
 
 
 

Divendres dia 6 de Juliol de 2007 
 
 Excursió amb autocar a Les Planes de Son: 
  Centre de natura i desenvolupament sostenible dels Pirineus 

 10:30 h Presentació amb guia 
 11:00 h Recorregut Natural 
 
 14:00 h Dinar al Propi Centre 
 
 15:45 h Visita al Centre de Fauna 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Dissabte dia 7 de Juliol de 2007 
 
 Excursió amb autocar i tot terreny al Parc Nacional d’Aigües Tortes i Estany de Sant 
Maurici: 
 
 10:30 h Presentació amb guia 
 11:00 h Recorregut natural  
 
 14:00 h Dinar al Restaurant Castellarnau (Escaló) 
 
 16:00 h Visita a Sort i tarda lliure 
   
  

Programa d’excursions per acompanyants 
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Àrea de Salmònids  
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Un altre any tenim el orgull d’organitzar el”Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas Salmónidos Mosca Absoluto 2007” aquest Campionat es celebrarà, dels dies 5 
al 8 de Juliol al Pallars Sobirà, concretament al riu La Noguera Pallaresa amb dos sectors 
de pesca, el Sector “A” des de Llavorsí fins la pressa de la Guingueta d’Aneu, i el Sector “B” 
del refugi de Bonabe amunt, desprès de grans consideracions hem cregut que serien els 
millors llocs per la practica del nostre esport, i un bon aparador natural de la zona, així com 
per el desenvolupament esportiu del propi Campionat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“PROGRAMA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES                
AUTONOMICAS SALMÓNIODS MOSCA ABSOLUTO 2007” 

Zona de pesca de Bonabe 
  
 Sens dubte volem que el país s’impliqui, El Pallars Sobirà rebrà els millors pescadors 
d’Espanya en aquests dies de Campionat, un total de 80 pescadors vinguts de 14 Comuni-
tats autònomes Espanyoles, per tant serà un gran esdeveniment esportiu de gran renom 
en la pesca esportiva de tota Espanya, la pesca a mosca esta en augment cada cop som 
mes les persones que ens decantem per aquest tipus de pesca sostenible, on totes les trui-
tes desprès de mesurar-les es tornen al riu. 
 També es veritat, que tant abans per entrenar, com desprès per gaudir de la pesca, 
el Campionat al Pallars Sobirà, obrirà la possibilitat de mantenir un turisme de pesca a la 
zona, que esta implantat ja en moltes altres zones d’Espanya i que al nostre país encara 
esta per desenvolupar per la pròpia desconeixença en molts casos, per tant no podem dei-
xar passar aquesta oportunitat i volem fer el esforç necessari per que el Campionat sigui 
tot un èxit. 



Cartell anunciador del Campionat 
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XVII Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Salmónidos      
Mosca Absoluto 2007 

Horaris: 
 Dijous dia 5 de Juliol de 2007 

17:00 hores Recepció de participants y delegats a l’Hotel Pessets, de Sort 
per assignació y distribució d’Hotels i habitacions. 

20:00 hores Desfilada de banderes de las Selecciones Autonòmiques parti-
cipants des de Hotel Pessets fins plaça de l’Església. 

20:30 hores Recepció a la plaça de l’Església, benvinguda i parlaments. 
21:00 hores  Reunió de delegats i sorteig de trams de pesca del Divendres 

a l’Hotel Pessets. 
21:30 hores  Sopar de benvinguda a l’Hotel Pessets. 

 
 Divendres dia 6 de Juliol de 2007 
  06:45 hores Esmorzar als Hotels assignats. 
  07:15 hores  Sortida vers els llocs de pesca. 
  08:30 hores Inici de la 1ª Fase de la 1ª manega. 
  10:30 hores Final de la 1ª Fase de la 1ª manega. 
  11:00 hores Inici de la 2ª Fase de la 1ª manega. 
  13:00 hores Final de la 2ª Fase de la 1ª manega. 
  13:30 hores  Dinar. 
  15:45 hores  Repartiment de pliques i sortida vers els llocs de pesca. 
  16:30 hores Inici de la 1ª Fase de la 2ª manega. 
  18:30 hores Final de la 1ª Fase de la 2ª manega. 
  19:00 hores Inici de la 2ª Fase de la 2ª manega. 
  21:00 hores Final de la 2ª Fase de la 2ª manega. 

21:00 hores Reunió de delegats i sorteig de trams de pesca del Dissabte a 
l’Hotel Pessets. 

  21:30 hores Sopar a l’Hotel Castellarnau. 
 
 Dissabte dia 7 de Juliol de 2007 
  06:45 hores Esmorzar als Hotels assignats. 
  07:15 hores  Sortida vers els llocs de pesca. 
  08:30 hores Inici de la 1ª Fase de la 3ª manega. 
  10:30 hores Final de la 1ª Fase de la 3ª manega. 
  11:00 hores Inici de la 2ª Fase de la 3ª manega. 
  13:00 hores Final de la 2ª Fase de la 3ª manega. 
  13:30 hores  Dinar. 
  15:45 hores  Repartiment de pliques i sortida vers els llocs de pesca. 
  16:30 hores Inici de la 1ª Fase de la 4ª manega. 
  18:30 hores Final de la 1ª Fase de la 4ª manega. 
  19:00 hores Inici de la 2ª Fase de la 4ª manega. 
  21:00 hores Final de la 2ª Fase de la 4ª manega. 

22:00 hores Sopar de cloenda, lliurament de premis, trofeus i comiat a 
l’Hotel Castellarnau de Escaló. 

 
 Diumenge dia 8 de Juliol de 2007 
  Esmorzar als Hotels assignats i bon viatge 


