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1er Selectiu Alta Competició Salmònids Mosca Absolut 2007 
 
 
 

L’Àrea de Salmònids comença la temporada de pesca amb aquesta Competició, es el 1er 
Selectiu de 3 que es fan per accedir al Nacional d’aquesta modalitat del 2008, aquest es va 
celebrar a Anglès (GIRONA), concretament al coto de Anglès – El Pasteral - Int/Sm (TE - 041), 
del riu Ter els dies 14 i 15 d’Abril de 2007. 

 
El lloc de concentració i reunions de delegats va ser al Bar Restaurant Can Quer, situat en 

les proximitats del coto de celebració, aquesta 1a Competició de 3 que es fan, consta de 24 
participants que es disputaran els 8 primers llocs per les places del Nacional del 2008 i els 5 
últims que perdran la categoria d’Alta Competició. 

 
El dia 13 d’Abril a les nou trenta del vespre va celebrar-se la reunió de delegats i 

representants dels pescadors i on es varen explicar, les normatives de pesca, manera de 
distribuir les hores de pesca i de control, concloent la reunió amb el sorteig dels trams de pesca 
del Dissabte al matí.  

 
A les set del matí del dia 14 d’Abril concentració de tots els participants, repartiment de 

pliques del lloc de pesca i control del matí, i sortida vers els trams de pesca. 
 

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 amb el mateix horari que el Dissabte. 
 
 
Incidències: 
 
Climatologia 

El temps meteorològic, no va acompanyar a la competició, encara que per les pròximes 
competicions d’ara en davant pot ajudar a apaivagar la manca d’aigua als nostres rius, amb el 
que això suposa per les truites, el Dissabte quasi va ploure tot el dia en mes o menys intensitat, 
el Diumenge la cosa va canviar i tant sols algun ruixat curt i esporàdic va acompanyar als 
pescadors que van aguantar el impermeable durant els dos dies, encara que el diumenge quan 
el sol es destapava la calor era força agradable. 
 
Estat del riu 

El nivell del riu Ter era crescut donades les pluges dels dies anteriors i amb una 
transparència poc estimulant el primer dia, el cabal es va veure minvar tal com passaven les 
hores, així com la transparència, ja que el diumenge a la tarda era força bona, tant una cosa 
com l’altra, i així ho varen demostrar les captures dels pescadors.  
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Pesca 

La pesca va ser força bona tot i les condicions del riu i van fer gaudir als pescadors del 
nostre esport, es evident que si les condicions climatològiques hagueren set normals la 
competició hagués segut al menys diferent en quan a repartiment de captures durant el dies de 
la Competició.  

 
En total es varen mesurar un total de 309 truites, 115 el primer dia i 194 el segon, quan 

l’habitual seria al contrari, que es capturessin mes truites el primer dia que el segon, però les 
condicions climatològiques, del riu i l’aigua va comportar aquest resultat, el pescador que va 
treure mes truites amb un total de 25 va ser Josep Mª Boix. 

 
Les truites es van presentar força lluitadores al hora de entrar al salabret per ser 

mesurades i retornades al riu, també la mida d’aquestes era força bona, essent la truita mes 
gran una de 62,5 cm. Pescada per Satur Lopez.  

 
 

Organització 
La organització va ser correcta, i el marcatge de trams i accessos no va dificultar en cap 

moment el transcurs de la Competició, per tant donem gracies a la Societat de Pescadors 
Esportius d’Anglès i Comarca per la gestió i cura en el coto, així com per la col·laboració i ajut a 
la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting. 

 
 

 
 
 
 
 
Fins el pròxim esdeveniment esportiu d’aquesta Federació, que serà les (IV JEPEJ) IV 

Jornades Esportives de Preparació i Entrenament Joventut, que es celebraran a Viladrau 
(GIRONA) els dies 5 i 6 de Maig de 2007, que serveixen sens dubte per ajudar i preparar als 
nostres joves per el Nacional del any en curs i que des de el seu inici ens ha donat tants bons 
resultats esportius.   
 

 
Delegat de Salmònids 

 
 

Paco Pagano i Vilaplana 


