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Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques Pesca Salmònids Mosca Joventut 2007 
 
 

Aquest campionat es va celebrar a Conca, concretament a la població de Cañete, riu 
Cabriel dels dies 27 al 30 de Juny de 2007. 
 

El lloc de concentració i reunions de delegats va ser a l’Hosteria de Cañete situat a les 
afores del poble, amb un total de 38 pescadors participants de les diferents comunitats 
autònomes d’Espanya. 

El dia 27 de Juny a les vuit del vespre i va haver la recepció de l’Alcalde de Cañete a les 
escoles de la població amb un pica-pica per els assistents, benvinguda per part de l’Alcalde  i un 
desafortunat discurs on els catalans ens varem sentir molestos per una paraula de mes que no 
calia, a les nou es va celebrar la reunió de delegats amb els membres de la Federación Española 
de Pesca i Casting on es varen explicar, les normatives de pesca, i com es ja costum algun que 
altre entrebanc al hora del sorteig de trams, que es va “solucionar” amb una votació guanyada 
amb discordança de alguns Delegats que entenem que aquests problemes es poden solucionar 
fàcilment si s’entén la metodologia aplicada a les competicions de salmònids, esperem que es 
fiqui fil a l’agulla en aquest tema i que la Federación Española de Pesca, exigeixi als 
organitzadors el rigor necessari per que no torni a passar. 

A les set del matí del dia 28 de Juny els esmorzars i a les vuit, 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: 09:00 – 11:00 hores 
2ª Manega: 11:30 – 13:30 hores 
3ª Manega: 16:00 – 18:00 hores 
4ª Manega:  18:30 – 20:30 hores 

 
 El segon dia de pesca va realitzar-se de la mateixa manera que el primer, però amb el 
sopar que va ser de comiat i lliurament de premis. 
 
Incidències: 
 
Climatologia 

El temps va ser força bo durant els dos dies, amb algun núvol però sense mes problema i 
la calor que va ser contundent sobre tot el divendres. 
 
Estat del riu 

El nivell del riu era normal per l’època, amb l’aigua força transparent. 
Les riberes dels rius amb força vegetació que dificultava el llançament en els llocs on el 

riu no es podia vadejar per la fondària en algunes zones de cada tram. 
 

Pesca 
La pesca va ser força desigual segons els trams i les zones, així doncs, els trams també 

varem marcar la trajectòria de les puntuacions amb això no vull dir que els guanyadors no fossin 
els millors però els trams van ajudar mes a uns que a altres. 

Les truites eren força lluitadores i de bona qualitat, tot i els entrebancs els pescadors 
catalans varen saber afrontar les dificultats de cada moment i de cada tram.  
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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 sectors de pesca no tenien el mateix nombre de 
trams, eren massa desiguals i no equitatius en quan a condicions, longitud, etc. Cosa que 
aleatòriament afavoreix a uns mes que a altres per aquest motiu, es un tema que la Federación 
Española de Pesca hauria de solucionar al hora de establir un Campionat d’aquest nivell. 

Tot això inquietà força als participants, però sobre tot als Catalans que estan acostumats 
a sectors i trams mes equitatius al menys d’entrada en les competicions pròpies Catalanes. 
 
Classificacions  

Classificació individual dels participants de la Selecció Catalana: 
5e Miquel Sala Medina  
10e Marc Jove Valls    
11e Ricard Montaña Puig    
13e Ferran Fernandez Bernal 
16e Carlos Nieto Cristobal 
17e Gerard Jove Riart 
26e Sergi Soriano Arcarons 
  

 
Classificació per Seleccions: 
 Campiona d’Espanya i Medalla d’Or:   Galícia 
 Sot-Campiona d’Espanya i Medalla de Plata :  Catalunya 
 3a Classificada d’Espanya i Medalla de Bonze:  Aragó 
  
 
En aquesta disciplina de pesca de salmònids, ha segut des de 4 anys fins ara la millor de 

les Seleccions Esportives de la Federació Catalana, amb 2 Medalles d’or per Campionats 
d’Espanya i 2 Medalles de plata per Sots-Campionats d’Espanya, però hem de continuar 
treballant per potenciar als nostres joves en la pesca a mosca, una pesca esportiva, molt poc 
agressiva als peixos i molt sostenible per el medi ambient.  
 
 
Selectiu del Mundial 

El dia 30 al mateix lloc es va celebrar el selectiu amb els membres d’Alta Competició 
Nacional, més els que varen ascendir del Campionat d’Espanya dels dies anteriors, cosa que va 
fer Ferran Fernandez Bernal, i ell sol va competir per les places del mundial, tot i que sense sort, 
ja que tots els altres pesaren per edat a categoria absoluta i ja no varen poder participar en el 
selectiu, també comentar que Marc Adsuar Lopez que uns dies abans es va trencar el peu en un 
accident, tampoc va poder participar en el selectiu així com en el nacional. 
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