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Les colles guanyadores: L/angostos, Teru Boys i El Siluro
van recollir els trofeus en un ambient distès i cordial

Macroconcurs
Social
La germanor
de les Societats
de Pescadors
de Tremp i la Pobla,
un model a seguir



EL CONCURS

Èxit total
del primer
Macroconcurs
Intersocial de
Pesca 4 de 4

Les Llúdrigues

La Societat de Caçadors i Pescadorsde la Pobla de Segur i la Societat de Pescadorsde Tremp van organitzar el
'primer Macroconcurs de Pescadel Pallars Jussà.
Aquest Macroconcurs va constar de quatre proves, realitzades en diferents punts de la comarca per dinou
equips de quatre membres, tots ells socis d'una de les societats organitzadores de la prova.
Lesproves van tenir lloc el dia 5 de maig al canal de Gavet, el 26 de maig a la zona del camp de tir del pantà
de Sant Antoni, el 2 de juny a la mateixa àrea que l'anterior i el 9 de juny al pantà de Cellers.
Elsconcursants'van ser un exemple a seguir de cordialitat i bon ambient, tant per la varietat dels membres dels
equips - hi va haver participants des dels 12 fins als 83 anys (el senyor Carrobé) -, que van passar des de calor
a fred, suportant fins i tot la pluja, però sempre amb un bon humor encomiable i un esperit esportiu meravellós.
El sistema del concurs va permetre capturar diverses espèciescom la carpa, el barb la truita, el black bass i un
lIuci perca, amb esquers permesos per la llei i seguint les normes dels reglaments de la Federació Catalana de
Pesca.
L'acte final, que va tornar a ser un exemple de germanor i cordialitat entre els participants, es va celebrar el
mateix dia 9 amb un dinar a l'hotel Terradets de Cellers, al qual van assistir unes 150 persones entre participants
de les diferents colles, convidats i amics. Cal fer constar un especial agraïment a l'hotel Terradets per la seva
col-Iaboració, que va ajudar a fer d'aquest acte de clausura un èxit total.
Després del dinar va tenir lloc el lliurament de premis a les colles participants; tots van endur-se un record.
L'entrega es va fer per part de les personalitats convidades: Lluís Pujal, president de la Federació Catalana de
Pesca;Narcis Balagué, alcalde de la Pobla; Manolo Garcia, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tremp;
Josep Durany, alcalde de Gavet de la Conca; Montse Carrera, representant del municipi de Conca de Dalt; i el
comandant JesúsGarcia, com a delegat de l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials.
Per concloure aquesta jornada final es va celebrar un lluït ball, que va durar fins a les 7 de la tarda.
Donat l'èxit d'aquesta iniciativa, que ha permès establir llaços d'amistat entre els participants i sempre ha estat
marcat per la cordialitat entre els concursants, que van deixar de banda qualsevol rivalitat, malgrat que tots
volien guanyar la prova, elsorganitzadors esperen repetir el concurs el proper any i esperen superar els resultats
aconseguits en aquesta edició.

CLASSIFICACiÓ FINAL PER EQUIPS

1.- Colla Llangostos 11. Colla Depredadors
2.- Colla Teru Boys 12.- Colla Dinamita
3.- Colla El Siluro 13.- Colla Falcon Crest
4.- Colla Les Llúdrigues 14..; Colla Els Millors
5.- Colla Vilanova 15.- Colla Capelles Boys
6.- Colla Tardaners 16.- Colla Lo Cuaroig
7.- Colla Los Rebeldes 17.- Colla Terminators
8.- Colla Dit i Fet 18.- Colla Cortines
9.- Colla Els Tordillos 19.- Colla Alaska
10.- Colla Dream Team
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FELICITATS I REFLEXIO

De vegades la societat civil ens dóna exemples que els dirigents
hauríem d'aprendre i posar en pràctica.
la relació sociaI i personal, el planejament de les perspectives de futur
i el desenvolupament de l'activitat de la pesca esportiva que fan les
Societats de Pescadors de Tremp i la Pobla de Segur és un model a
seguir per tots els pallaresos. Felicitats.
Els seus projectes d'activitats. de propostes de futur. de projecció
exterior de l'atractiu d'aquest esport i de les sevespossibilitats com a
dinamitzador econòmic de la zona són una mostra del que entre tots
hauríem de fer.
La nostra comarca. per sobre dels personalismes i dels egoismes
localistes. reclama una posta en comú de les nostres necessitats i de
l'adequat planejament perquè cada cosa estigui al seu lloc. cada
proposta estigui complementada per una altra que sigui la mésadient
i perquè tot el conjunt sigui el més positiu. reequilibrat i harmònic
possible.
La feina que fan les directives d'aquestes dues societats és la més
semblant a la que haurien de dur aterme els nostres polítics i el Consell
Comarcal i. així. estant per sobre dels lògics i legítims desitjos locals i
fins i tot de les sanes rivalitats. tirar endavant una tasca de
desenvolupament comarcal. comprometent-se en les sevesdecisions
i planificant aquesta estratègia comuna que tanta falta fa al nostre
Pallars.
De pescar. més o menys en sabem tots; de treure'n profit. d'aquest
saber pescar. sembla que encara ens en falten algunes lliçons.
Reflexionem i a veure si n'aprenem.

Narcís Balagué i Bosch
Alcalde de la Pobla de Segur
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