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7e Campionat de Catalunya Salmònids Mosca Joventut 2005 
 

 
 

El dia 3 de Setembre de 2005 es va celebrar al riu Segre a l’Alt Urgell, província de LLEIDA aquest 7e 
Campionat de Catalunya. 
 
El divendres dia 2 de Setembre a les 21:00 hores es fa la reunió de Delegats i es realitza el sorteig de 
trams de pesca i control del dissabte. 
A les 7:30 hores del mati del dissabte 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, i sense perdre mes temps que el necessari 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: 15:30 – 17:30 hores 
 
4ª Manega:  18:00 – 20:00 hores 
 
 

 
 
 

La climatologia, desprès un estiu força calorós, les previsions eren que la tònica de la calor seria un dels 
possibles inconvenients de la jornada de pesca, sobre tot a les hores centrals del dia, i així va ser, i 
continuem sense veure de moment que les pluges puguin fer acte de presencia en el assedegat territori 
català.  
 
El riu baixava amb unes condicions d’aigua molt minses per poder pescar, amb un cabal molt pobre en un 
gran riu com es el Segre, que passa de un cabal molt important en l’època de desglaç a tot el contrari en 
l’època estival i que aquest any davant la manca de pluges s’ha vist amenaçat en molts indrets del seu 
recorregut, com es el coto sense mort de la Seu d’Urgell, on estava previst de celebrar aquest Campionat, 
però davant la manca de cabal d’aigua es va optar per celebrar-ho entre La Quera i el Pont Arsèguel on la 
quantitat d’aigua era un xic mes important. 
Els accessos al riu i als trams de pesca varen ser força bons, ja que la carretera o un camí discorre 
paral·lel al riu en tot el seu recorregut. 
 
Les truites no varen ser el fàcil de pescar que s’esperava en un principi, suposem que la causa principal 
va ser per les condicions meteorològiques així com el baix cabal d’aigua, que fa que amb les altes 
temperatures i el baix cabal, les truites s’amaguin gran part del dia per protegir-se, així en les 4 maneges 
disputades es van pescar un total de 28 truites de mes de 16 cm. La truita mes grossa va ser una de 37,7 
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. 
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Els Pescadors varen ser un total de 17 participants vinguts de Barcelona, Girona i Lleida aquesta ultima 
província va ser la que va aportar mes participants i Tarragona que no en va presentar cap, destacar la 
participació en aquest Campionat de Jordi Casas Comella, que aquest mateix any en el Campionat 
Mundial de Pesca a Mosca celebrat a Txequia va quedar classificat en categoria individual en un molt 
meritori 8e lloc de la general. 
 
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 Dissabte. 
Agrair l’esportivitat demostrada per tots durant la competició i animar a tots els pescadors de menys de 18 
anys a participar en el pròxim Campionat de Catalunya del 2006. 
El berenar de cloenda es va celebrar al Restaurant La Quera, al inici de la pròpia zona de pesca, amb 
molta cordialitat, on també es va fer el lliurament de medalles, trofeus i obsequis. 
 
La Societat de Caça i Pesca de l’Alt Urgell, i la Representació Territorial de Lleida de la Federació van 
col·laborar en tot moment i va ser així que l’organització en general va ser agraïda per tots. 
 
 
Així doncs, l’equip participant en el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques Salmònids Mosca 
2006 estarà format per: 
 

Marc Adsuar López 
Miquel Sala Medina 
Jordi Casas Comella 
Gerard Jove Riart 

 
Els participants juvenils a les III Jornades Esportives de Preparació i Entrenament Esportiu 2006  
(III J.E.P.E.J.) seran: 
 

Marc Adsuar López 
Miquel Sala Medina 
Jordi Casas Comella 
Gerard Jove Riart 
Ferran Fernández Bernal 
Marc Jove Valls 
Ricart Montaña Puig 
Gerard Rueda Damunts 

 
El participant Xavier Marquez Bartra tot i quedar Sots-Campió de Catalunya, no participarà en aquests 
esdeveniments ja que passa a categoria absoluta al superar ja els 18 anys. 
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