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IV Jornades Esportives de Preparació i Entrenament Juvenil (IV J.E.P.E.J.) 
 

 
Salmònids Mosca 

 
Presentació:  
Un any mes i ja son 4, la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting, convoca i 

organitza aquestes jornades per potenciar el nostre esport vers els nostres joves, on intentarem 
augmentar la convivència dels esportistes, fent que el difícil mon de la competició no sigui tant 
complicat i solitari com ha sigut per molts de nosaltres i els introdueixi a ells en aquest gratificant 
esport, donat que ja han demostrat que volen gaudir i es volen consolidar en aquest mon tant 
fascinant de les competicions de pesca a mosca, esperem que les IV Jornades tinguin la resposta 
conseqüent i la continuïtat esperada per tots nosaltres, així com l’aprovació i estima dels 
participants.  

Son unes jornades on el objectiu principal es potenciar, inculcar i augmentar el nivell 
esportiu de competició dels nostres pescadors juvenils en la modalitat de Salmònids Mosca. 

Es planteja passar unes jornades, on la pesca, la convivència, l’harmonia, la preparació i 
el entrenament, convergeixin en un sol punt, la preparació tècnica vers la competició esportiva 
en la modalitat de Salmònids Mosca.  

 
 
A qui va dirigida? 
Als pescadors de categoria juvenil (de 14 a 18 anys complerts durant el any en curs), 

participants en el últim Campionat de Catalunya Salmònids Mosca Joventut, que hagin obtingut 
una de les 8 primeres places de la classificació general, en cas que algú d’aquests classificats no 
estigui en la franja d’edat mencionada, es continuarà en les posteriors posicions de la 
classificació fins obtenir 8 participants. 

 
 
Qui la imparteix? 
La impartiran si accedeixen voluntàriament a participar-hi, els 8 pescadors millors 

classificats desprès dels Selectius d’Alta Competició Catalana del any anterior, per tant, son els 
que van aconseguir les 8 places al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 
Salmónidos Mosca Absoluto  del any en curs. 

Si algun d’aquests seleccionats no accedeix o no pot participar en aquestes jornades, es 
continuaria amb les posteriors posicions de la classificació final dels Selectius d’Alta Competició 
Catalana fins obtenir els 8 participants necessaris. 

 
 
Que es farà en les Jornades? 
Es essencial entendre que no es tracta de cap competició, si no una preparació a la 

competició amb unes condicions similars però amb l’ajut dels monitors amb prou experiència en 
aquest mon, així dons, es parlarà de pesca, es muntaran mosques, es practicaran nusos, 
s’explicarà com afrontar una competició, com afrontar un tram de pesca, com repartir el temps 
de competició, es pescarà, es podran fer les preguntes sobre els dubtes que tinguin els 
pescadors juvenils, per que l’aprenentatge dels nostres joves sigui mes complert, i eficaç. 
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Descripció: 
La distribució dels pescadors serà per sorteig i en 4 maneges de 2 hores cada una, seran 

acompanyats als trams de pesca per un dels monitors esportistes mencionats i que cada 2 hores 
canviaran de lloc i de monitor, per tant cada pescador juvenil pescarà tutelat per 4 d’aquests 
pescadors d’Alta Competició Catalana, cada monitor intentarà ensenyar el seu mètode de 
planificació vers la competició, i les seves millors armes de pesca. 

Seran unes jornades curtes però intenses, sobre tot per qui les sàpiga aprofitar com cal, 
el sol fet de poder pescar al costat de qualsevol dels nostres grans esportistes en la modalitat de 
pesca a mosca absolut de Catalunya ja es un gran premi.   

El desig, es que les Jornades tinguin una continuïtat assegurada i continuïn donant els 
bons resultats esportius actuals, als nostres pescadors juvenils a nivell Nacional Espanyol, 
penseu que el important es començar, ànim i endavant, aprofiteu aquesta oportunitat que os 
brinda la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting.  

 
Dates: 4 i 5 de Maig de 2007 
 
Allotjament: Hostal Bofill, Cl, Sant Marçal, 2 - Viladrau (GIRONA) Tel. 938 849 012 
 
Programa: 
Divendres,  
 21:00 hores Recepció de participants al Hostal Bofill  
 21:30 hores Sopar de germanor al mateix Hostal Bofill 
 22:30 hores Presentació i sorteig de trams, juvenils i monitors 
  
Dissabte,  
 07:30 hores Esmorzar de germanor al mateix Hotel  
 08:30 hores Sortida vers els llocs de pesca 
 09:00 hores Inici de 1ª Manega 
 11:00 hores Fi de la 1ª Manega 
 11:30 hores Inici de la 2ª Manega 
 13:30 hores Fi de la 2ª Manega 
 14:00 hores  Dinar de germanor  
 
 15:30 hores Sortida vers els llocs de pesca 
 16:00 hores Inici de la 3ª Manega 
 18:00 hores Fi de la 3ª Manega 
 18:30 hores Inici de la 4ª Manega 
 20:30 hores Fi de la 4ª Manega 
 21:00 hores Sopar de germanor  
 
Diumenge,  

08:00 hores Esmorzar de germanor 
Retorn als llocs d’origen. 

 
    

Paco Pagano 
Delegat de Salmònids 

 
 
 
 

Telèfon per qualsevol consulta: 670 279 230 


