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3er Selectiu d’Alta Competició Catalana Salmónidos Mosca 2004 
 
 
 

Els dies 18 i 19 de Setembre de 2004 es va celebrar a les poblacions d’Ainet de Cardós i 
Alins de LLEIDA en els respectius rius del Noguera de Cardós i Noguera de Vallfarrera, aquesta 
va ser l’ultima prova de classificació de la temporada 2004. 

La classificació obtinguda desprès dels 3 Selectius realitzats es desglossa en: 
Els 7 primers classificats juntament amb el Campió de Catalunya del 2004 formaran els 

dos equips de 4 pescadors cada un, que participaran al Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas Salmónidos Mosca Absoluto 2005 a celebrar en lloc encara per determinar.  

Els cinc últims classificats perdran la categoria de pescadors d’Alta Competició Catalana i 
seran els cinc primers classificats al Campionat de Catalunya d’aquest any els que accediran a 
aquesta categoria quedant així igualment en 24 pescadors.  

A les 21:30 hores del dia 17 es fa la concentració de pescadors per procedir al sorteig de 
trams de pesca al Hotel Puitavaca de la població d’Ainet de Cardós, el dia 18 a les 7:30 hores es 
fa la concentració en el mateix lloc i es procedeix a l’explicació de la normativa que es la mateixa 
dels altres Selectius celebrats i es procedeix al repartiment de pliques de pesca i control, amb 
força nervis dels participants a qualsevol competició, es surt direcció al  riu per començar la 
primera manega. 

 

 
 
Els horaris de pesca del Dissabte i Diumenge varen ser: 
1ª Manega: 08:30 – 10:30 hores 
2ª Manega: 11:00 – 13:00 hores 
3ª Manega: 15:30 – 17:30 hores 
4ª Manega:  18:00 – 20:00 hores 

 
La climatologia va ser esplèndida amb sol durant els dos dies i una temperatura molt 

agradable per practicar la pesca, tot i que a primera hora del mati i a ultima de la tarda aquesta 
temperatura baixava considerablement fent necessària alguna pesa de roba mes. 
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Els rius baixaven amb unes condicions d’aigua molt bones, transparència total i cabal 
constant, que va fer força confortable la practica de la pesca, el Noguera de Vallfarrera un riu 
mes  complicat de pescar, ja que la vegetació de ribera es força tancada en algunes zones, això 
necessita de una bona tècnica de pesca per franquejar aquests inconvenients, el Noguera de 
Cardós un riu un xic mes fàcil, al menys en quan a la vegetació es refereix. 

 

 
 
Les truites autòctones com poques i molt receloses es varen comportar al contrari del 

previst, ja que tots preveiem que el Noguera de Vallfarrera donaria mes captures que el Cardós, 
cosa que va ser del tot al contrari, ja que les captures totals del Vallfarrera varen ser de 49 
truites i 93 al Cardós, això suposem que va ser per que tot i la major pressió pesquera que 
suporta el Cardós, també les seves truites estan mes acostumades a beure mes pescadors en el 
riu, cosa menys habitual al Vallfarrera, de tota manera i com sempre tots haguéssim volgut mes 
captures en general, així dons en les 8 maneges de que constava aquesta prova i 24 pescadors 
participants es varen treure un total de 142 truites de mes de 19 cm. 
 

No totes les zones del riu 
estaven així, però en el 
Cardós hi ha alguna 
bassa on les truites 
s’apleguen en grups i es 
deixen beure fàcilment, 
això no vol dir que siguin 
mes fàcils de pescar. 
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Classificació General Final 

 
Posició Esportista Territorial Punts Captures Major

1 ROMERO SANCHEZ, Antonio BARCELONA 67,0 25 37,0
2 OLIVERAS CORTINA, Jordi GIRONA 101,0 19 45,4
3 DOT GISPETS, Josep Mª BARCELONA 128,5 17 30,2
4 MONTAÑÀ MARGENET, Ramon BARCELONA 135,5 14 25,0
5 PRAT SOLA, Ferran BARCELONA 136,0 10 32,0
6 SALA MUNTADA, Miquel LLEIDA 139,0 9 32,5
7 BARBERA SERRA, Pere LLEIDA 142,5 7 22,8
8 SOLÉ MUÑOZ, Joan BARCELONA 143,5 8 33,5
9 LUQUE ARRIBAS, David GIRONA 145,5 9 33,5
10 LOPEZ FAGIL, Saturnino LLEIDA 145,5 9 33,5
11 CORTES PEREZ, Àngel GIRONA 145,5 8 32,0
12 BOIX MARES, Josep Mª GIRONA 145,5 7 34,0
13 CORTES PEREZ, Bartomeu GIRONA 148,5 7 33,5
14 AGUAYO FERNANDEZ, Manel LLEIDA 149,0 11 30,9
15 AGUILÓ MONTERO, Andrés LLEIDA 154,0 6 36,0
16 PONS RANDO, Jordi GIRONA 155,0 11 36,0
17 MONTAÑÀ MAGENET, Eugeni BARCELONA 167,5 6 37,5
18 MONTES CORDOVA, Gabriel BARCELONA 170,0 6 34,2
19 ALARCON SOBREVIAS, Miquel LLEIDA 174,5 6 34,0
20 CANALETA IGLESIAS, Francesc GIRONA 181,0 2 22,0
21 GUIRADO FERNANDEZ, FernandoLLEIDA 185,5 2 32,0
22 MORENO RATES, Benigno LLEIDA 200,0 5 33,5
23 VITAL PORRAS, Abraham GIRONA 210,5 3 21,5
24 TROTA NAVES, Narcís GIRONA 245,0 2 20,6

 
Destacar l’harmonia que hi ha entre tots els pescadors participants, ja tan sols desitjar 

que el any pròxim sigui millor, per que els pescadors gaudeixin de unes bones jornades de 
pesca. 
 
 

   
 
Delegat de Salmònids  
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