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CAMPIONAT D´ESPANYA SALMÒNIDS MOSCA JOVENTUT 2004 
 
 

Aquest concurs va celebrar-se a la província d’Osca en els cotos de Ansó Superior i 
Embun en els rius Veral i Aragón Subordan els dies 25 i 26 de Juny de 2004.  

El lloc de concentració així com els allotjaments eren ubicats a la població d’Ansó i els 
participants repartits en el que allí es denominen Bordes, que son com les Residències Casa de 
Pagès, molt típiques en aquelles contrades. 

El dia 24 de Juny a les set 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 correctament i sense cap complicació. 
A les set hores del matí del dia 25 de Juny es va celebrar la concentració de tots els 

participants i el repartint les pliques del lloc de pesca i control. 
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 

 Les maneges del mati dels dos dies es varen disputar en el coto d’Embun  desprès ens 
desplaçàvem per el dinar que es feia a Ansó i les maneges de les tardes es feien a Ansó 
Superior. 

El sopar de cloenda i el lliurament de premis i diplomes als primers pescadors classificats 
es celebrar també a la població d’Ansó. 

 
Incidències: 
 
Climatologia 

El temps va ser bo amb molta calor, algunes ràfegues de vent i també algun núvol mes 
per fer bonic en el paisatge que per altra cosa, els dos dies va ser similar sense canvis 
considerables. 
 
Estat del riu 

El nivell del riu era òptim i habitual per les dates i la zona. 
 

 

L’aigua en general 
era amb una transparència 
considerable sobre tot en 
el riu Veral, tot i que el 
Aragón Subordan també, 
tot i portar mes aigua que 
el Veral baixava força 
transparent cosa que feia 
que els participants 
haguessin de procurar 
anar amb molta cura que 
les truites no els veiessin.  
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Les riberes dels rius eren molt accessibles al circular en tot moment la carretera al costat. 

Pesca 
La pesca va ser bona, però no es va treure la quantitat de truites prevista o al menys 

desitjada per tots, els participants Catalans no van començar be, però amb el transcurs de les 
maneges van anar de menys a mes en general. 

 

 
 

Diferents 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. 
La mida mínima era de 19 cm i més. 

 
Classificacions  
 

Classificació individual dels participants Catalans: 
 

5e Sergi Soriano Arcarons 
6e Jordi Casas Comella 
9e Isaac Morales Cerro 

11e Ricard Montañá Puig 
15e Alex Bosch Puig-Alsina 

 
 
Classificació per equips: 
 

  
1ers Classificats Campions d’Espanya 
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Tots els pescadors que formaven el equip Català, Sergi Soriano, Jordi Casas, Isaac 

Morales i Ricard Montañá varen assolir un gran objectiu, pujar a l’Alta Competició Nacional, el 
participant Alex Bosch ja esta en aquesta Categoria Nacional, també destacar que Isaac Morales 
va aconseguir el trofeu a la truita mes grossa. 

El Diumenge dia 27 de Juliol i en el mateix coto d’Embun amb dues maneges només de 
mati, es celebrar el Selectiu d’Alta Competició Nacional per accedir a les places del Mundial, al 
aconseguir l’ascens dels quatre Catalans del equip varen pescar tots cinc i va ser Jordi Casas 
Comella qui aconseguir una de les 6 preuades places del Mundial a celebrar aquest any a 
Noruega. 

 
 

¡¡¡¡¡ Enhorabona Campions !!!!!! 
 
 
 
 
 

Delegat de Salmònids 
Paco Pagano 

 
 
 

 
 
 
 
 


