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Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques Pesca Salmònids Llançat 2007 
 
 
 

Aquest concurs es va celebrar a Astúries, a Piloña i Parres en els rius Piloña i Espinaredo 
dels dies 7 al 10 de Juny de 2007. 
 

El lloc de concentració i reunions de delegats va ser al Hotel Los Acebos de Arriondas 
situat al poble de Arriondas, amb un total de 84 pescadors participants de les diferents 
comunitats autònomes d’Espanya. 

El dia 7 de Juny a les vuit 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. 

A les sis i mitja del matí del dia 8 de Juny els esmorzars i a les set, repartiment de pliques 
de pesca i control del matí, i sortida als trams per començar el Campionat. 

 
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: 16:00 – 18:00 hores 
4ª Manega:  19:00 – 21:00 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 del tot ja que el divendres a la tarda i fins al 
vespre va haver-hi tempestes, que van molestar un xic als pescadors. 
 
Estat del riu 

El nivell del riu era normal per l’època, i a partir de les tempestes es va embrutar 
considerablement cosa que va desvirtuar la practica de la pesca en aquells moments. 

Les riberes dels rius eren amb força vegetació cosa força comuna en la zona d’Astúries on 
les pluges son mes abundants que per el nostre territori. 

 
Pesca 

La pesca va ser força desigual segons els trams i les pròpies condicions del riu en cada 
moment, es evident que si la climatològica hagués set normal, possiblement les captures 
haguessin segut millors en quantia. 

Les truites eren força lluitadores i de molt bona qualitat, encara que la truita de la besant 
atlàntica es quelcom diferent a la dels nostres rius de Catalunya, però els pescadors catalans 
varen saber afrontar les dificultats de cada moment.  
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Organització 

L’organització va ser correcta, i el marcatge de trams i accessos no va dificultar el 
transcurs del Campionat, tot i destacar que els 4 sectors de pesca no tenien el mateix nombre de 
trams per aquest motiu, hi van haver pescadors que passaren per el mateix sector 2 vegades o 
altres no passaren per tots els sectors, al mateix temps eren massa desiguals i no equitatius en 
quan a condicions, longitud, etc. Cosa que inquietà força a tots els participants, sobre tot als 
Catalans que estan acostumats a sectors i trams mes equitatius en les competicions Catalanes. 
 
Classificacions  

Classificació individual dels participants de la Selecció Catalana: 
1e Francesc Balaguer Sanuy (Campió d’Espanya 2007)  
9e Jordi Estany Brinques      
30e Federico Aragón Torre    
31e Cesareo Gómez Galán 
34e Jordi Ferrer Capdevila 
50e Ricard Iscla Gómez 
53e Josep Lluís Figueras González 
55e Xavier Torrecillas Pujol 
  

 
Classificació per Seleccions: 
 Campiona d’Espanya i Medalla d’Or:   Castilla – La Mancha 
 Sot-Campiona d’Espanya i Medalla de Plata :  Galícia 
 3a Classificada d’Espanya i Medalla de Bonze:  Catalunya 
  
 
En aquesta disciplina de pesca, estàvem un xic mancats des de feia temps de bons 

resultats esportius, desitgem que això sigui nomes el començament de un llarg camí d’èxits, al 
menys  similars als de altres disciplines esportives com Salmònids Mosca Absolut i Salmònids 
Mosca Joventut, per part de la Federació Catalana ja s’han iniciat els esforços necessaris i els 
canvis en les competicions de llançat a Catalunya per que els anys pròxims continuïn aquests 
èxits, que tots desitgem i els nostres pescadors es mereixen.  

 
 

 
Delegat de Salmònids 

 
Paco Pagano i Vilaplana 


