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De nou un brot verd, però de nou d’incompetència la Sra. Nuria Buenaventura, el 

conseller Francesc Baltasar, en fi del Departament de Medi Ambient, ens fan sortir als mitjans de 
comunicació per política, quan realment hauríem de sortint per informar dels èxits esportius que 
es al que estàvem acostumats fins ara, però els temps han canviat i de quina manera per els 
pescadors esportius, no ens deixen fer les competicions oficials de la Federació Catalana de 
Pesca Esportiva a Catalunya, son ja 3 les competicions oficials que portem anul·lades o 
aplaçades, tot això esta provocant un desànim total dels pescadors esportius de Catalunya, que 
ens porta a pensar que ens estan conduint a desaparèixer esportivament del territori Català, 
senyors de Medi Ambient si es això el que volen diguin-ho directament i ens estalviarem 
enrabiades i feina que nosaltres no cobrem, en canvi vostès cobren i no fan la seva feina. 

No poden bloquejar per que no es puguin treure els tiquets de pesca per un dia en 
concret per una competició oficial, donat la culpa al sistema informàtic ja no val avui en dia 
senyors, porten 4 mesos de pesca i estem igual que el primer dia, diuen que el dia 15 s’arreglarà 
tot amb el nou programa, des de l’últim cop, en un acte de bona voluntat els varem tornar a 
creure, varem confiar, fins avui senyors, ens han enganyat massa vegades, ja n’hi ha prou. 

Ara ames, fins i tot castiguen i desprecien els pescadors esportius juvenils Catalans de 
entre 14 i 18 anys, una edat adolescent prou difícil i complicada actualment, amb molts perills 
llaminers que tenen ells al carrer, quan tots nosaltres estem treballant desinteressadament i 
intentant no sense esforç, reconduir-los a una activitat esportiva de base competitiva, de 
respecte per el Medi Ambient, de treball d’equip, de valors, etc.  

Es per això que en la 6ª ja edició de les Jornades Esportives de Preparació i 
Entrenament Juvenil 2009, a celebrar el dia 20 de Juny a Alfarràs - Almenar, unes Jornades amb 
un èxit total en els edicions anteriors, amb la implicació de la Federació Catalana i de la Selecció 
Catalana Absoluta 2009 actuant com ha preparadors i entrenadors, també es veuen 
menyspreades per el Departament de Medi Ambient que de nou, no habilita, ni protegeix el 
terreny de joc dels nostres joves, que es el riu i el Coto del Ribagorçana, per poder desenvolupar 
aquesta activitat esportiva, destinada a preparar a la Selecció Catalana Juvenil 2009, la setmana 
abans de defensar la Senyera en el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques 
Salmònids Mosca Joventut 2009, a celebrar a Valencia els dies del 25 al 28 de Juny del 2009. 

 Aquestes Jornades sens dubte son la part principal de l’èxit dels nostres joves en els 
Campionats d’Espanya, ja que en els últims 5 anys s’han aconseguit en aquesta categoria, un 
total de 7 medalles, 2 d’or i 3 d’argent per Seleccions, 1 d’or i 1 d’argent en Individual, això es 
una mitja molt alta de medalles, i sense fallar cap any, les altres comunitats autònomes estan 
imitant el nostre projecte, i nosaltres haurem de deixar de realitzar-lo, aquest any no podrem 
realitzar les Jornades gracies al Departament de Medi Ambient, i això tampoc comportarà cap 
preu polític tot i la reiteració en la incompetència, oi que no? NO. 

Senyors del Departament de Medi Ambient, porten prou temps gestionant la pesca i 
encara no saben, i el mes greu ni volen saber, que es una competició de pesca, que hi fen, com 
ho fem i per que ho fem, tan ecologistes com presumeixen de ser i no s’han dignat mai ni 
atansar-se a peu de riu, que es on esta realment el nostre terreny de joc senyors, es on viuen 
realment les truites, on nosaltres pesquem esportivament i competim, pot ser tenen por a 
embrutar-se, i no s’adonen que nomes estan treballant en els despatxos d’aquí i d’allà, i es on 
realment s’estan embrutant fins al coll, informin-se abans de prendre decisions unilateralment. 

Nomes hem queda demanar al col·lectiu de mes de 100.000 pescadors que som, a fer 
costat a la Federació Catalana en contra d’aquests politics que fan també la pesca esportiva de 
competició impossible, i espero a qualsevol partit polític menys ICV, que ens pugui garantir 
diàleg a peu de riu i respecte per els pescadors esportistes de competició de Catalunya. 
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