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CAMPIONAT D'ESPANYA DE LLANÇE 2004 
 

Aquest concurs va celebrar-se a la ciutat gallega de Lugo en el coto d’Ombreiro els dies 23 i 24 
d’Abril de 2004.  
El lloc de concentració així com l’allotjament estava ubicat a l’Hotel Torre de Núñez, situat a les 
afores de Lugo, però el dinar i la concentració del migdia, va realitzar-se a “Casa Abel” a San 
Martín de Ombreiros, per la seva proximitat a peu de riu i als llocs de pesca. 
El dia 22 d’Abril a les vuit hores del vespre va celebrar-se la reunió de delegats amb els 
membres de la Federación Española de Pesca Y Casting on es varen explicar, tant les 
normatives de pesca, així com l’esclariment dels diferents dubtes entre la comissió i els delegats, 
per així poder-ho transmetre als pescadors. 
A les set hores del matí del dia 23 d’Abril va celebrar-se l’esmorzar i concentració de tots els 
participants, repartint les pliques del lloc de pesca i control de les maneges 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 amb el sopar de 
comiat i la presentació de diferents autoritats locals així com els discursos pertinents, lliurament 
de premis i diplomes als primers pescadors classificats. 

Incidències: 
 

 

 
Climatologia 
El temps meteorològic va ser molt bo, dies enrera havia plogut, per lo qual a primera hora hi 
havia boira i la temperatura rondava el sis graus, el sol sortia a mig mati i la temperatura 
s’enfilava als vint graus fins al vespre que tornava a baixar.  
El vent estava en calma i no hi havia núvols al cel. 
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Estat del riu 
El nivell del riu era més alt de lo habitual, degut a les pluges de dies enrera, però anava baixant. 
L’aigua era clara, però el color negre del fons del riu donava l’impresió que l’aigua era bruta. 
Les riberes del riu eren arbrades i una mica complicades per passejar, també en alguns trams 
era impossible de vadejar degut a que el riu era molt profund des de la mateixa vorera. 

Pesca 
La pesca va ser escassa, segons la gent del país degut a que quan el nivell del riu baixa la truita 
no belluga. 
Es varen treure truites tant amb cullereta com amb mosquit, tot i que el veure truites menjar en 
superfície era una casualitat. 

Normatives 
A part de les diferents normes generals de la llei de pesca conegudes pels diferents pescadors, 
va haver-hi punt concrets que varen retocar-se. 
La cullereta només ha de tenir un sol ham, i el buldó amb tres mosquits (tots ells sense mort). 
El riu segons norma escollida per la Federación Española de Pesca y Casting tant sols podia 
pescar-se des de un costat estant prohibit el creuar el riu, o pescar en direcció a la vorera de 
pesca, segons varen dir era per millorar la seguretat dels pescadors més atrevits. 
La truita es mesurava amb la cua tancada i no fins a l’angle de la cua, com es habitual es a dir, 
la totalitat del peix. 
La mida mínima era de més de 20 cm, essent la de 20 cm no vàlida. 
La truita s’havia de mesurar a la vorera del riu i no a l’interior d’aquest. 
El pescador no podia anar al cotxe a buscar res, per lo que si s’oblidava algun estri, s’havia 
d’espavilar en el mateix riu, però sense “abandonar” el tram 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 van gaudir d’excursions a diferents llocs emblemàtics de Lugo el primer dia, i 
a Santiago de Compostela el segon, molt boniques i ben organitzades segons els que les varen 
gaudir. 
La organització va ser esplèndida, tret del sopar de comiat en el que el grup de Catalunya va 
haver-se de seure en tres llocs diferents, per no haver-se fet la reserva de llocs per les diferents 
comunitats, i no accedint a la predisposició de la gent per solucionar-ho. 
El menjar era bo, tot i que la fama de Galícia per el marisc i la carn, en aquest cas, potser a Lugo 
es pot caracteritzar per la verdura, ja que a cada menjada era el protagonista. 

 

Classificacions  
 
Classificació individual dels participants Catalans: 

7e  Rafael Pareja Ortega Equip B 
15e Àngel Cortes Pérez Equip A 
21e Joaquin Cánovas Manzanera Equip B 
38e Andrés Peralta Galdón Equip A 
46e Felipe Cruz Gordón Equip B 
55e Francesc Pérez Rodenas  Equip A 
55e Sergi Moreno Millán Equip B 
55e Antonio Martínez Cobos Equip A 

 



Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting 
 

 Àrea de Salmònids
 

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

Classificació per equips:  

9e Equip B  
14e  Equip A 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 


