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IV Jornades Esportives de Preparació i Entrenament Joventut 2007 (IV J.E.P.E.J.)

 
 

Dia 4 i 5 de Maig de 2007 (Viladrau) GIRONA 
 

Els participants en les IV J.E.P.E.J. van anar arribant al Hostal Bofill de Viladrau, a partir 
de les 21:00 hores del Divendres 4 de Maig, per assistir al sopar de benvinguda i la presentació 
de les ja conegudes J.E.P.E.J, tant els Juvenils com els seleccionats de Alta Competició Catalana 
de Pesca a Mosca. 

Dissabte 5 de Maig, a les 8:30 hores esmorzar per agafar les forces necessàries per 
afrontar tot un dia de pesca, aquest any amb la col·laboració de la Territorial de Girona, 
encapçalada per el seu president en Joan Serra, que va estar amb nosaltres donant suport i 
ajudant, tot el dia, amb bon criteri per part seva es va optar per que la primera manega de 
pesca donada la proximitat de un petit llac que a demes, es escola de pesca i sense mort, es 
planteges de passar les dues primeres hores practicant en el llac, per desprès amb una 
temperatura ja mes agradable per la practica de la pesca a mosca, continuar les Jornades en el 
riu tota resta de dia. 

Al migdia  un descans per dinar tots plegats, el temps va aprofitar aquest interval per un 
bon ruixat, l’habitual últimament en la zona que gracies a que era l’hora de dinar no va 
interrompre la pesca en cap moment. 

El riu, un paratge fantàstic, aigua transparent, entorn i vegetació magnífics i unes truites 
que van fer gaudir als participants de una bona jornada de pesca, tot i que tal com avançaven 
les hores es feia mes difícil de enganyar-les. 

Així doncs, a les 20:30 s’acaba de pescar per passar desprès al sopar de cloenda i comiat, 
amb el desig que el pròxim any continuï la col·laboració dels pescadors d’Alta Competició 
Catalana per continuar aquesta tasca que considerem importantíssima i que ha portat i 
continuarà portant èxits esportius als nostres joves. 

 
Els participants de l’Alta Competició Catalana i que han col·laborat desinteressadament i 

als qui volem agrair el seu esforç per ajudar als nostres joves son: 
 
 Eduard Pla Perarnau 
 Eugeni Montaña Margenet 
 Josep Mª Boix Mares 
 Carlos Martinez Quesada 
 Gabriel Montes Cordoba 
 Jose Alvaro Cerro Perez 
 Xavier Nualart Riba 
 Pere Barbera Serra  
 
Els joves, si van aprendre alguna cosa, que segur va ser així, ja ha valgut la pena el 

esforç de tots, aprofiteu-ho en el futur, i sigueu agraïts amb les persones que han estat al vostre 
costat ajudant-vos, esperem que sempre sigui així ja que, fa més el que vol, que el que pot. 

 
Gracies a tots 

 
 
 

Paco Pagano 
Delegat de Salmònids 


