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Temporada 2005 
 
 

1. Presentació de propostes per el any 2005: 
a. Campionat de Catalunya Salmònids Mosca Absolut i 2on Selectiu 

Alta Competició Catalana Salmònids Mosca: 
Es preveu, unir aquestes dues competicions, en un sol cap de setmana, potenciant així el 

Campionat de Catalunya Salmònids Mosca Absolut amb la participació conjunta dels membres de 
l’Alta Competició Catalana i els participants de les diferents Territorials, això farà que el nivell 
esportiu de la competició augmenti, ja que últimament molts dels membres de l’Alta Competició 
Catalana per motius varis, no participaven en aquest Campionat. 

 
Total 54 participants al Campionat de Catalunya Salmònids Mosca Absolut: 

 
 24 Membres de l’Alta Competició Catalana del any en curs. 
 7 Participants de la Territorial de Barcelona, que no estiguin ja en l’Alta Competició 

Catalana. 
 7 Participants de la Territorial de Girona, que no estiguin ja en l’Alta Competició Catalana. 
 7 Participants de la Territorial de Lleida, que no estiguin ja en l’Alta Competició Catalana. 
 7 Participants de la Territorial de Tarragona, que no estiguin ja en l’Alta Competició 

Catalana. 
 2 Participants, si s’escau, que el any anterior estiguessin en l’Alta Competició Nacional 

Juvenil i que en el any en curs passin per edat a categoria Sènior, si no s’escau, 1 o 2 
millors classificats en el Campionat de Catalunya Salmònids Mosca Joventut, del any 
anterior i que en el any en curs passin per edat a categoria Sènior, si no s’escau, 1 o 2 
millors classificats en el Campionat de Catalunya Salmònids Mosca Joventut, del any 
anterior i que en el any següent passin per edat a categoria Sènior, si no s’escau 1 o 2 
pescadors a criteri de la FCPEC. 

 
La Competició, es farà conjunta de tots els participants en una classificació única per el 

Campionat de Catalunya Salmònids Mosca Absolut i una classificació paral·lela per obtenir la 
classificació dels membres del Selectiu d’Alta Competició Catalana. 

Els pescadors d’Alta Competició Catalana estaran tots en un grup assignat per sorteig, 
mes 3 de les territorials assignats també per sorteig, la distribució en els sectors de pesca A, B i 
C serà també per sorteig. 

Aquestes modificacions creiem que comportaran que, molts dels participants de les 
diferents Territorials al estar en contacte en les diferents maneges de pesca amb els pescadors 
de l’Alta Competició Catalana podran agafar experiència, conceptes i estratègies en quan a les 
competicions. 

També fer referència que els pescadors de l’Alta Competició Catalana tindran una 
competició menys a la que assistir en la habitual i atapeïda agenda de molts d’ells, igualment, 
que la FCPEC tot i que el Campionat de Catalunya Salmònids Mosca Absolut comportarà mes 
despesa i mes feina en l’organització. Així, com tenir en compte que per l’organització de la 
competició en qüestió, es necessitarà d’una a tres zones de pesca a poca distancia, encara que 
siguin en diferent riu, per poder encabir un total de 27 trams de pesca i un total de zones de 
pesca mínim de entre 6,5 a 7,5 quilometres de riu, això comportarà que en algun cas, no es 
podrà realitzar aquesta competició en algun lloc o zona de pesca en concret, per manca de trams 
de riu o rius.  
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b. Constitució del Comitè de Salmònids: 

En data pròxima i per decidir, es convocarà una reunió per la formació del Comitè de 
Salmònids i altres temes referents a l’Alta Competició Catalana, esperem que donada la 
importància de la citada reunió, amb el tractament de diferents temes i realització de votacions, 
l’assistència sigui totalment majoritària per part dels Delegats Territorials i dels participants de 
l’Alta Competició Catalana . 

 
Es procedirà a constituir el Comitè de Salmònids i estarà format per: 
  President:  Paco Pagano Vilaplana 
  Coordinador:   Jordi Moset Buixadera 
  Secretari:  Joan Solans Robert 
  Jutge Salmònids: Ramon Mena Díaz 
  Vocals:   Delegat RTP Barcelona 
     Delegat RTP Girona 
     Delegat RTP Lleida 
     Delegat RTP Tarragona 
     Representat pescadors Barcelona 
     Representat pescadors Girona 

Representat pescadors Lleida 
Representat pescadors Tarragona 

 
 

c. Campionat de Catalunya Salmònids Llançat: 
Als Campionats de Catalunya Salmònids Llançat la participació necessària per els trams, 

era de un total de 42 pescadors, 10 pescadors per RTP i 2 que es demanaven de mes a dos 
territorials diferents segons el any, el que proposem es, aquestes places ocupar-les si s’escau 
que no estan classificats per alguna territorial per el Campió i Sot-Campió del any anterior, si no 
s’escau mantenir el sistema dels anys anteriors.   

 
 
 

Delegat de Salmònids 
Paco Pagano Vilaplana 


