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XXIII Campionat de Catalunya de Salmònids Llançat 2005 
 

 
Els dies 2 i 3 d’Abril de 2005 es va celebrar en el riu Noguera Ribagorçana al seu pas per la població 
d’Alfarràs de la província de LLEIDA aquest 23e Campionat. 
 
A les 7:00 hores del mati es fa la concentració de pescadors i es procedeix a l’explicació de la normativa 
per la qual es regira aquest campionat i tot seguit es lliuren les pliques dels trams de pesca i control, amb 
el resultat del sorteig que es va fer el dia anterior amb els Delegats Territorials, amb el nervis de qualsevol 
competició es surt direcció al  riu per començar la primera manega. 

 
Els horaris de pesca varen ser: 
1ª Manega: 08:00 – 10:00 hores 
2ª Manega: 11:00 – 13:00 hores 
3ª Manega: 15:30 – 17:30 hores 
4ª Manega:  18:00 – 20:00 hores 
El Diumenge solament les maneges del mati. 
 
 

 
 

La climatologia desprès de tant de temps sense ploure, en les nostres terres, va fer acte de presencia 
aquest cap de setmana, encara que sense afectar sortosament en el desenvolupament de la competició, 
amb permanents núvols tot el Dissabte al mati i ruixats suaus a la tarda, el Diumenge a primera hora 
també varen caure algunes gotes però a mig mati ja va parar, una vegada acabat el Campionat, es va 
anar obrint el cel, per desprès ja del dinar de cloenda ja fer força estones de sol tot i que la competició 
s’acabava a les 13:00 hores del Diumenge. 
 
El riu baixava amb unes condicions d’aigua excel·lents per poder pescar, tant en cabal d’aigua com en 
transparència d’aquesta, ja que la zona en qüestió es troba regulada per la pressa del pantà de Santa 
Anna, els accessos al riu i als trams de pesca son immillorables, ja que una carretera discorre paral·lela al 
riu en tot el seu recorregut, veient així i en tot moment els trams de pesca marcats per l’ocasió.  
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Les truites no varen ser el fàcil de pescar que s’esperava en un principi, suposem que la causa va ser per 
les condicions meteorològiques, tot i que en les 6 maneges disputades es van pescar un total de 334 
truites de mes de 20 cm. La truita mes grossa va ser una de 46,8 cm.  
 
Totes les captures varen ser retornades al riu desprès de mesurar-les. Ja que tots els Campionats es 
celebren amb esquers artificials i es practica la pesca sense mort i amb els hams sense arponets o amb 
aquestos ven aixafats. 
 
En definitiva la quantitat va ser mes aviat petita de truites, que segurament s’hagués vist incrementada si 
les condicions climatològiques haguessin set millors, ja que molts de nosaltres sabem del cert per 
l’experiència que haguessin pogut sortir mes truites en aquest Campionat.  
 
 
 

 
 
 
Els Pescadors varen ser un total de 42 i accedeixen al citat Campionat els 10 millors classificats en el 
Campionat Provincial de cada Territorial, en aquesta modalitat de Salmònids Llançat, mes el Campió i Sot-
Campió del any anterior. 
 
Agrair l’esportivitat demostrada per tots durant la competició i sense cap incidència al respecte. 
 
Al finalitzar el Campionat es realitzar la classificació general, que fins el últim moment no varen estar 
decidides com quedarien les posicions definitives d’aquesta, fent així mes emocionant el transcurs de la 
competició fins l’ultima manega del Diumenge. 
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El dinar de cloenda es va celebrar al Restaurant Fonda Torrent d’Alfarràs amb molta cordialitat, on també 
es va fer el lliurament de medalles i trofeus. 
La Societat de Pescadors Esportius Ribagorçana que gestionen el coto de pesca, van col·laborar en tot 
moment i va ser així que l’organització en general va ser agraïda per tots. 
Els vuit primers classificats d’aquest Campionat son els pescadors que accediran el any pròxim al 
Campionat d’Espanya de Salmònids Llançat 2006. 
 
 

 
 

Delegat de Salmònids 
Paco Pagano 

 
 
 

 
 
 
 
 


