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VI Campionat de Catalunya de Salmònids Mosca Joventut 2004 
 
 
El dia 5 de Juny de 2004 es va celebrar a la població de La Pobla de Lillet (Barcelona) aquest campionat. 
A les 7:00 hores del mati al Bar Núria de la mateixa població es fa la concentració dels pescadors que va 
ser de 14 participants entre infantils i juvenils i es procedeix a l’explicació de la normativa i el sorteig de 
trams de pesca i control, amb els nervis de qualsevol competició quasi mes per part del pares que dels 
propis pescadors, es surt direcció al  riu per començar la primera manega. 
 

Els horaris de pesca varen ser: 
1ª Manega: 08:30 – 10:30 hores 
2ª Manega: 11:00 – 13:00 hores 
3ª Manega: 16:00 – 18:00 hores 
4ª Manega:  18:30 – 20:30 hores 

 

 
 
 

La climatologia va ser força bona, amb considerable calor durant tot el dia cosa que va fer agradable la 
jornada de pesca d’aquest campionat. 

 
 
El riu baixava amb unes condicions de cabal i transparència d’aigua òptimes per poder pescar, tot i l’edat 
dels nois juvenils i algun infantil de 8 anys, no van tenir cap problema per vadejar el riu en tots els trams 
marcats.  
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Les truites tot i la gran quantitat que hi ha i de gran mesura, en alguns trams es varen fer difícils de 
pescar, això va fer que hi hagués diferencia entre els primers classificats amb gran nombre de truites i 
amb menys els últims, destacar sobre tot el Campió que va treure 30 truites, fent gaudir als pares i 
espectadors que s’ho miraven des de els marges del riu, ja que quasi tot el coto circula per l’interior de la 
població de La Pobla de Lillet, la mesura de les truites per ser valides era de 20 cm. I es varen treure un 
total de 132 truites, també remarcar que la mes grossa va ser una truita de 45,5 cm.  
 

IDENTIFICACIÓ 
  

GENERAL 
Nº ESPORTISTA TERRITORIAL PUNTS CAP. P.M. MIT. 
1 MORALES CERRO, Isaac BARCELONA 2,0 30 42,0 33,24
2 CASAS COMELLA, Jordi BARCELONA 5,0 16 40,0 32,11
3 SORIANO ARCARONS, Sergi BARCELONA 8,0 16 30,9 26,29
4 MONTAÑA PUIG, Ricard BARCELONA 10,0 13 31,0 27,25
5 CABELLO ESTROCH, Sergi GIRONA 13,0 11 41,0 33,84
6 SALA MEDINA, Miquel LLEIDA 14,0 8 40,0 29,06
7 JOVE RIART, Gerard LLEIDA 15,0 8 44,0 34,86
8 BOSCH PUIGALSINA, Alex GIRONA 17,0 7 45,5 33,13
9 PEÑA HERNANDEZ, Daniel LLEIDA 17,0 6 38,9 34,08

10 FERNANDEZ BERNAL, Ferran LLEIDA 17,0 6 37,0 29,20
11 MONTAÑA HUESCA, Oriol BARCELONA 20,0 5 35,5 24,68
12 TORRECILLAS PUJOL, Xavier LLEIDA 22,0 3 39,5 37,67
13 JOVE VALLS, Marc LLEIDA 24,0 3 36,0 30,67
14 MARQUEZ BARTRA, Xavier LLEIDA 26,0 2 31,8 30,25

 
 

 
 
 
El berenar de cloenda es va celebrar amb molta esportivitat i cordialitat per part de pescadors i pares 
assistents, on també es va fer el lliurament de medalles i trofeus. 
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Els quatre primers classificats son els pescadors que 
accediran aquest any al Campionat d’Espanya de 
Salmònids Mosca Joventut 2004 a celebrar a Ansó i Hecho 
(ARAGÓ) els dies 24, 25 i 26 de Juny. 

 
 

 
Delegat de Salmònids 

Paco Pagano 
 
 

 
 
 
 
 


