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CAMPIONAT D´ESPANYA SALMÒNIDS MOSCA JOVENTUT 2005 
 
 
 

Aquest concurs es va celebrar a Galícia, a Monterroso en el mateix coto de Monterroso i 
Antas de Ulla en el riu Ulla els dies 1 i 2 de Juliol de 2005. 
 

El lloc de concentració i reunions de delegats va ser a la Casa de Cultura, a la població de 
Monterroso, els allotjaments estaven distribuïts a la mateixa població, o a la de Antas de Ulla, 
Catalunya va estar en el Hotel Rio Ulla de Monterroso, però els dinars i les concentracions del 
migdia, es realitzaren en el restaurant Pacior de la mateixa població. 

El dia 1 de Juliol a les nou hores del vespre va celebrar-se la reunió de delegats amb els 
membres de la Federación Española de Pesca i Casting on es varen explicar, les normatives de 
pesca, la manera de distribuir les hores de pesca i de control, així com l’aclariment dels diferents 
dubtes entre la comissió i els delegats, per així poder-ho transmetre als diferents pescadors, 
també com en el Campionat Absolut a Astúries 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, 
donat que molts delegats no entenien el sorteig, ja que la majoria en les seves federacions fan el 
sorteig traïen una única bola i a partir d’allí es van pujant trams. 

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, i lliurament de premis. 
 

 
 



Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting 
 

 Àrea de Salmònids
 

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

Incidències: 
 
Climatologia 

El temps meteorològic, va ser acceptable per l’època però sense les altes temperatures 
que estem nosaltres acostumats, els núvols de Galícia van acompanyar-nos cada dia, però sense 
ploure, amb algun ruixat de nit, les temperatures oscil·laven bastant depenent de si feia sol o 
estava núvol. 
 
Estat del riu 

El nivell del riu era baix per la zona i l’època, comparat amb els nostres rius de Catalunya 
no tenia res a veure, ja que per exemple el fons era totalment negre tot i que l’aigua no era 
d’aquest color, la impressió era estranya ja que no hi havia referència de la fondària ni del tipus 
de llera, això va costar d’assimilar, però els nostres pescadors varen saber afrontar aquest medi, 
i adaptar-se a les condicions, el riu en definitiva va ser força pescable en totes les maneges. 

Les riberes dels rius eren amb força vegetació igual que el propi curs d’aigua amb força 
vegetació en el interior del riu, cosa habitual en la zona de Galícia ja que tot el paisatge es 
exuberant de vegetació en general. 

 
Pesca 

La pesca va ser força bona i mes de la que s’esperava en un principi. 
La majoria de captures van ser truites no massa grans però força lluitadores i no sempre 

fàcils d’enganyar i van ser els pescadors Gallecs els que sabien com fer per aconseguir el màxim 
nombre de captures, cosa que demostrà la classificació general.  

 
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. 
 
Organització 

La organització va ser correcta, tot i que el marcatge dels trams no sempre era 
clarificador i algun pescador va tardar en trobar el seu tram de pesca o control així com algun 
pescador es va trobar sense control per problemes d’organització. 
 
Classificacions  

Classificació individual dels participants Catalans: 
1er David Arcay    (Galícia) 
2on Isaac Morales Cerro    (Catalunya) 
3er Luis Manuel Gómez Durán  (Galícia) 
 

 
Classificació per equips: 
 Catalunya Sot-Campiona d’Espanya    
 
 
 
Marc Adsuar López va ascendir a Alta Competició Nacional. 
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¡¡ Enhorabona Campions !! 
 

Delegat de Salmònids 
 

Paco Pagano i Vilaplana 


