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CAMPIONAT D'ESPANYA SALMÒNIDS MOSCA 2004 
 

 

Aquest concurs va celebrar-se a la província de Santander en els cotos de Cabuérniga- Barcena 
Mayor en els rius Saja i Argonza els dies 7 i 8 de Maig de 2004  

El lloc de concentració així com l’allotjament estava ubicat a l’Hotel Torrelavega, situat en la 
mateixa Torrelavega, a uns 40 Quilometres dels llocs de pesca, però el dinar tipus pic-nic i la 
concentració del migdia, va realitzar-se en el poble de Terán, situat a prop dels llocs de pesca. 
El dia 6 de Maig a les vuit hores del vespre va celebrar-se la reunió de delegats amb els 
membres de la Federación Española de Pesca on es varen explicar, tant les normatives de 
pesca, la manera de distribuir les hores de pescar i de controlar, així com l’aclariment dels 
diferents dubtes entre la comissió i els delegats, per així poder-ho transmetre als diferents 
pescadors. 
La reunió va celebrar-se amb un to distés i sense cap complicació. 
A les set hores del matí del dia 7 de Maig va celebrar-se l’esmorzar i concentració de tots els 
participants, repartint les pliques del lloc de pesca i control del matí. 
Els horaris de pesca dels dos dies varen ser: 
1ª Manega: 09:00 – 11:00 hores 
2ª Manega: 11:30 – 13:30 hores 
3ª Manega: 16:00 – 18:00 hores 
4ª Manega: 18:30 – 20:30 hores 
El segon dia de pesca va realitzar-se de la mateixa manera que el primer, però el sopar va ser 
de comiat amb la representació de diferents autoritats locals així com els discursos pertinents, 
entrega de premis i diplomes als primers pescadors classificats. 
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Incidències: 

Climatologia 
El temps meteorològic, no va ser massa favorable, degut a les baixes temperatures que 
oscil·laven entre els quatre fins als quinze graus i a la nuvolositat, que va ser present els dos 
dies de pesca amb continus i imprevistos ruixats. 

Estat del riu 
El nivell del riu era més alt de lo habitual, degut a les repetides pluges, però amb l’aigua clara, 
encara que freda. 
Les riberes dels rius eren molt accessibles tant per pescador com per controladors, encara que 
en quatre trams l’accés al lloc de pesca era molt llarg. 
El fons del riu era pedregós, i també molt relliscós. 

Pesca 
La pesca va ser escassa, degut a la baixa temperatura de l’aigua i a la pressió de pesca dels 
dies abans. 
La majoria de captures es va realitzar amb nimfa. 

Normatives 
A part de les diferents normes generals de la llei de pesca conegudes pels pescadors, va haver-
hi punts concrets que varen retocar-se. 
La truita es mesurava amb la cua tancada i no fins a l’angle de la cua, es a dir, la totalitat del 
peix, tal com ja va realitzar-se al campionat de llançe. 
La mida mínima era de 19 cm i més. 
El pescador no podia anar a buscar res al seu vehicle, a part de la canya de recanvi si es que se 
li trencava la de pesca. 
Es podien portar tantes canyes muntades com calgués (pescant tant sols amb una), però el 
control no podia tocar-les. 

Altres  
Els acompanyants varen gaudir d’excursions a diferents llocs emblemàtics de Cantàbria amb la 
aprovació i satisfacció dels assistents. 

 



Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting 
 

 Àrea de Salmònids
 

www.fcpeic.com  e-mail: salmonids@fcpeic.com 

Organització 
La organització va ser correcta, i tothom va quedar satisfet, amb el plaer afegit de la 
contemplació d’un paisatge excepcional. 

Classificacions  
 
Classificació individual dels participants Catalans: 
6e  Miquel Alarcón Sobrevias Equip A 
20e Pere Barberà Serra Equip B 
25e David Luque Arribas Equip B 
32e Antonio Romero Sánchez Equip B 
44e Àngel Cortes Pérez  Equip A 
51e Antres Aguiló Montero Equip A 
51e Josep Mª Cros Avilès Equip B 
51e Francesc Pagano Vilaplana Equip A 

Classificació per equips:  
8e Equip B  
12e  Equip A 
 

  

 

  
  
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Miquel Alarcón 
Sobrevias va 
ascendir a Alta 
Competició 
Nacional i va 
obtenir el trofeu 
a major numero 
de captures 
amb 11 truites. 


