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Editorial 

Finalitzant el 2022, aquest ha estat un any ple d’ensurts pel que fa 
a disposicions i/o interpretacions dels reglaments i demés normes 
que afecten el món cinegètic, i que van portar a haver de realitzar 
una parada al inici de la temporada del porc senglar al mes de 
setembre, degut a l’aplicació del punt 8.3 de la Resolució de 
Vedes de la Generalitat de Catalunya. 

Fruit dels acords per solucionar la seva aplicació, així com d’altres 
temes, s’està col·laborant mitjançant la Comissió de seguiment, 
per seguir endavant i i resoldre dintre dels terminis previstos els 
punts acordats.  

En data 1 de desembre, es va activar el formulari per a la 
Comunicació de batudes de caça major que es realitzin dintre 
dels Espais Protegits i els Parcs Naturals durant el període hàbil de 
caça. 

A més, es segueix treballant amb els projectes i estudis que la 
Federació Catalana de Caça RT de les Terres de l’Ebre té en marxa 
per tal de donar suport a la defensa de la caça. 

Des de la Federació Catalana de Caça RT de les Terres de l’Ebre, 
els desitgem un Bon Nadal i Feliç 2023! 

Bones  
festes!! 

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

Telf. 937 342 913 

Ctra. Matadepera, 249 - 08225 Terrassa 

www.armerialisard.com 

http://www.armerialisard.com
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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.

Seguretat a la Caça 
Reportatge sobre la Seguretat en les batudes de porc senglar 

El 26 d’octubre es va realitzar un reportatge sobre la Seguretat en 
les batudes de porc senglar, conjuntament amb el Director dels 
Serveis Territorials de Terres de l’Ebre del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Sr. Gómez, on van acudir 
Canal 21 i el Canal TE, a més de mitjans de premsa digital. 

Aquest va ser enregistrat a la zona de la Vall d’en Pastor de 
Roquetes, on es va realitzar una simulació sobre com s’ha de 
procedir a la senyalització d’una batuda de porc senglar, i una 
explicació molt clara i concisa de com s’ha d’actuar en termes de 

L’informatiu (26/10/2022) Canal 21 Ebre

Contenidors de despulles 
Durant aquesta temporada de caça, des del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant Forestal Catalana, 
s’ha subministrat a les Sales de Tractament (EMCC) d’Alfara de 
Carles, Gandesa, Mas de Barberans, Horta de Sant Joan i Roquetes, 
d’un contenidor a cadascuna per poder depositar les despulles dels 
porcs senglars.  

Si hi ha més Sales de Tractament de Terres de l’Ebre interessades en 
tenir-ne, ens ho poden comunicar i es sol·licitaran al DACC, que en 
funció de la disponibilitat les serviran. 

https://www.youtube.com/watch?v=zF_SZmEvJGo
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MasterClass de 
Tir 

La II MasterClass de Tir a les 
Terres de l’Ebre, es va realitzar 
el 30 de setembre a Bítem. 

En aquesta segona edició de la 
MasterClass de Tir impartida per 
Ramón Fitó hi van participar 15 
caçadors federats. 

En el transcurs de la 
jornada, els assistents van 
poder gaudir d’indicacions 
teòriques i pràctiques, 
mitjançant el simulador de 
tir de la Federació Catalana 
de Caça, de la mà de 
Ramon Fitó.  

Durant la temporada passada es van enviar uns 30 
conills de bosc afectats per la sarna per al seu estudi 
al SEFaS.  

Aquest any, s’ha iniciat un nou projecte d’estudi de 
les malalties de la fauna, i principalment, de la sarna 
sarcóptica del conill de bosc, del qual no existeix cap 
mena d’estudi i/o treball sobre aquesta malaltia en 
tot l’estat. 

S’estan enviant entre 2 i 4 conills cada 15 dies, durant 
la temporada de caça, tant amb afectació d’alguna 
malaltia com sans, aquests s’envien refrigerats per tal

de portar un seguiment més exhaustiu de la malaltia. 
També s’enviaran congelats una quantitat superior, 
per completar la mostra.  

A la Territorial hi ha disponibles unes bosses per 
recollir mostres de llebre, les quals s’han d’enviar 
congelades al SEFaS. 

Agraïm la col·laboració del col·lectiu, i animem a que 
si trobeu algun animal mort al camp, ens ho 
comuniqueu, i us indicarem com procedir per tal de 
poder esbrinar la seva causa, i tenir identificades 
possibles afectacions.  

Estudi de malalties de fauna
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XIII Fira del Caçador de 
Masdenverge 

1 i 2 d’octubre de 2022 

Després de l’obligada parada degut a la pandèmia, 
aquest any va tornar la Fira del Caçador de 
Masdenverge, amb la seva XIII edició, mantenint-se 
com l’única fira de caça a les Terres de l’Ebre.  

Des de la Federació Catalana de Caça RT de les 
Terres de l ’Ebre vam col· laborar amb una 
Conferència sobre Seguretat a la Caça per part del 
reconegut especialista, el Sr. Ramon Fitó, que va 
oferir una gran explicació i demostració del què i 
com s’ha de procedir amb les millores de seguretat 
en el món de la caça. 

Es va compartir estand amb la Societat de Caçadors 
Sant Isidre de Masdenverge, als que agraïm la seva 
col·laboració, a més, es va realitzar un sorteig entre 
tots els visitants d’una assegurança Premium.  

Ressaltar la gran participació de tot el poble amb la 
fira, i la implicació dels membres de la Societat de 
Caçadors que se’n encarreguen de la part logística 
dels actes tant culinaris com d’exhibicions.  

Es va compartir estand amb la Societat de Caçadors 
Sant Isidre de Masdenverge, als que agraïm la seva 
col·laboració, a més, es va realitzar un sorteig entre 
tots els visitants d’una assegurança Premium.  

Ressaltar la gran participació de tot el poble amb la 
fira, i la implicació dels 

membres de la Societat de 
C a ç a d o r s q u e s e ’ n 
encarreguen de la part 
logística dels actes tant 
culinaris com d’exhibicions.  

E n c o r a t g e m t a n t a 
l ’Ajuntament com a la 
Societat de Caçadors, a 
s e g u i r e n d a v a n t a m b 
aquest esdeveniment que 
s e r v e i x p e r d o n a r a 
conèixer una act iv i tat 
injuriada per la societat 
actual i, que és necessària 
per a l’equilibri del món 
rural. 
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Jornada Seguretat a la 
Caça 

A càrrec d’en Ramón FItó
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II Trobada de dones i 
joves caçadors/es de les 

Terres de l’Ebre 
  

El dissabte 3 de desembre, va tenir lloc la II Trobada 
de dones i joves caçadors/es de les Terres de l’Ebre, 
la qual, en aquesta ocasió, es va realitzar a Tivissa, i 
van participar-hi 9 dones i 3 joves, als quals s’hi van 
afegir caçadors de la Societat de Caçadors Sant Blai 
de Tivissa i 9 colles de gossers de diferents municipis 
de les Terres de l’Ebre. 

Encara que el temps no va acompanyar gaire de bon 
matí, es van poder abatre 9 porcs senglars i d’altres 
que es van errar. 

L’hora de trobada va ser a les 7,00 hores del matí, on 
els membres de la 
S o c i e t a t d e 
C a ç a d o r s v a n 
preparar un bon 
esmorzar per a tots 
els participants, i es 
v a p r o c e d i r a 
r e a l i t z a r l e s 
c o r r e s p o n e n t s 
advertències sobre 
s e g u r e t a t i 
repartiment de les 
postures.  

Un cop tots als seus llocs, i esperant que el temps 
anés millorant, a les 10,00 hores del matí es va donar 
per iniciada la batuda, que va finalitzar a les 15,00 
hores. Encara que la recollida dels porcs senglars, així 
com de gossos i alguna averia en vehicles, van fer 
que el dinar de germanor comencés a les 18,00 
hores de la tarda. 

Des de la Federació Catalana de Caça RT de les 
Terres de l’Ebre agraïm a la Societat de Caçadors 
Sant Blai de Tivissa la seva implicació, col·laboració i 
predisposició en el desenvolupament de la II 
Trobada de dones i joves caçadors/es de les Terres 
de l’Ebre, i animem a la resta de Societats de 
Caçadors per seguir endavant amb aquestes 
trobades.
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La Consideració de gossera 
esportiva es limitarà a un 

màxim de 15 gossos 
Nota de premsa de la Federació Catalana de Caça 
publicada el 18 de desembre de 2022 

La reunió mantinguda dimecres passat per part de 
Sergi Sánchez i Joan Espona, president i vocal de 
la FCC respectivament, amb la Consellera Teresa 
Jordà i Anna Sanitjas, màxima responsable de la 
Direcció General d’Ecosistemes Forestals, va 
deixar un regust agredolç als representants 
federatius, ja que, tot i rebre bones notícies en 
diferents aspectes, la consellera va comunicar que 
la consideració de gossera esportiva (que 
s’incorporarà a la Llei d’Acompanyament de 
Pressupostos de 2022) serà amb un límit màxim 
de 15 gossos, en lloc dels 19 defensats per la 
Federació Catalana de Caça i la pròpia Direcció 
d’Ecosistemes Forestals. 

La Federació Catalana de Caça celebra la ferma 
voluntat de la Consellera del DACC, Teresa Jordà, per 
definir què és una gossera esportiva i concretar-ho a 
la Llei de Mesures Fiscals i Financeres de la Llei 
d’Acompanyament de Pressupostos. D’aquesta 
manera, s’acabarà amb l’arbitrarietat que pateix el 
col·lectiu de caçadors de Catalunya en matèria de 
sancions per no disposar de nuclis zoològics. No 
obstant això, els representants federatius lamenten, 
però, i consideren que és un greu error que el criteri 
del DACC finalment defensi que la gossera esportiva 
sigui aquella que disposi de fins a 15 gossos adults i 
no els 19 que es defensen des de la FCC. 

En aquest sentit, des de la Federació Catalana de 
Caça s ’ha advert i t a l DACC de les greus 
conseqüències que es derivaran d’aquesta decisió, ja 
que perjudicarà el correcte desenvolupament de les 
batudes per la manca dels gossos necessaris per dur-
la a terme d’una manera efectiva, en un moment on 
el control poblacional del senglar és un problema de 
país.   

D’altra banda, en resposta a la pregunta 
de quina serà la postura de la seva formació política 
en la tramitació de la polèmica Llei de Benestar 
Animal impulsada pel Govern de l’Estat -que envaeix 
competències autonòmiques- així com sobre la 
modificació del Codi Penal, la consellera del DACC 
va manifestar que la intenció d’ERC és donar suport a 
l’esmena del PSOE i treballar per l’exclusió dels 
gossos de caça de la llei (encara no s’ha constatat 
aquesta voluntat donat que, fins a la data, només els 
grups de PSOE, PNV, PP, VOX i Ciutadans han donat 
suport efectiu a la mesura). 

Suport condicionat a la comunicació de batudes 

Pel que fa a la comunicació prèvia de les batudes de 
caça, els representats de la FCC van posar de 
manifest la bona voluntat del col·lectiu per fer-ho, 
però no a “qualsevol preu”. En aquest sentit, van 
manifestar que si la intenció del DACC per a la 
propera temporada de caça és la comunicació de 
totes les batudes, i no tan sols les celebrades als 
Espais Naturals Protegits i Parcs Naturals (com és 
d’obligat compliment des de l’1 de desembre) 
tindran al col·lectiu radicalment en contra si abans 
l ’Administració no implementa un s istema 
d’informació massiu (via web i altres mitjans) on de 
manera pública es puguin consultar aquestes dades. 
La FCC defensa que si es vol fomentar la seguretat a 
les batudes de res serveix l’esforç de comunicació 
realitzat pels caçadors/es si després aquesta 
informació no és accessible d’una manera àgil, fàcil i 
universal, al conjunt d’usuaris del medi natural que, 
d’altra banda, també haurien d’estar obligats a 
respectar la celebració d’aquestes batudes i les seves 
normes de seguretat.  

En el decurs de la trobada els responsables 
federatius van fer el seguiment d’altres acords 
consensuats al Consell Extraordinari de Caça, 
celebrat a l’agost, com la necessitat d’aconseguir un 
suport comunicatiu per part del departament a l’hora 
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de valoritzar l’activitat cinegètica, als caçadors i 
caçadores i explicar alguns aspectes de l’activitat com 
la importància de la realització de les batudes de 
caça i l’obligatorietat de respectar les normes de 
seguretat i senyalitzacions de batudes per part dels 
usuaris del medi natural. Val a dir, que ja s’ha 
començat a treballar en aquesta línia comunicativa 
amb la Direcció General d’Ecosistemes Forestals. 

Al mes de gener inici de la comunicació pública 
de la Llei de Caça 

La Consellera Teresa Jordà va avançar a Sergi 
Sánchez i Joan Espona una de les notícies més 
esperades pel col·lectiu de caçadors/es de Catalunya 
(no és la primera vegada que es fa, però en aquesta 
ocasió s’ha posat una data concreta) com és la 
comunicació de que al mes de gener començarà el 
procés de participació i exposició pública per tot el 
territori de l’esperada Llei de Caça de Catalunya -tot i 
tenir transferides les competències en matèria 
cinegètica, la caça a Catalunya es regeix per la “Ley 

de Caza de 1970”-. Així mateix, va comunicar que 
mentre no arriba aquesta Llei està prevista la 
publicació d’un Decret d’Ordenació de Caça abans 
del 31 de desembre de 2023. En aquest sentit, ja s’ha 
acordat que tant els serveis jurídics del DACC com 
de la Federació coordinin una agenda de treball 
conjunta en benefici del millor i més ràpid redactat 
del Decret. 

La modificació del Decret de Carn de Caça per bon 
camí 

Continuant amb el seguiment dels acords establerts 
al Consell de Caça els representants de la consellera 
van manifestar que el tràmit de modificació del 
Decret de Carn de Caça va pel bon camí i es treballa 
amb la voluntat de que sigui efectiu a partir de la 
temporada 2023 - 2024. En aquest sentit, sembla que 
el Departament de Salut es mostra favorable al 
lliurament dels cèrvids a les empreses càrniques amb 
els budells a banda, d’aquesta manera es facilitarà el 
tràmit i millorarà la qualitat de la carn. 

Del 12 al 15 de desembre de 2022, des del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC) de les Terres de l’Ebre, es 
va convocar a totes les ÀPC’s de les Terres de 
l’Ebre, a unes reunions comarcals per tal de 
presentar el Pla de xoc de fauna cinegètica. 

Després de la realització de les quatre reunions, s’ha 
resumit els principals punts que es pretenen amb 
aquest pla: 

✦ Agilitzar al màxim la gestió en la tramitació de les 
autoritzacions referents a les queixes per danys a la 
fauna. 

✦ La gestió acurada entre Societats de Caçadors i 
Administració per anticipar-se a possibles 
problemàtiques de la fauna.

✦ Des del DACC posen a disposició, prèvia sol·licitud 
i conveniència, per a les zones que per causes de 
seguretat no es puguin realitzar accions de caça 
del porc senglar, autorització per a l’ús de gàbies 
de captura. 

Com a conclusió en totes les reunions, es va 
comentar que per a qualsevol incidència que hi hagi, 
es comuniqui per correu electrònic al tècnic per tenir-
ne constància.  

Per a tots aquests punts i d’altres que puguin anar 
sorgint referent a la gestió de danys de fauna, el 
DACC a designat un tècnic que se’n encarregarà 
d’aquestes gestions. 

Pla de xoc de fauna cinegètica
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Història de les Societats de Caçadors de les Terres de 
l’Ebre 

Per ordre de fundació de les entitats, s’inicia aquest apartat amb la Societat de Caçadors de Tortosa que 
aquest any ha celebrat el seu centenari. 

Tortosa és la capital de la comarca del Baix Ebre, situada a 12 metres d’altitud, i amb una població de 33.572 
habitants al 2021, entre tots els nuclis urbans que la formen. 

En època romana fou anomenada Dertosa, i en època musulmana Turtusha. L’any 1035 es va convertir en la 
capital del regne de taifa. 

Ramon Berenguer IV la va conquerir l’any 1148 i la va incorporar a la Corona d’Aragó. Durant el Renaixement, 
Tortosa va tornar a viure una etapa de creixement econòmic que contrastà amb la pèrdua de pes de Catalunya 
després de 10 anys de guerra civil (1462 - 1472). 

Tortosa ha estat una de les ciutats amb més història de Catalunya, un lloc de privilegi amb el caudalòs riu Ebre, 
que en el seu dia fou l’enllaç entre el Nord de la Península i el Mediterrani. També punt equidistant de les tres 
principals ciutats de la Corona d’Aragó. 

La seva història està plena de fets i dades rellevants, 
assolint un dels majors temps d’esplendor, durant el 
Renaixeent, i comptant amb un terme sumament 
extens, que tot i la segregació de poblacions com 
Roquetes, L’Aldea, Camarles i Deltebre del Baix Ebre 
i, Sant Jaume d’Enveja i els Muntells del Montsià, 
actualment compta amb els nuclis urbans de Jesús, 
Bítem, els Reguers, Campredó i Vinallop. Tots ells 
amb Societat de Caçadors pròpia, excepte Vinallop. 

Font: spain.info

https://www.spain.info/es/destino/tortosa/
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La Societat de Caçadors de Tortosa fou fundada el 6 
de setembre de 1922, i va exercir com a primer 
president, el Sr. José Maria Tuñi Torner; al llarg dels 
anys, han anat succeint-se diverses juntes directives, 
formades pels socis de l’entitat, cosa que ha fet 
continuar la seva activitat fins ara. Actualment, el 
càrrec de president de l’entitat és ocupat pel Sr. Rafel 
Grifoll Iniesta.  

El número de socis de l’entitat es situa en 635, 
actualment, sent el número més baix de socis que ha 
tingut l’entitat. El nombre màxim de socis es va assolir 
l’any 2000 amb 920 socis. El que suposa una 
davallada del 31% en dues dècades.  

Cal destacar les franges d’edat dels socis, la qual es 
manté proporcional entre majors i menors de 50 
anys; i situant-se amb quasi un 17% els socis menors 
de 25 anys. 

La Societat de Caçadors és la gestora de l’àrea 
privada de caça T-10.074, amb 8.857,23 hectàrees. 

Una de les principals característiques de l’ÀPC és que 
es troba dividida pel riu Ebre, el que fa que siguin 
dues zones diferenciades. A la zona dreta del riu, hi 

predomina el cultiu de regadiu i, principalment, el 
dels cítrics, en canvi, a la zona esquerra, predomina el 
conreu del secà i el matoll mediterrani.  

Per tal de mantenir i millorar l’habitat de fauna, la 
Societat de Caçadors realitza sembres, llaura 
terrenys, omple basses d’aigua i abeuradors per a la 
fauna salvatge, entre altres. 

Dins l’ÀPC es pot practicar la caça menor sobre conill, 
perdiu, llebre i altres migratòries autoritzades; la caça 
major al porc senglar; i la polla d’aigua. 

Una part de l’ÀPC està dins del Parc Natural del Delta 
de l’Ebre i, una altra dins la Reserva Nacional de 
Caça. Dins d’aquesta última, la gestió està regulada 
per l’Administració, on s’autoritza el suplement 
alimentari del porc senglar per tal de què aquest no 
baixi a les zones de conreu i provoqui danys a 
l’agricultura, així com sinistres amb vehicles. A més, la 
seva gestió està aprovada per un calendari de 
batudes de caça major de cada temporada de caça. 

Durant l’any, la Societat de Caçadors realitza 
alliberaments de perdius i, també té una zona 
d’ensinistrament de gossos oberta a tots els socis.  
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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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