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ANUL·LACIÓ DE CAMPIONAT I JA VAN 3 
 

Un cop mes i ja son 3, els Campionats oficials de la Federació Catalana de Pesca 
Esportiva i Càsting que ens veiem obligats a modificar o anul·lar per la incompetència total del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, ja que de nou no han bloquejat el 
sistema d’obtenció de tiquets de pesca a traves d’Internet, tot i tenir l’autorització oficial del 
mateix Departament i de la seva Directora Sra. Núria Buenaventura de tots els Campionats, els 
pescadors esportius continuem essent menyspreats per el nostre propi Govern. 

Aquest Campionat s’havia de celebrar els dies 23 i 24 de Maig a Pedret (Berga), i era la 
Final de la I Copa Catalana Salmònids Llançat, una competició esportiva de base oberta a tots 
els pescadors esportius en general, on hi participaven un total de 42 pescadors de tota 
Catalunya, un Campionat engegat aquest any per potenciar l’esport de base, però ni això, es 
mereix el respecte del Govern per el nostre esport de la pesca. 

Jo personalment ja no se com fer-ho, els dies van passant i les competicions en van 
amuntegant i al final de la temporada de pesca possiblement sigui massa tard per celebrar-les 
totes, en definitiva 2 competicions anul·lades i una realitzada a fora de Catalunya concretament 
a Aragó i sense cap problema, que trist que ens tractin millor els de fora que els de casa. 

Desprès de 5 anys al front de les competicions Catalanes, amb bons resultats esportius 
per Catalunya, ja que en cinc anys i tres modalitats de pesca de salmònids, s’aconseguí un total 
de 16 medalles entre individuals i de seleccions, 6 d’or, 7 d’argent i 3 de bronze, això fa una 
mitja de mes de 3 per any, però això no es prou per merèixer el respecte, començo a pensar que 
estic perdent el temps fent feina totalment desinteressada per el meu propi país que tant estimo, 
Catalunya, em flaquegen les forces per continuar lluitant contra un mur mes alt que el de Berlín, 
el meu temps de paciència s’acaba i tota la força que tenia fins ara, es va diluint com un glaço 
de gel a l’estiu, estic cansat?, molt cansat, decebut?, molt decebut. 

Directora General Sra. Nuria Buenventura, Conseller Sr. Francesc Baltasar, recordin 
aquestes cares ja que possiblement seran les ultimes de les Seleccions Esportives Catalanes de 
Pesca de Salmònids que veuran representant a Catalunya, si segueixen així. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecció Catalana Salmònids Mosca Absolut 2009 
 

Paco Pagano 
Delegat de Salmònids de la FCPEIC 

 


