Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Àrea de Salmònids

Resum General 2004
Aquest primer any de càrrec ha estat molt intens per la meva part, ja que l’organització
de totes les competicions i esdeveniments esportius del any 2004 en el àrea de Salmònids, era
un afer novell per mi i amb prou complicació de càrrec, per això demanaria disculpes per els
errors que hagi pogut tenir i espero fer-ho millor cada cop i donar les gràcies a les persones que
m’han ajudat.
Com vaig dir el any passat en acceptar aquest càrrec, he intentat continuar la linea de
treball anterior amb les modificacions baix el meu punt de vista, el any 2004 en quant a resultats
esportius, podríem dir que ham tingut alts i baixos en les diferents disciplines esportives de
Salmònids, però en general estic satisfet dels resultats, tot i que el meu afany de lluita no queda
aquí i intentaré amb tots els medis que millorin cada dia mes i desitjo aconseguir-ho ven aviat
amb l’ajut de tots.
Sense mes dilacions passem a exposar els resultats aconseguits en aquest any 2004.

1. Resum esportiu del 2004:
a. Campionats d’Espanya 2004
i. Campionat d’Espanya Salmònids Llançat (Galícia)
Els resultats esportius no van ser els desitjats, i possiblement les condicions del lloc i el
riu tampoc van ser les millors per nosaltres, l’equip A format per: Àngel Cortes, Andrés Peralta,
Fcesc. Pérez i Antoni Martínez va quedar en 14ª posició i l’equip B format per: Sergi Moreno,
Felip Cruz, Rafael Pareja i Joaquim Canovas en 9ª posició, en individual el millor classificat en 7ª
posició va ser Rafael Pareja Ortega.

ii. Campionat d’Espanya Salmònids Mosca Absolut (Cantàbria)

Els resultats esportius tampoc no van ser els desitjats i previstos en el transcurs del
primer dia de competició, ja que vàrem anar de millor a pitjor, tot i intentar-ho, no va ser
possible aconseguir per equips alguna de les posicions de medalla, l’equip A format per: Miquel
Alarcón, Andrés Aguiló, Àngel Cortes i Paco Pagano va quedar en 12ª posició i l’equip B format
per : David Luque, Josep Mª Cros, Antoni Romero i Pere Barberà en 8ª posició, en individual el
millor classificat va ser Miquel Alarcón Sobrevias que va aconseguir la 6ª posició i va entrar en
l’Alta Competició Nacional.

iii. Campionat d’Espanya Salmònids Mosca Joventut (Aragó)
Aquí si que ens van anar millor les coses, tot i portar, a 4 Juvenils que no havien
participat mai en cap Campionat d’Espanya, varen aconseguir per equips la 1ª posició i es
proclamaren Campions d’Espanya, l’equip estava format per Isaac Morales, Jordi Casas, Sergi
Soriano i Ricard Montaña, això va suposar una sorpresa dels participants d’Aragó relegats a la
segona posició, ja que tenien moltes esperances en aconseguir-ho ells, donat que pescaven als
seus rius, també fer esment que tots quatre participants catalans varen entrar a formar part de
l’Alta Competició Nacional, juntament amb Alex Bosch Puigalsina que ja i era, destacar també
que en Jordi Casas Comella el dia següent en el Selectiu Nacional va aconseguir un de les places
per anar al Mundial de Mosca Joventut celebrat a Noruega.
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b. Esportistes Catalans en Alta Competició Nacional 2005
i. Mosca Absolut
Jordi Oliveres Cortina, Jordi Pons Rando, Ferran Prat Sola i Miquel Alarcón Sobrevias.
Benigne Moreno Rates va perdre la categoria.

ii. Mosca Joventut

Isaac Morales Cerro, Jordi Casas Comella, Sergi Soriano Arcarons i Ricard Montaña Puig.
Alex Bosch Puigalsina per edat passà a categoria Sènior (Absoluta).

c. Campionats de Catalunya 2004
i. Campionat de Catalunya Salmònids Llançat (Ponts)

Celebrat a Ponts (LLEIDA) els dies 29 i 30 de Maig, el riu Segre baixava bastant crescut
cosa que va fer complicada la pesca en algun que altre tram però sense incidències, la
classificació va quedar així.
Campió:
Jordi Ferrer Capdevila
Sot-Campió:
Jordi Sánchez Prat
Tercer classificat:
Ricard Iscla Gómez

ii. Campionat de Catalunya Salmònids Mosca Joventut (La
Pobla de Lillet)

Celebrat a La Pobla de Lillet (BARCELONA) el dia 5 de Juny, el riu Llobregat baixava
força ve per la practica de la pesca a mosca i la quantitat de truites va ser força bona, per la
categoria de joventut, la classificació va quedar així.
Campió:
Isaac Morales Cerro
Sot-Campió:
Jordi Casas Comella
Tercer classificat:
Sergi Soriano Arcarons

iii. Campionat de Catalunya Salmònids Mosca Absolut (Pont de
Suert)

Celebrat al Pont de Suert (LLEIDA) els dies 10 i 11 de Juliol, els rius Noguera
Ribagorçana i Noguera de Tort baixaven força estables i perfectes d’aigua, cosa que va fer molt
agradable la pesca, la classificació final va quedar així.
Campió:
Eduard Pla Perarnau
Sot-Campió:
Miquel Alarcón Sobrevias
Tercer classificat:
Joan Solé Muñoz
Els participants que ascendeixen a Alta Competició Catalana son:
1
2
3
4
5
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Josep Mª Vives Farres
Xavier Rodas Doñarch
Jordi Bastida Vidal
Josep Mª Esteban Martin
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d. Selectius Alta Competició Catalana
Es van celebrar tres Selectius, el primer, els dies 3 i 4 d’Abril a Organyà (LLEIDA) el
segon els dies 19 i 20 de Juny a Planoles (GIRONA) i el tercer i últim els dies 17 i 18 de
Setembre a Ainet de Cardós – Alins (LLEIDA) quedant la classificació general final i d’accés al
Campionat d’Espanya Salmònids Mosca Absolut del 2005 amb el següent ordre:
1
2
3
4
5
6
7

Antoni Romero Sanchez
Jordi Oliveres Cortina
Josep Mª Dot Gispets
Ramon Montaña MArgenet
Ferran Prat Sola
Miquel Sala Muntada
Pere Barberà Serra

El participant 8 serà el actual Campió de Catalunya de la modalitat, Eduard Pla Perarnau.
Els participants que perden la categoria de l’Alta Competició Catalana son:
20
21
22
23
24

Francesc Canaleta Iglesias
Fernando Guirado Fernández
Benigno Moreno Rates
Abraham Vital Porras
Narcís Trota Navès

e. Selectiu Accés Campionat d’Espanya Salmònids Mosca
Joventut 2005
Es va organitzar una prova Selectiu per poder així celebrar els Campionats de Catalunya
de Salmònids Mosca Joventut i accedir al Campionat d’Espanya del any següent, sense la
necessitat de fer-lo abans dels Campionat d’Espanya dels anys en curs, aquest Selectiu es
celebrar el dia 18 de Setembre a Ainet de Besan (LLEIDA), quedant la classificació dels 4 primers
classificats i participants al Campionat d’Espanya Salmònids Mosca Joventut del 2005 amb el
següent ordre:
1
2
3
4

Ricard Montaña Puig
Gerard Jove Riart
Marc Adsuar López
Isaac Morales Cerro

f. Altres
i. I Jornades Esportives de Preparació i Entrenament Juvenil (I
J.E.P.E.J.)
Aquest any s’ha iniciat les primeres jornades de preparació i entrenament Juvenil per
reunir els 8 millors pescadors juvenils del Campionat de Catalunya i els 8 millors pescadors de
l’Alta Competició Catalana del any anterior, poden així preparar als juvenils per la competició i la
participació al Campionat d’Espanya del any en curs.
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Aquestes jornades varen tenir una gran acceptació i els juvenils ho valoraren molt
positivament i tots desitgem que aquesta iniciativa pugui continuar molt de temps, crec que
donarà molts bons fruits esportius de cara al futur.
El any 2004 es celebraren, els dies 27 i 28 d’Agost al Pont d’Arròs de la Val d’Aran, amb
un gran èxit tot i ser un any força apretat de dates de competicions, vam poder encabir tot el
que estava previst.
Voldria agrair la participació desinteressada dels 8 pescadors de l’Alta Competició
Catalana en prestar una part del seu temps als nostres juvenils.
Juvenils
Ricard Montaña Puig
Gerard Jove Riart
Marc Adsuar López
Isaac Morales Cerro
Sergi Cabello Estroch
Miquel Sala Medina
Gerard Jove Riart
Alex Bosch Puigalsina

Alta Competició
Antoni Romero Sánchez
Pere Barberà Serra
Andrés Aguiló Montero
Miquel Alarcón Sobrevias
David Luque Arribas
Benigno Moreno Rates
Eugeni Montaña Margenet
Joan Solé Muñoz

Delegat de Salmònids
Paco Pagano Vilaplana
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