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CLASSIFICATORI FASE PRÈVIA ALTA COMPETICIÓ CATALANA 
SALMÒNIDS MOSCA ABSOLUT  2009 

 
PROGRAMA 

 
DATA :    25 i 26 d’Abril de 2009 
LLOC :    ALFARRÀS (LLEDIA) 
CONCENTRACIONS: 
Divendres:   Rest. Los Amics – Ctra. N-230 km. 35 - Castillonroy – (HUESCA) - 974 434 002 
Dissabte i Diumenge:  Bar – Rincón de Josefa – Av. De Lleida, 25 - Alfarràs (LLEIDA) - 973 760 658 
RIU :    NOGUERA RIBAGORÇANA  
COTO :    Coto Deportivo Sin Muerte Piñana – Castillonroy - HUESCA  
 
 
INDICACIONS BÀSIQUES 
 

• Aquest campionat es regirà per les normes del Reglament Oficial de la “Federación 
Española de Pesca i Casting del 2008”. 
 

• Per poder participar en aquest Campionat son necessàries la Llicencia de pesca i la Llicencia 
Federativa de Competició, vigents. 

• La mesura per les truites vàlides és de 16 Cms. Totals. 
• Dos mosques màxim. Tots els hams sense arponet o aquest ven aixafat. 
• Les captures seran presentades al control, dintre del salabret. 

 
 
HORARI 
 

Divendres, 24 d’Abril  
21:00 hores Reunió del Comitè al Rest. Los Amics – Castillonroy - HUESCA. 
21:30 hores Sorteig dels llocs de pesca del Dissabte. 
 

Dissabte, 25 d’Abril 
07:30 hores Concentració Bar – Rincón de Josefa – Alfarràs (LLEIDA). 
08:00 hores Sortida vers els llocs de pesca. 
08:30 hores Inici de la 1ª manega. 
10:30 hores Final de la 1ª manega. 
11:00 hores Inici de la 2ª manega. 
13:00 hores Final de la 2ª manega. 
14:00 hores Descans per dinar (Opcional Rest. Los Amics – Castillonroy - HUESCA) +/- 14 €. 
15:00 hores Sortida vers els llocs de pesca. 
16:00 hores Inici de la 3ª manega. 
18:00 hores Final de la 3ª manega. 
18:30 hores Inici de la 4ª manega. 
20:30 hores Final de la 4ª manega. 
21:00 hores Sorteig dels llocs de pesca del Diumenge. 
 

Diumenge, 26 d’Abril 
El mateix horari que el dissabte. 
 
21:30 hores Nomenament dels pescadors que passaran a la Fase Prèvia Alta Competició Catalana Salmònids 
Mosca Absolut 2009, a celebrar els dies 18 i 19 de Juliol de 2009 a (lloc per determinar fora de Catalunya).  
 
 
 

ALLOTJAMENTS :  Full adjunt 
NOTES:   Full adjunt  
 

Consultes: Paco Pagano Tel. 670 279 230 
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HOTEL LA ROSA 
Ctra. Val d’Aran, km. 15,400  Tel: 973 756 512 
Alguaire – LLEIDA 
A 11 Km. d’Alfarràs 
 
 
 
HOTEL JARDINS DEL SEGRIA 
Ctra. Vielha    Tel: 973 231 137 
Torrefarrera – LLEIDA 
A 19 Km. d’Alfarràs 
www.jardinsdelsegria.com  
 
 
 
 
NOTES: 
 

1. Modificació de la Convocatòria, degut a que el Departament de Medi Ambient, tot i 
tenir el calendari oficial des del mes de Febrer de 2009 i per segona vegada consecutiva 
amb competicions oficials d’aquesta Federació, i no havent bloquejat l’obtenció de 
permisos de pesca per la zona de celebració inicial d’Alfarràs a pescadors no competidors 
d’aquesta prova i per no trobar-nos un altre cop amb pescadors recreatius al riu, s’ha 
decidit traslladar aquesta competició oficial a fora de Catalunya, així doncs, esperant que 
els competidors entenguin aquesta decisió, ja que se’ns dubte s’ha pres per evitar 
problemes amb els atapeïts calendaris. Per tant demanem disculpes per l’enrenou que els 
pot suposar i considerem que no hauria d’haver passat mai, com fins ara no havia passat, 
que ens veiem forçats per el nostre propi Govern de la Generalitat, a traslladar les 
competicions fora del nostre país, per poder continuar defensant la senyera catalana amb 
les Seleccions Catalanes en els Campionats de Espanya. 

 
2. Agraïment, la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, volem agrair la 

inestimable i gran col·laboració que han tingut amb nosaltres la Agrupación Deportiva de 
Pescadores y Actividades Náuticas de la Litera Alta y Ribagorza Oriental i especialment el 
seu President el Sr. Ramon Cases, que en plantejar-li la situació i assabentar-se dels 
problemes sorgits per dur a terme una competició oficial tant important com aquesta, no 
varen dubtar un moment en fer els passos competents i oferir-nos el coto de Piñana per 
la celebració. 

 
Moltes gracies Sr. Ramon, ADAPAN i Aragó. 

 
 
 
 
 
 

ALLOTJAMENTS 


