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CAMPIONAT D´ESPANYA SALMÒNIDS MOSCA 2005 
 
 
 

Aquest concurs va celebrar-se a Astúries en el Concejo de Piloña en els cotos de Soto de 
Dueñas i Villamayor en el riu Piloña els dies 13 i 14 de Maig de 2005. 
 

El lloc de concentració i reunions de delegats va ser al Hotel Los Lagos, situat a la 
població de Cangas de Onís, els allotjaments estaven distribuïts a la mateixa població, a uns 20 
Quilometres dels llocs de pesca, però el dinar i la concentració del migdia, va realitzar-se en el 
poble Sevares, situat a al ven mig dels llocs de pesca, aquest cop si que els dinars varen ser 
esplèndids a diferencia dels altres anys que era un pic-nic fred.  

El dia 12 de Maig a les nou hores del vespre va celebrar-se la reunió de delegats amb els 
membres de la Federación Española de Pesca on es varen explicar, tant les normatives de pesca, 
la manera de distribuir les hores de pescar i de controlar, així com l’aclariment dels diferents 
dubtes entre la comissió i els delegats, per així poder-ho transmetre als diferents pescadors, 
també i ha diferencia d’altres anys es va fer el sorteig de trams de pesca amb sorteig pur 
manega a manega, cosa que en algun moment va portar a alguna petita complicació. 

A les sis i quart del matí del dia 13 de Maig va celebrar-se l’esmorzar i a les set, 
concentració de tots els participants, repartiment de pliques del lloc de pesca i control del matí. 

 
Els horaris de pesca dels dos dies 
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:  18:30 – 20:30 hores 

 
 

 El segon dia de pesca va realitzar-se de la mateixa manera que el primer, però el sopar 
va ser de comiat amb la representació de diferents autoritats locals així com els discursos 
pertinents, entrega de premis. 
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Incidències: 
 
Climatologia 

El temps meteorològic, no va ser massa favorable per la pesca, degut als ruixats que hi 
va haver cada dia, sobre tot a les tardes i nits, les temperatures oscil·laven bastant depenent de 
si feia sol o estava núvol. 
 
Estat del riu 

El nivell del riu era normal per la zona i l’època, en la zona baixa el cabal del riu era 
considerable, comparat amb els nostres rius de Catalunya però els nostres pescadors varen 
saber afrontar aquest medi, la transparència de l’aigua variava en funció de l’hora dels ruixats, 
però va ser força pescable en totes les maneges. 

Les riberes dels rius eren amb força vegetació cosa habitual en la zona d’Astúries ja que 
tot el paisatge es exuberant de vegetació en general. 

El fons del riu era pedregós, i no molt relliscós. 
 

Pesca 
La pesca va ser menor de la que s’esperava ja que com zona salmonera que era, no 

s’havia pescar encara des de l’any passat cosa que feia preveure que es traurien mes quantitat 
de truites. 

La majoria de captures van ser truites encara que en la zona eren vàlids tots el salmònids 
tant truites, com reos, com salmons, es va treure algun reo i algun pinto de salmó però de salmó 
adult no. 

 
 

Diferents normatives 
A part de les diferents normes generals de la llei de pesca conegudes pels pescadors, va 

haver-hi punts concrets que varen retocar-se. 
La truita es mesurava des del cap fins la punta de la cua i no fins a l’angle de la cua, es a 

dir,  la totalitat del peix. 
La mida mínima era de 22 cm i més. 
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Organització 
La organització va ser correcta, fins l’hora de les classificacions finals, que per problemes 

tècnics es va allargar l’entrega de premis i classificacions fins les 2:30 hores de la matinada, amb 
el conseqüent cansament per part dels participants que havien matinat força cada dia.  
 
Classificacions  

Classificació individual dels participants Catalans: 
1er José Israel Gracia Conesa  (Aragón A) 
2on Pere Barberà Serra    (Catalunya B) 
3er Lucas Blasco Ordoña   (Aragón A) 
 
17e Antonio Romero Sánchez  (Catalunya B) 
21e   Fernando Prat Sola   (Catalunya B) 
23e   Jordi Oliveres Cortina  (Catalunya B) 
38e   Eduard Pla Perarnau   (Catalunya A) 
49e  Josep Mª Dot Gispets   (Catalunya A) 
52e   Miquel Sala Muntada   (Catalunya A) 
70e  Ramon Montaña Margenet  (Catalunya A) 

 
Classificació per equips: 
 3e  Equip B  

16e Equip A 
Pere Barberà Serra va ascendir a Alta Competició Nacional. 
 

 
 

¡¡ Enhorabona Campions !! 
 

Delegat de Salmònids 
 

Paco Pagano i Vilaplana 


