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Selectiu d’Accés al 
“Campeonato de Selecciones Autonómicas Salmónidos Mosca Juventud 2005” 

 
 
 

El dia 18 de Setembre de 2004 es va celebrar a la població d’Ainet de Besan de LLEIDA 
aquesta prova de classificació, explicarem el per que d’aquesta prova. 

La F.C.P.E.C. i jo com Delegat de Salmònids, em estimat convenient no demorar mes el 
inconvenient que teníem en la celebració dels Campionats de Catalunya de Salmònids Mosca 
Joventut. 

Donat que si la F.E.P. y C. fixava el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 
Salmónidos Mosca Juventud, en dates prematures de l’època primaveral, com venia essent 
habitual, ens veiem obligats a la celebració del Campionat de Catalunya en data encara mes 
prematura, cosa que per la practica de la pesca a mosca en categoria Joventut en les nostres 
terres no era la millor època, ja que la quantitat de rius amb bones condicions per la celebració 
es veia mol reduïda. 

Així dons s’ha estimat en aquest any, celebrar un Selectiu per la formació del equip 
participant al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Salmónidos Mosca Juventud 
de l’any 2005, per així poder ja el any vinent fer el Campionat de Catalunya del any en curs per 
participar al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Salmónidos Mosca Juventud del 
any següent, cosa que farà que pugem planificar el Campionat de Catalunya en unes bones 
dates per la practica de la pesca a mosca en la categoria de Joventut, i intentar que els nostres 
joves gaudeixin pescant en qualsevol dels nostres rius en les millors condicions. 

El premi que obtindran els 4 primers classificats serà el accés al Campeonato de España 
de Selecciones Autonómicas Salmónidos Mosca Juventud del any 2005 i els 8 primers classificats 
accediran a les II Jornades Esportives de Preparació i Entrenament Juvenil, que sortiran 
relacionades en el calendari esportiu del 2005. 
 
A les 9:30 hores de la nit del dia 17 es fa la concentració de pescadors i Delegats per procedir al 
sorteig de trams de pesca al Hotel Puitavaca de la població d’Ainet de Cardós, el dia 18 a les 
7:30 hores es fa la concentració en el mateix lloc i es procedeix a l’explicació de la normativa i el 
repartiment de pliques de pesca i control, amb força nervis dels participants a qualsevol 
competició, es surt direcció al  riu per començar la primera manega. 
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Els horaris de pesca del Dissabte dia 18 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 va ser esplèndida amb sol durant tot el dia i una temperatura molt agradable 
per practicar la pesca, tot i que a primera hora del mati i a ultima de la tarda aquesta 
temperatura baixava considerablement fent necessària alguna pesa de roba mes. 
 
El riu baixava amb unes condicions d’aigua molt bones, transparència total i cabal constant, que 
va fer confortable la pesca al Noguera de Vallfarrera un riu bastant complicat de pescar sobre tot 
per els nois amb menys experiència en rius d’aquestes característiques, ja que la vegetació de 
ribera es força tancada en algunes zones, això necessita de una bona tècnica de pesca per 
franquejar aquests inconvenients. 
 
 

 
 
 
 
Les truites autòctones com poques i molt receloses a la pressió de pesca que suposa una prova 
d’aquestes característiques van anant sortint tot i que segurament tots haguéssim volgut mes 
captures, ja que en les 4 maneges de que constava aquesta prova i 14 pescadors participants es 
varen treure un total de 24 truites de mes de 18 cm. I essent la mes grossa una truita de 32,3 
cm.  
 

 
 

 
 
 



Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting 
 

 Àrea de Salmònids
 

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

Classificació General 
 

Posició Esportista Territorial Punts Captures PM 
1 MONTAÑA PUIG, Ricard BARCELONA 2 7 29,3 
2 JOVE RIART, Gerard LLEIDA 6 4 25,5 
3 ADSUAR LOPEZ, Marc LLEIDA 8 3 24 
4 MORALES CERRO, Isaac BARCELONA 10 3 27,7 
5 CASAS COMELLA, Jordi BARCELONA 10 2 23,6 
6 FERNANDEZ BERNAL, Ferran LLEIDA 12,5 2 32,3 
7 SORIANO, ARCARONS, Sergi BARCELONA 16,5 1 22,5 
8 MARQUEZ BARTRA, Xavier LLEIDA 17,5 1 19,5 
9 JOVE VALLS, Marc LLEIDA 17,5 1 18 
10 SERRA SEUBA, Marta GIRONA 22 0 0 
11 SALA MEDINA, Miquel LLEIDA 22 0 0 
12 PEÑA HERNANDEZ, Daniel LLEIDA 22 0 0 
13 CANUT FONT, Bernat LLEIDA 22 0 0 
14 CABELLO ESTROCH, Sergi GIRONA 22 0 0 

 
Els 4 primers classificats seran els participants al “Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas Salmónidos Mosca 2005”, i els 8 primers classificats el participants a les II Jornades 
Esportives de Preparació i Entrenament Juvenil del 2005. 
 
 
 
 

Delegat de Salmònids 
Paco Pagano 


