
El guarda major de la Reserva participa, amb un
grup de vips, en una batuda polèmica i ‘irregular’

caça ))) Els serveis jurídics de Medi Ambient estan investigant un cas instruït pels Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra

ROQUETES

Redacció

L’autor de la denúncia, Fer-
nando Pavia, s’ha negat reite-
radament a fer declaracions so-
bre un cas que ell mateix va
convertir en oficial en denun-
ciar-lo davant dels cossos de se-
guretat (Agents Rurals i Mossos
d’Esquadra) el diumenge 28 de
gener, quan un grup inferior a
les deu persones van fer una
batuda de senglar al vedat de
la Caramella. Malgrat això,
quinze dies després el departa-
ment de Medi Ambient ja està
investigant el cas i ha obert un
expedient informatiu en què,
com a mínim, s’està consultant
els serveis jurídics per veure l’a-
bast de les irregularitats, que
podrien acabar amb l’emissió
d’una nota pública, tot infor-
mant ja de les conseqüències
que se’n poden derivar i que
podrien incloure alguna desti-
tució per decisió política (ve-
geu complement).

De moment, però, el que es-
tà del tot confirmat és el pes es-
pecífic que tenien les persones
que van participar en aquesta
batuda: d’una banda, hi havia
el màxim responsable de caça
del departament de Medi Am-
bient a les Terres de l’Ebre, Jo-
sep Jovaní (n. 2 de Víctor Gime-
no a efectes de la delegació), i
també el guarda major de la
Reserva Nacional de Caça,
Francesc Julve. Dos càrrecs que
depenen de Medi Ambient i so-
bre els quals el departament ha
debatut la conveniència de la
seua continuïtat en funció de

quines siguen finalment les irre-
gularitats demostrades. A més
a més, acompanyaven també
Julve tres guardes més, dos de
la mateixa reserva del Port de
Tortosa-Beseit (José Prades i
Francisco Rillo), i un altre invitat
provinent de Lleida. El grup de
vips el completaven Manolo
Royo, president de la junta ges-
tora de la nova Federació de
Caça de les Terres de l’Ebre, i
també Pere Vidal, exdelegat de
Medi Ambient en l’etapa de
CiU.

Fets instruïts
La batuda va iniciar-se el dia

28 a primera hora del matí i,
segons coincideixen diverses
fonts consultades per LA VEU DE

L’EBRE, va aconseguir caçar tres
senglars fins que, passades les
dotze del migdia, van acudir
patrulles dels Agents Rurals i
dels Mossos advertits per qui
fins feia poc havia sigut el ges-
tor d’aquest vedat de caça, Fer-
nando Pavia, en considerar la
cacera “il·legal” com va asse-
nyalar al lloc dels fets, extrem
que no ha pogut ser confirmat
amb l’acta aixecada, que no
han pública els Agents.

El plantejament del denun-
ciant (que havia gestionat
aquell vedat durant molts anys,
i en coneixia la situació), era
que, com a mínim, feia falta el
“pla tècnic per a la caça del
senglar”. De fet, Pavia, sí que
caçava a la Caramella cabres
hispàniques (amb el pla corres-
ponent), però no senglars, i des
de feia tres anys. La principal
irregularitat detectada en un
primer moment, segons fonts
de Medi Ambient, podria ser la
mancança d’aquest pla, si bé
no es descarta que en puguen
haver altres. Cal afegir, però,
que la mancança d’un pla tèc-
nic podria produir-se també a
altres vedats, i no només pri-
vats sinó també als de caràcter
municipal, per la qual cosa el
cas s’estrendria a un problema
intern del departament, fins i
tot de caracter nacional.

Val a dir que la polèmica va
arribar a coneixement de LA VEU

DE L’EBRE des de la setmana des-
prés de la batuda. Llavors, les
diferents fonts consultades van
subratllar que es tractava d’un
litigi entre els antics i els nous
administradors d’una finca fo-
restal propietat d’Anna Carba-
llo, d’Amposta. Sembla clar,
però, que Manolo Royo i Pere
Vidal tindrien acreditada la titu-
laritat del vedat per mitjà de
sengles contractes, i aquesta lí-
nia d’investigació perdria força
respecte a les diligències que
està incoant Medi Ambient,
que fins i tot hauria signat el
canvi.

El tema ha arribat fins i tot al
conseller de Medi Ambient,

El diumenge 28 gener va produir-se una batuda molt polèmica en un vedat de caça
privat situat al terme municipal de Roquetes, concretament al de la Caramella. La de-
núncia de l’antic gestor d’aquest vedat, Fernando Pavia, va provocar la intervenció
dels Mossos d’Esquadra i dels Agents Rurals, i ara l’expedient ja l’està tramitant Medi
Ambient. El més paradoxal del cas és que hi ha coneguts vips implicats i gestors de la
mateixa caça, i que els serveis jurídics investiguen l’abast de les irregularitats.

D’esquerra a dreta, Francisco Julve, el guarda major, seguit de Manolo Royo i Pere Vidal. / LVDE

que hauria donat instruccions
perquè s’arribe al fons de la
qüestió. Aquesta decisió políti-
ca del màxim nivell pot servir
per tant perquè es desvelen
molts dubtes que hi ha, no no-
més respecte a les activitats
d’aquest grup de vips (amb
dos càrrecs gestors de la caça
entre ells), sinó respecte al ma-
teix sistema d’organitzar la ca-
ça major a les Terres de l’Ebre.

Si més no, en les consultes
fetes per LA VEU DE L’EBRE (en les
quals cap font ha volgut identi-
ficar-se) s’ha pogut constatar
que a la caça major li cal una
regulació molt més transpa-

rent. Alguns caçadors acusen
guardes i agents de tindre, a
més d’enfrontaments entre ells,
fins i tot “complicitats perillo-
ses” amb determinats vedats
per la via de les contrapresta-
cions econòmiques. Altres acu-
sen el cap dels rurals, Miguel
Ángel Garcia, de voler pressio-
nar sistemàticament el sector
“per fer carrera”. I fins i tot
que hi ha “algun guarda de la
Reserva” que aprofita les batu-
des –on acompanya la dula (re-
hala) tot portant el seu rifle–
per instruir gossos de caça de la
seua propietat i vendre’ls des-
prés a qui paga entre 3.000 i

6.000 euros per matar una ca-
bra hispànica. “Hi ha moltes
corrupteles, però ningú té va-
lor d’afrontar-ho”, comentava
una persona que forma part
d’una societat de caçadors pe-
rò que evadia identificar-se per
no veure’s perjudicat. 

Finalment, cal apuntar que
dijous d’aquesta setmana tot
just s’havia d’aprovar el pla ci-
negètic de la Reserva, un docu-
ment que determina quantes
cabres hispàniques es poden
matar en la temporada de caça
major, després del recompte
que fan precisament els guar-
des i els agents rurals. Ù

El secretari general del departament de Medi
Ambient, Eduard Pallejà, va confirmar dijous 15
a LA VEU DE L’EBRE que s’ha instruït un expedient
informatiu sobre el cas. Al mateix temps que
donava instruccions per emetre una nota de
premsa en aquest sentit, Pallejà confirmava que
el que més preocupa al departament és que hi
haja sis persones que depenen orgànicament
del seu govern. Es referia, sense voler-ne donar

noms, a Jovaní, Julve, els tres altres guardes de
la Reserva, i fins i tot que Manel Royo és res-
ponsable de manteniment d’un parc natural.

El secretari general apel·lava a la presumpció
d’innocència i observava “clar i rotund” que
està diposat a arribar “fins a les últimes conse-
quències” per la via dels expedients disciplina-
ris o altres que se’n puguen derivar quan s’aca-
be la investigavió.

REACCIONS

Pallejà: “Fins a les últimes conseqüències”

Els fets van
passar el 28 de
gener i s’han
complicat en
els últims dies
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EMPRESA MUNICIPAL
DE SERVEIS PÚBLICS SL

L’Empresa Municipal de Serveis Públics SL fa pública la convocatòria per a la
selecció en règim contractual temporal dels següents llocs de treball:

1 TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ EN ENGINYERIA

1 OFICIAL ADMINISITRATIU/VA

Els interessats podreu presentar la instància i la documentació que l’ha
d’acompanyar a les oficines de l’esmentada empresa, situades a Tortosa, al carrer
Ronda Docs, cantonada amb el carrer Comte Bañuelos, fins al 28 de febrer del 2007.

Per a més informació i consulta de les corresponents bases, personeu-vos a les
oficines abans indicades o truqueu al telèfon 977 510 181, de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h.

Tortosa, 5 de febrer del 2007


