Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Àrea de Salmònids

EL GOVERN DE LA GENERALITAT ENS FA FORA DE CATALUNYA,
ELS PESCADORS ESPORTIUS FORA DEL NOSTRE PROPI PAÍS
La Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting i els pescadors esportius de Salmònids de
Catalunya, competidors i defensors de la senyera Catalana a les competicions estatals per mitja de les
Seleccions Catalanes, ens veiem obligats a demanar asil a altres comunitats autònomes limítrofes per
poder fer les nostres competicions esportives, i poder continuar portant la senyera arreu del territori
Espanyol i tornant amb medalles per Catalunya, com sempre hem fet.
Catalunya els últims anys ha estat l’enveja i el mirall de moltes comunitats autònomes, passant
ara a ser la riota de totes, tot, per la nul∙la coneixença de l’esport, cap consideració, incompetència total i
nul∙la capacitat de diàleg, d’un partit polític de govern ICV que te menys afiliats a tot Catalunya que els
que som seguidors de l’activitat de la pesca.
Els altres partits politics també de govern com el PSC i ERC, han girat la cara a les nostres
demandes d’ajut i implicació per intentar resoldre un problema greument anunciat per part de la FCPEIC
des de primers d’any.
Fent memòria:
Competicions anuals on participem els pescadors esportius Catalans:
 Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Salmónidos Lance
 Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Salmónidos Mosca Absoluto
 Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Salmónidos Mosca Juventud
Aquestes son les competicions on la Senyera ha onejat cada any, en categoria “Lance” 38 anys, en
“Mosca Absoluto” 20 anys i en “Mosca Juventud” 11 anys.
Recordar també que per exemple en els últims 4 anys Catalunya, ha aconseguit passar per davant de
comunitats històricament superiors, Catalunya ha estat al cap davant ja sigui per organització, treball,
resultats, etc. Es clar que tot això no s’aconsegueix si no es amb molt de treball, esforç, dedicació i com
no ajut, de moltes persones que creuen en aquest esport.
En els últims quadre anys aquests son els resultats tant en categoria Individual com de Seleccions:
9 Medalles d’Or ............................... 5
9 Medalles de Plata ......................... 7
9 Medalles de Bronze...................... 3
9 Total Medalles ...........................15
Catalunya també es la comunitat que mes pescadors te en la “Alta Competición Nacional” de on
surten els que formaran la “Selección Española” participant en els Mundials i Europeus, de moment
nosaltres no podem optar a res mes.
A la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, tenim l’ambició de continuar així per molt de
temps en quan a resultats i prestigi assolit.
Ara bé, especialment aquest any 2009 tot i que portem cinc anys de lluita amb el Departament de
Medi Ambient, sense èxit, ara a més ens estem trobant amb un mur que s’està fent impossible de
franquejar, i jo em pregunto que coi hem fet nosaltres els pescadors esportius per que el nostre propi
Govern de Catalunya, un Govern que es diu social i progressista, tot un tripartit, ens doni l’esquena, ens
hagi deixat de banda, ens estigui criminalitzant, no ens escolti, no ens ajudi, ens fiqui traves i no se
quantes coses mes, no es fàcil poder expressar com ens sentim, per que això ja toca la fibra sensible, la
part emocional i els sentiments de tots nosaltres.
Nosaltres tenim el nostre camp de futbol en un domini públic i gestionat per el Departament de
Medi Ambient i Habitatge, de la Generalitat de Catalunya, els dies 20 i 21 de Març de 2009 ja varem haver
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de suspendre la primera competició oficial de la FCPEIC donat que el Departament de Medi Ambient no
va preveure que si hi ha una competició en una zona de pesca controlada, no es poden vendre tiquets de
pesca per aquells dies en aquella zona, ja que a ningú se li acudiria que havent un ral∙li a les costes del
Garraf, no es tanques al transit la carretera, o en un partit de futbol Espanyol – Barça al Estadi Olímpic, a
la mateixa hora l’equip de la Zona Franca, tingues permís oficial per estar‐hi entrenant.
La Directora General Sra. Núria Buenaventura, va dir que la FCPEIC no va informar del calendari
amb prou temps de antelació, quan en realitat tenia tot el calendari de tot l’any de la FCPEIC i de les
Societats i Clubs de Pescadors de Catalunya, des del 12 de Febrer de 2009, si amb gaire be un mes i mig
no hi ha prou temps, que es temps per ells?.
Els dies 25 i 26 d’Abril de 2009, tenim el proper Campionat d’Alta Competició Catalana que també
esta inclòs al calendari oficial presentat, quina sorpresa quan a hores d’ara ja hi han pescadors no
participants en la competició, que tenen tiquet de pesca per aquelles dates, que podem fer ara? Davant
la total incompetència del Departament i de la Directora General Sra. Núria Buenaventura, que ja per
segona vegada han set incapaços de bloquejar per que no es puguin treure els tiquets de pesca, si això
fora una empresa privada, davant tanta incompetència molt probablement ja estarien a l’atur, però en un
Govern les responsabilitats es deriven en dimissions o cessaments per tant això es el que demanem, però
també, tenir de una vegada per totes ja que des de cinc anys ansà no ha estat així, uns interlocutors
vàlids, coherents i dialogants per que tots aquests problemes que no havien estat mai al voltant de la
pesca i com no ho estan en cap altra comunitat autònoma, no es continuïn produint.
Aquesta competició per tant ja l’hem traslladat a fora de Catalunya concretament a Aragó, Osca,
Castillonroy (Coto Deportivo Sin Muerte de Pinyana), i donem gracies al president Sr. Ramon Cases de la
Agrupación Deportiva de Pescadores y Actividades Nauticas Litera Alta y Ribagorza Oriental per oferir‐nos
l’ajut en la disposició del esmentat coto per aquesta celebració.
Oferim també des d’aquí la possibilitat i invitem directament a que els politics que ho desitgin,
passin amb nosaltres una jornada de una competició de pesca, per que s’adonin d’una vegada que fem,
com ho fem i per que ho fem i estem totalment convençuts que desprès, la seva visió esportiva de la
pesca i la competició serà totalment diferent, l’esport no es solament el Barça (tot i que es molt
important), ni el futbol a Catalunya, això si, nosaltres no tenim una llotja com la del Camp Nou, ni
pàrquing privat, ni ascensor i hauran de caminar entre la natura real del territori, entre arbres, esbarzers,
algun animaló i amb el perill d’embrutar‐se i possiblement els haurem de deixar unes botes d’aigua per
poder estar a peu de riu, però també ho farem encantats.
Actualment la nostra visió del tema es molt preocupant, critica i greu, ja que es el nostre propi
Govern qui ens enfonsa en l’oblit, ens menysprea i ens aboca a prendre decisions que no s’havien vist mai
a Catalunya, esperem que ven aviat els temps canviïn i com sempre havia estat els nostres Governants,
escoltin les nostres demandes, o Catalunya en molt poc temps deixarà de portar èxits esportius de pesca,
donat que altres comunitats autònomes ja estan intentant pescar i mai millor dit, competidors Catalans
desencisats per els problemes competitius, ja que si hem d’anar a fora de Catalunya a fer les nostres
competicions de que serveix seguir defensant la nostra senyera, quan altres banderes estarien
encantades d’oferir‐los un lloc on competir als Campionats Estatals i amb unes ajudes econòmiques
impensables a Catalunya.
No podem deixar passar el temps, dons va en la nostra contra, les competicions son dia a dia un
fet que implica l’esforç de molta gent que voluntària i desinteressadament, dedica un temps essencial del
seu lleure i de la seva vida a un esport que creu es el millor, si us plau no juguin més amb els sentiments
d’aquesta gent que s’esforça cada dia per un futur de la pesca esportiva millor, ja que Catalunya som tots,
paguem els impostos i també som i ens sentim Catalans.
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