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CAMPIONAT D´ESPANYA SALMÒNIDS MOSCA JOVENTUT 2006 
 
 
 

Aquest concurs es va celebrar a Aragó, concretament a Villarluengo província de Terol en 
el coto de Malburgo, rius Pitarque i Guadalope els dies 29 i 30 de Juny de 2006. 
 

El lloc de concentració i reunions de delegats va ser al Hostal la Trucha situat al peu del 
riu Pitarque en el tram 16 marcat per aquest Campionat de un total de 17, ja que en total varen 
participar 33 pescadors de les diferents comunitats autònomes d’Espanya, els allotjaments 
estaven distribuïts en aquest mateix Hostal solitari, tranquil i allunyat a 6 quilometres de la 
població de Villarluengo, la mes pròxima. 

El dia 28 de Juny a les nou 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, manera de distribuir les hores de pesca i de control, així com l’aclariment dels diferents 
dubtes entre el comitè i els delegats, per així poder-ho transmetre als diferents pescadors, el 
sorteig es va fer traïen una única bola i a partir d’allí es van pujant trams. 

A les set i mitja del matí del dia 29 de Juny 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: 09:00 – 11:00 hores 
2ª Manega: 11:30 – 13:30 hores 
3ª Manega: 16:00 – 18:00 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. 
 
 
Incidències: 
 
Climatologia 

El temps meteorològic, no va acompanyar ja que tant el dimecres com el dijous a la tarda 
va haver-hi tempestes tant en la pròpia zona com a la capçalera dels rius, als matins el temps 
era mes estable amb força sol i calor. 
 
Estat del riu 

El nivell del riu era normal fins hora de les tempestes del dimecres tarda, que van 
augmentar el cabal i embrutar totalment els rius amb un color rogenc el Guadalope i blanquinós 
el Pitarque cosa que va comportar que la primera manega del dijous no es tragues cap truita 
durant el mati, amb el conseqüent desànim de tots els pescadors, a la tarda el riu Pitarque va 
aclarir un xic i ja va començar a donar captures als pescadors, amb la sort dels trams en aquest 
riu, el dijous al vespre va tornar a haver-hi tempestes que ja nomes van afectar al riu Guadalope 
encara mes, mentre el Pitarque anava aclarint hora a hora que passava, el divendres com era 
d’esperar els trams baixos del 1 al 9 van mantenir el color rogenc mentre el Pitarque cada cop 
baixava mes net i ja va donar captures durant tot el dia. 
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Les riberes dels rius eren amb força vegetació sobre tot la part alta del Pitarque tot i que 
havien fet neteja de la ribera uns dies abans. 

 
Pesca 

La pesca va ser força bona quan les condicions del riu van ser correctes per la practica 
del nostre esport, es evident que si les condicions climatològiques hagueren set normals els nois 
haguessin gaudit molt, ja que es una zona amb una quantitat de truites impressionant. 

Les truites eren força lluitadores i de molt bona qualitat.  
 

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 20 cm i més. 

 
Organització 

La organització va ser correcta, i el marcatge de trams i accessos no va dificultar en cap 
moment el transcurs del Campionat. 
 
Classificacions  

Classificació individual dels participants Catalans: 
1e Sergi Soriano Arcarons   
5e Miquel Sala Medina     
8e Jordi Casas Comella    
10e Marc Adsuar Lopez 
12e Ricard Montaña Puig 
17e Gerard Jove Riart  

 
Classificació per equips: 
 Selecció Catalana: Campiona d’Espanya   
 (Formada per tots els pescadors Catalans) 
 
Miquel Sala Medina va ascendir a Alta Competició Nacional. 
 
 
Destacar que el dissabte es va celebrar la Concentració Nacional per accedir al Mundial 

del 2006 a Portugal i dels 6 representants Espanyols 2 seran Catalans: Jordi Casas i Miquel Sala 
Medina. 

Diumenge es va celebrar la Concentració Nacional per accedir al Mundial del 2007, crec 
que a Finlàndia i dels 6 representants Espanyols també 2 seran Catalans: Miquel Sala Medina i 
Sergi Soriano Arcarons. 

 
 

¡¡ Enhorabona Campions !! 
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Paco Pagano i Vilaplana 


