant de les 8,00 hores del 
matí, una vegada repassades les

normes del campionat i de seguretat de la prova, així 
com del preceptiu sorteig per a l’ordre de 
participació. 

Els caçadors i els seus gossos van desenvolupar la 
seva tasca en un dia força calorós, tot i amb això, sort 
de l’aire que va bufar durant la jornada i dels núvols 
que van tapar en alguns moments el sol, amenaçant 
de pluja, que no va caure fins hores després de la 
finalització del campionat, que va finalitzar al voltant 
de les 13,00 hores. 
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PODENC EIVISSENC 

El dissabte 10 de setembre, va tenir 
lloc el Campionat de Catalunya de 
Podenc Eivissenc, en el qual van 
participar-hi 13 colles de tot Catalunya, 
que es van repartir en 7 camps al terme 
d’Ulldecona i 6 camps al terme de la 
Sènia. 

Va ser una jornada molt complerta i 
amb un gran ambient entre tots els 
participants.  

La trobada va ser a les 06,30 hores al 
Pavelló dels Valentins, on es va revisar 
tota la documentació dels participants i 
gossos; després d’un petit esmorzar, es 
va sortir cap als camps de cacera per 
poder començar a les 08,30 hores 
aproximadament, i amb un temps màxim de 3 hores o 20 conills trobats. 

A partir de les 11,00 hores ja va 
començar a arribar algun participant, 
entrant tots dins l’horari de la prova. 

El guanyador del Campionat va ser Borja 
Castell dels Valentins, que portava com a 
jutge a Juan Cid, i va participar al camp 
número 13 del terme de la Sènia. 

L’any passat Borja va quedar sotscampió 
de Catalunya, junt amb Joel Delmonte, 
en qui representarà a Catalunya al 
Campionat d’Espanya, junt amb el 
Campió del 2021, Juanjo Ulldemolins, i 
els tercers classificats, Robert Pau i Victor 
Colomines. 

Agraïm a les Societats de Caçadors 
d ’ U l l d e c o n a i l a S è n i a , l a s e v a 

col · laboració amb l ’execució d’aquest 
Campionat de Catalunya, que va ser molt 
valorat per tots els participants, tot i la sequera 
que tenien.  

I com no, agraïr a BonArea Mascota la seva 
aportació de sacs de pinso als participants. 
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Com va néixer la teva afició per la 
caça? La meva afició va néixer gràcies 
al meu pare, ell és un gran aficionat 
des de fa molts anys i em portava 
sempre amb ell.

És difícil compaginar els estudis 
amb la caça? No, a part dels dijous 
que no pots anar a caçar pel matí. 

Quines son les teves previsions futures, a part de 
la caça? Les meves previsions futures son estudiar un 
mòdul d’agropecuària. Per què aprofundeixes en la caça del podenc 

eivissenc?  Perquè és una caça que de ben menut 
m’ha agradat, i és una caça de 
poder a poder.

Creus que la caça en general i la 
del podenc eivissenc en concret, 
està maltractada? Sí, pels grups 
animalistes que no coneixen 
a q u e s t t i p u s d e c a ç a q u e 
practiquem. 

Quines consideracions faries 
per tal de millorar la imatge de 
la caça? Donar a conèixer als 
centres educat ius l ’act iv i tat 
cinegètica i normalitzar més 
aquest acte, ja que és un acte 
tradicional.

D e s p r é s d e l r e s u l t a t a l 
Campionat de Catalunya de 
l’any passat i el d’aquest, quines 
son les teves properes fites? 
Participar al Campionat d’Espanya 
d’aquesta modalitat i intentar fer 
el millor paper possible. 

Comentant la jornada amb el seu 
pare i mentor

Entrevista a Borja Castell

Borja va néixer el 2 de febrer de 
2006, i és veí dels Valentins. Amb 

tant sols 15 anys va ser sots campió 
de Catalunya de Podenc Eivissenc 

l’any 2021
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El participar en campionats és molt 
costós? És molt sacrificat, tens que 
passar moltes hores entrenant i polint 
defectes, per a què sigui un equip el 
més perfecte possible.

Q u e f a r i e s p e r m i l l o r a r e l s 
Campionats de Podenc Eivissenc? 
Falta molta més publicitat per a què la 
gent pugui entendre aquesta modalitat 
de caça.

Què els diries al jovent que està 
indecís en ser caçador o no? Que no 
tinguin por de complir els seus somnis.

Cuidant dels seus incansables 
companys de caça

Pòdium Campionat de Catalunya de Podenc 
Eivissenc de l’any 2021, on va aconseguir la 

segona posició amb el seu company Joel 
Belmonte. 

Pòdium del Campionat de Catalunya de 
Podencs Eivissencs 2022

Sols ens queda agrair a aquest jove de 
16 anys, que té tanta i tanta il·lusió 
amb la caça, la seva amabilitat i 
cooperació amb nosaltres, i desitjar-li 
molta sort al proper Campionat 
d’Espanya. Que puguem gaudir molts 
anys de la teva il·lusió pel podenc 
eivissenc. 

Borja, molta sort i no oblidis els 
estudis, tot és compatible.
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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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