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Competició Social de PEÇA MAJOR 
Participació:  

- Poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual el seu 

patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca.  

- També les embarcació no inscrites a la Secció de Pesca que hagin entregat la 

Inscripció puntual d’embarcació abonant 20€. Aquesta inscripció només serà 

vàlida per un concurs en tota la temporada.  

- El patró/na ha de tenir la llicència federativa de pesca, ja sigui d’Esport base o 

d’Alt Nivell.  

- El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta d’aquesta, incorporar-

se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició, o bé pesca com 

a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per separat la 

seva pesquera.  

- Cada patró pot anar acompanyat d’un o més tripulants, que ha de tenir la llicència 

de Pesca Federativa vigent, en cas que no tingui la llicència anual, abans del 

mateix dijous del concurs podrà tramitar una llicència puntual de dos dies 

abonant l’import de 8€. 

- No hi ha límit de participants en una embarcació però només pot haver 

un màxim de 4 canyes en acció (a l’aigua) per embarcació. (2 canyes per 

persona, si només va una persona el màxim són dues canyes) 

Técnica: Només es poden utilitzar un màxim de 4 canyes per embarcació i com a 

màxim tres hams per línia. Es pot pescar amb embarcació a la deriva o fondejat. Es pot 

utilitzar tota mena d’esquer natural o artificial.  

Horari: 

- 7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port. 

- 8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.  

- 13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port. 

- 13:30h: Pesatge el Varader.  

- 14:00h: Anunciada dels guanyadors i si es pot Pica-pica.   

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants) 

Notes: 

- Qualsevol peça que no doni la talla mínima d’un quilo serà retirada del pesatge. 

- S’ha de retornar a l’aigua tota aquella especie que no entri al concurs.  

- No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h. 

- Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada. 

Especies vàlides + talla mínima:  

Totes les espècies són vàlides sempre que passin els 750 g! 



- Tota aquell patró/na que arribi més tard de les 13:30h al pesatge sense raó 

justificada se li restarà un 20% del pes cada cinc minuts.  

- El passatge es realitzarà per embarcacions o patrons.   

- Recordem que segons normativa de la FCPEIC es prohibeix fumar i beure begudes 

alcohòliques durant els concursos. 

- Recordem que el Club Nàutic Premià és respectuós amb el medi ambient i està 

prohibit llençar deixalles i embrutar el mar. No complir aquesta normativa pot 

penalitzar a la classificació. 

- Demanem que les peces no vinguin amb hams ni manipulades.  

- S’entregarà Premi a la peça major sempre que aquesta sigui superior a 750g. 

Mesures Covid: S'estableixen en funció a la normativa de la FCPEC i el PROCICAT.  

Els 5 bàsics: 

1. Hams grossos. 

2. Canyes potents i fils gruixuts. 

3. Bons esquers. 

4. Gameta llarga 

5. Moooooooolta paciència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competició Social de pesca de Cefalòpodes 
Participació:  

- Poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual el seu 

patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca.  

- També les embarcació no inscrites a la Secció de Pesca que hagin entregat la 

Inscripció puntual d’embarcació abonant 20€. Aquesta inscripció només serà 

vàlida per un concurs en tota la temporada.  

- El patró/na ha de tenir la llicència federativa de pesca, ja sigui d’Esport base o 

d’Alt Nivell.  

- El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta d’aquesta, incorporar-

se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició, o bé pesca com 

a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per separat la 

seva pesquera.  

- Cada patró pot anar acompanyat d’un o més tripulants, que ha de tenir la llicència 

de Pesca Federativa vigent, en cas que no tingui la llicència anual, abans del 

mateix dijous del concurs podrà tramitar una llicència puntual de dos dies 

abonant l’import de 8€. 

- No hi ha límit de participants en una embarcació però només pot haver 

un màxim de 4 canyes en acció (a l’aigua) per embarcació. (2 canyes per 

persona, si només va una persona el màxim són dues canyes) 

Técnica: respectant la normativa de la FCPEC, cada pescador pot portar un màxim de 

dues canyes i com a màxim tres hams (pajaritos) per línia. Es pot pescar al curricà, 

amb embarcació a la deriva o fondejat. Es pot utilitzar tota mena d’esquer natural o 

artificial.  

Horari: 

- 7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port. 

- 8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.  

- 13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port. 

- 13:30h: Pesatge el Varader.  

- 14:00h: Enunciada dels guanyadors i si es pot Pica-pica.   

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants) 

Notes: 

- Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge. 

- S’ha de retornar a l’aigua tota aquella espècie que no entri al concurs.  

Especies vàlides + talla mínima:  

Sípia: 15 cm 

Calamar: 15 cm 

Pop de sorra: no té talla 

Pop de roca: 1 kg 



- No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h. 

- Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada. 

- Tota aquella embarcació que arribi més tard de les 13:30h sense raó justificada 

se li restarà un 20% del pes cada cinc minuts.  

- El passatge es realitzarà per embarcacions o patrons.   

- Recordem que segons normativa de la FCPEIC es prohibeix fumar i beure begudes 

alcohòliques durant els concursos. 

- Recordem que el Club Nàutic Premià és respectuós amb el medi ambient i està 

prohibit llençar deixalles i embrutar el mar. No complir aquesta normativa pot 

penalitzar a la classificació. 

- Demanem que les peces no vinguin molt brutes de tinta. 

- S’entregarà Premi a la peça major sempre que aquesta sigui superior a 500g.    

Mesures Covid: S'estableixen en funció a la normativa de la FCPEC i el PROCICAT.  

Els 5 bàsics: 

1. Important pajaritos nous o ben afilats. 

2. Canyes finetes i toves. 

3. Profunditat sorrenca entre 9 i 20m. 

4. Deriva de 0,4-0,6 nusos. 

5. Paciència i no canviar sovint de lloc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competició Social de pesca del Pagell 
Participació:  

- Poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual el seu 

patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca.  

- També les embarcació no inscrites a la Secció de Pesca que hagin entregat la 

Inscripció puntual d’embarcació abonant 20€. Aquesta inscripció només serà 

vàlida per un concurs en tota la temporada.   

- El patró/na ha de tenir la llicència federativa de pesca, ja sigui d’Esport base o 

d’Alt Nivell.  

- El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta d’aquesta, incorporar-

se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició, o bé pesca com 

a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per separat la 

seva pesquera.  

- Cada patró pot anar acompanyat d’un o més tripulants, que ha de tenir la llicència 

de Pesca Federativa vigent, en cas que no tingui la llicència anual, abans del 

mateix dijous del concurs podrà tramitar una llicència puntual de dos dies 

abonant l’import de 8€. 

- No hi ha límit de participants en una embarcació però només pot haver 

un màxim de 4 canyes en acció (a l’aigua) per embarcació. (2 canyes per 

persona, si només va una persona el màxim són dues canyes) 

Técnica: respectant la normativa de la FCPEC, cada pescador pot portar un màxim de 

dues canyes i com a màxim tres hams per línia. Es pot pescar amb embarcació a la 

deriva o fondejat. Es pot utilitzar tota mena d’esquer natural o artificial.  

Horari: 

- 7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port. 

- 8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.  

- 13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port. 

- 13:30h: Pesatge el Varader.  

- 14:00h: Anunciada dels guanyadors i si es pot Pica-pica.   

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants) 

Notes: 

- Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge. 

- S’ha de retornar a l’aigua tota aquella especie que no entri al concurs.  

- No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h. 

- Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada. 

- Tota aquella embarcació que arribi més tard de les 13:30h sense raó justificada 

se li restarà un 20% del pes cada cinc minuts.  

Especies vàlides + talla mínima:  

Pagell:  18cm  
 



- El passatge es realitzarà per embarcacions o patrons.   

- Recordem que segons normativa de la FCPEIC es prohibeix fumar i beure begudes 

alcohòliques durant els concursos. 

- Recordem que el Club Nàutic Premià és respectuós amb el medi ambient i està 

prohibit llençar deixalles i embrutar el mar. No complir aquesta normativa pot 

penalitzar a la classificació. 

- Demanem que les peces no vinguin amb hams ni manipulades.  

- S’entregarà Premi a la peça major sempre que aquesta sigui superior a 500g. 

Mesures Covid: S'estableixen en funció a la normativa de la FCPEC i el PROCICAT.  

Els 5 bàsics: 

1. Profunditat sorrenca a 50m 

2. Gàmetes llargues i fines del 0,23-0,25 mm de 0,5m. 

3. Canviar sovint l’esquer. 

4. Deriva de 0,3-04 nusos. 

5. Plom sempre a terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competició Social de pesca per espècies 
Participació:  

- Poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual el seu 

patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca.  

- També les embarcació no inscrites a la Secció de Pesca que hagin entregat la 

Inscripció puntual d’embarcació abonant 20€. Aquesta inscripció només serà 

vàlida per un concurs en tota la temporada.  

- El patró/na ha de tenir la llicència federativa de pesca, ja sigui d’Esport base o 

d’Alt Nivell.  

- El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta d’aquesta, incorporar-

se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició, o bé pesca com 

a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per separat la 

seva pesquera.  

- Cada patró pot anar acompanyat d’un o més tripulants, que ha de tenir la llicència 

de Pesca Federativa vigent, en cas que no tingui la llicència anual, abans del 

mateix dijous del concurs podrà tramitar una llicència puntual de dos dies 

abonant l’import de 8€. 

- No hi ha límit de participants en una embarcació però només pot haver 

un màxim de 4 canyes en acció (a l’aigua) per embarcació. (2 canyes per 

persona, si només va una persona el màxim són dues canyes) 

Técnica: Només es poden utilitzar un màxim de 4 canyes per embarcació i com a 

màxim tres hams per línia. Es pot pescar amb embarcació a la deriva o fondejat. Es pot 

utilitzar tota mena d’esquer natural o artificial.  

Horari: 

- 7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port. 

- 8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.  

- 13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port. 

- 13:30h: Pesatge el Varader.  

- 14:00h: Anunciada dels guanyadors i si es pot Pica-pica.   

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants) 

PESATGE 

Cada parella contarà 2.000 punts i cada espècie sense aparella 500 punts més 

el pes. 

Exemple: 3 parelles (6.000p) + 2 solters (1.000p) + 2,500kg (2.500p) 

=9.500punts 

Especies vàlides + talla mínima:  

Totes les espècies són vàlides. Consultar les talles mínimes 
en el llistat adjunt.  



Notes: 

- Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge. 

- S’ha de retornar a l’aigua tota aquella especie que no entri al concurs. 

- No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h. 

- Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada. 

- Tota aquell patró/na que arribi més tard de les 13:30h al pesatge sense raó 

justificada se li restarà un 20% del pes cada cinc minuts.  

- El passatge es realitzarà per embarcacions o patrons.   

- Recordem que segons normativa de la FCPEIC es prohibeix fumar i beure begudes 

alcohòliques durant els concursos. 

- Recordem que el Club Nàutic Premià és respectuós amb el medi ambient i està 

prohibit llençar deixalles i embrutar el mar. No complir aquesta normativa pot 

penalitzar a la classificació. 

- Demanem que les peces no vinguin amb hams ni manipulades i les aranyes 

desarmades. Si hi ha alguna aranya amb les punxes la penalització serà del 50% 

del pes total pescat.  

- S’entregarà Premi a la peça major sempre que aquesta sigui superior a 500g.   

Mesures Covid: S'estableixen en funció a la normativa de la FCPEC i el PROCICAT.  

Els 5 bàsics: 

1. Tenir una estratègia clara. 

2. Anar de més profunditat a menys. 

3. Buscar primer les espècies més fàcils. 

4. Tenir diferents equips preparats (fons, jigging, llorito, cefalòpodes) 

5. Canviar sovint de lloc. 

6. Molta sort!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competició Social de pesca al JIGGING 
Participació:  

- Poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual el seu 

patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca.  

- També les embarcació no inscrites a la Secció de Pesca que hagin entregat la 

Inscripció puntual d’embarcació abonant 20€. Aquesta inscripció només serà 

vàlida per un concurs en tota la temporada.  

- El patró/na ha de tenir la llicència federativa de pesca, ja sigui d’Esport base o 

d’Alt Nivell.  

- El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta d’aquesta, incorporar-

se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició, o bé pesca com 

a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per separat la 

seva pesquera.  

- Cada patró pot anar acompanyat d’un o més tripulants, que ha de tenir la llicència 

de Pesca Federativa vigent, en cas que no tingui la llicència anual, abans del 

mateix dijous del concurs podrà tramitar una llicència puntual de dos dies 

abonant l’import de 8€. 

- No hi ha límit de participants en una embarcació però només pot haver 

un màxim de 4 canyes en acció (a l’aigua) per embarcació. (2 canyes per 

persona, si només va una persona el màxim són dues canyes) 

Técnica: L’única tècnica vàlida per aquest concurs és el jigging. No es pot utilitzar cap 

esquer natural ni viu ni mort. Es permet utilitzar les plomes, jig, inchiku o vinil. 

L’embarcació ha d’estar totalment aturada per pescar. No és vàlid el curricà, ni 

l’spinning.   

Horari: 

- 7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port. 

- 8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.  

- 13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port. 

- 13:30h: Pesatge el Varader.  

- 14:00h: Anunciada dels guanyadors i si es pot Pica-pica.   

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants) 

Notes: 

- Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge. 

- S’ha de retornar a l’aigua tota aquella especie que no entri al concurs. 

Especies vàlides + talla mínima:  

-ARANYA/CAPÇUDA: 15 cm - DRAGÓ: 18 cm       - DÈNTOL: 40 cm 

-SERRÀ/ VACA SERRANA: 12 cm   - PAGELL: 18 cm     - LLIRI:  40 cm 

- SORELL: 18 cm           - BISU/VERAT: 20 c       - PEIX LLIMONA: 40 cm 



- Si hi ha indicis que s’ha utilitzat esquer natural, l’embarcació serà desqualificada. 

- No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h. 

- Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada. 

- Tota aquell patró/na que arribi més tard de les 13:30h al pesatge sense raó 

justificada se li restarà un 20% del pes cada cinc minuts.  

- El passatge es realitzarà per embarcacions o patrons.   

- Recordem que segons normativa de la FCPEIC es prohibeix fumar i beure begudes 

alcohòliques durant els concursos. 

- Recordem que el Club Nàutic Premià és respectuós amb el medi ambient i està 

prohibit llençar deixalles i embrutar el mar. No complir aquesta normativa pot 

penalitzar a la classificació. 

- Demanem que les peces no vinguin amb hams ni manipulades i les aranyes 

desarmades. Si hi ha alguna aranya amb les punxes la penalització serà del 50% 

del pes total pescat.  

- S’entregarà Premi a la peça major sempre que aquesta sigui superior a 500g.   

Mesures Covid: S'estableixen en funció a la normativa de la FCPEC i el PROCICAT.  

Els 5 bàsics: 

1. La sonda ben calibrada i canviar sovint de lloc. 

2. Unes plomes noves i afilades.  

3. Un bon pes que baixi ràpid.  

4. Canya especial per jigging.  

5. Descansar cada dos tres pujades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competició de Pesca Femenina 
Participació:  

- Pot participar tota aquella dona que s’adjunti en una embarcació inscrita a la 

secció de pesca. En cas que no la tinguin prèviament, a totes les participants se’ls 

hi demana una llicència de pesca d’un sol dia per poder competir de forma 

federada. 

- Cada pescadora passarà amb el seu nom independentment de l’embarcació, per 

tant s’estableix una classificació individual.  

- S’haurà de pagar una inscripció prèvia per participar en la qual tindrà accés a la 

llicència federativa si no en té una anual. El cost serà de 8€.  

Técnica: es pot pescar en qualsevol modalitat de pesca, sempre respectant el màxim 

de dues canyes per pescadora i un màxim de tres hams per línia. Es pot pescar a fons, 

jigging, curricà, etc.   

Horari: 

- 7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port. 

- 8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.  

- 13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port. 

- 13:30h: Pesatge a la zona del Verader.  

- 14:00h: Entrega de premis i obsequis a totes les participants.  

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants) 

Notes: 

- Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge. 

- S’ha de retornar a l’aigua tota aquella especie que no entri al concurs. 

- No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h. 

- Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada. 

- Tota aquella PESCADORA que arribi més tard de les 13:30h al pesatge sense raó 

justificada se li restarà un 20% del pes cada cinc minuts.  

- El passatge es realitzarà per PESCADORA. INDIVIDUAL   

- Recordem que segons normativa de la FCPEIC es prohibeix fumar i beure begudes 

alcohòliques durant els concursos. 

- Recordem que el Club Nàutic Premià és respectuós amb el medi ambient i està 

prohibit llençar deixalles i embrutar el mar. No complir aquesta normativa pot 

penalitzar a la classificació. 

Especies vàlides + talla mínima:  

Totes les espècies són vàlides. Consultar les talles mínimes 
en el llistat adjunt.  

 

 



- Demanem que les peces no vinguin amb hams ni manipulades i les aranyes 

desarmades. Si hi ha alguna aranya amb les punxes la penalització serà del 50% 

del pes total pescat.  

- S’entregarà Premi a la peça major sempre que aquesta sigui superior a 500g. 

Mesures Covid: S'estableixen en funció a la normativa de la FCPEC i el PROCICAT.  

Els 5 bàsics: 

- Estratègia clara. 

- Hams del 6-8 amb llagostí.  

- Gàmetes curtes. 

- Buscar les roques. 

- Canviar sovint de lloc si no piquen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competició Social de Pesca del Llorito i Tacó 
Participació:  

- Poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual el seu 

patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca.  

- També les embarcació no inscrites a la Secció de Pesca que hagin entregat la 

Inscripció puntual d’embarcació abonant 20€. Aquesta inscripció només serà 

vàlida per un concurs en tota la temporada.  

- El patró/na ha de tenir la llicència federativa de pesca, ja sigui d’Esport base o 

d’Alt Nivell.  

- El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta d’aquesta, incorporar-

se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició, o bé pesca com 

a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per separat la 

seva pesquera.  

- Cada patró pot anar acompanyat d’un o més tripulants, que ha de tenir la llicència 

de Pesca Federativa vigent, en cas que no tingui la llicència anual, abans del 

mateix dijous del concurs podrà tramitar una llicència puntual de dos dies 

abonant l’import de 8€. 

- No hi ha límit de participants en una embarcació però només pot haver 

un màxim de 4 canyes en acció (a l’aigua) per embarcació. (2 canyes per 

persona, si només va una persona el màxim són dues canyes) 

Técnica: Només es poden utilitzar un màxim de 4 canyes per embarcació i com a 

màxim tres hams per línia. Es pot pescar amb embarcació a la deriva o fondejat. Es pot 

utilitzar tota mena d’esquer natural o artificial.  

Horari: 

- 7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port. 

- 8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.  

- 13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port. 

- 13:30h: Pesatge el Varader.  

- 14:00h: Anunciada dels guanyadors i si es pot Pica-pica.   

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants) 

Notes: 

- Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge. 

- S’ha de retornar a l’aigua tota aquella especie que no entri al concurs. 

- No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h. 

- Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada. 

Especies vàlides + talla mínima:  

Llorito: 14 cm 

Tacó: 14 cm 



- Tota aquell patró/na que arribi més tard de les 13:30h al pesatge sense raó 

justificada se li restarà un 20% del pes cada cinc minuts.  

- El passatge es realitzarà per embarcacions o patrons.   

- Recordem que segons normativa de la FCPEIC es prohibeix fumar i beure begudes 

alcohòliques durant els concursos. 

- Recordem que el Club Nàutic Premià és respectuós amb el medi ambient i està 

prohibit llençar deixalles i embrutar el mar. No complir aquesta normativa pot 

penalitzar a la classificació. 

- S’entregarà Premi a la peça major sempre que aquesta sigui superior a 500g. 

Mesures Covid: S'estableixen en funció a la normativa de la FCPEC i el PROCICAT.  

Els 5 bàsics: 

1. A 17 m davant de Premià. 

2. Utilitzar cuc i canviar-lo sovint. 

3. Hams petits del 8 amb gameta del 0,20 mm 

4. Gàmetes curtes de 20 cm. 

5. Fons sorrencs i deriva de 0,2-0,3 nusos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competició Social de Pesca 5 estrelles 
Participació:  

- Poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual el seu 

patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca.  

- També les embarcació no inscrites a la Secció de Pesca que hagin entregat la 

Inscripció puntual d’embarcació abonant 20€. Aquesta inscripció només serà 

vàlida per un concurs en tota la temporada.   

- El patró/na ha de tenir la llicència federativa de pesca, ja sigui d’Esport base o 

d’Alt Nivell.  

- El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta d’aquesta, incorporar-

se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició, o bé pesca com 

a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per separat la 

seva pesquera.  

- Cada patró pot anar acompanyat d’un o més tripulants, que ha de tenir la llicència 

de Pesca Federativa vigent, en cas que no tingui la llicència anual, abans del 

mateix dijous del concurs podrà tramitar una llicència puntual de dos dies 

abonant l’import de 8€. 

- No hi ha límit de participants en una embarcació però només pot haver 

un màxim de 4 canyes en acció (a l’aigua) per embarcació. (2 canyes per 

persona, si només va una persona el màxim són dues canyes) 

Técnica: es pot utilitzar qualsevol tècnica de pesca. Només es pesaran les cinc peces 

més grosses de cada patró.    

 

Horari: 

- 7:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port. 

- 8:00h: Sortida de la bocana i inici del concurs.  

- 13:00h: fi del concurs de pesca. Totes les embarcacions han d’estar a port. 

- 13:30h: Pesatge el Varader.  

- 14:00h: Anunciada dels guanyadors i si es pot Pica-pica.   

(L’horari es pot modificar segons el nombre de participants) 

Notes: 

- Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge. 

- S’ha de retornar a l’aigua tota aquella especie que no entri al concurs. 

- No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h. 

- Tota aquella embarcació que entri més tard de les 13:00h serà desqualificada. 

Especies vàlides + talla mínima:  

Totes les espècies són vàlides. Consultar les talles mínimes 
en el llistat adjunt.  

 



- Tota aquell patró/na que arribi més tard de les 13:30h al pesatge sense raó 

justificada se li restarà un 20% del pes cada cinc minuts.  

- El passatge es realitzarà per embarcacions o patrons.   

- Recordem que segons normativa de la FCPEIC es prohibeix fumar i beure begudes 

alcohòliques durant els concursos. 

- Recordem que el Club Nàutic Premià és respectuós amb el medi ambient i està 

prohibit llençar deixalles i embrutar el mar. No complir aquesta normativa pot 

penalitzar a la classificació. 

- Demanem que les peces no vinguin amb hams ni manipulades i les aranyes 

desarmades. Si hi ha alguna aranya amb les punxes la penalització serà del 50% 

del pes total pescat.  

- S’entregarà Premi a la peça major sempre que aquesta sigui superior a 500g.   

Mesures Covid: S'estableixen en funció a la normativa de la FCPEC i el PROCICAT.  

Els 5 bàsics:  

1. Estratègia clara. 

2. Hams grossos. 

3. Curricà lluny al canto! 

4. Molta paciència. 

5. Sort.  

 

Competició Social de pesca al curricà 
EN EXCEPCIÓ AQUEST CONCURS ES REGIRÀ PER LA NORMATIVA DEL 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CURRICÀ DE COSTA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sortida de Pesca a Gran Fons 
Participació:  

- Poden participar totes les embarcacions del Club Nàutic Premià la qual el seu 

patró/na estigui apuntat en la Secció de Pesca.  

- També les embarcació no inscrites a la Secció de Pesca que hagin entregat la 

Inscripció puntual d’embarcació abonant 20€. Aquesta inscripció només serà 

vàlida per un concurs en tota la temporada.  

- El patró/na ha de tenir la llicència federativa de pesca, ja sigui d’Esport base o 

d’Alt Nivell.  

- El patró/na pot participar amb la seva embarcació o a falta d’aquesta, incorporar-

se a una altra embarcació indicant prèviament la seva condició, o bé pesca com 

a adjunt a la tripulació, o bé com a patró/na propi i per tant pesa per separat la 

seva pesquera.  

- Cada patró pot anar acompanyat d’un o més tripulants, que ha de tenir la llicència 

de Pesca Federativa vigent, en cas que no tingui la llicència anual, abans del 

mateix dijous del concurs podrà tramitar una llicència puntual de dos dies 

abonant l’import de 8€. 

- No hi ha límit de participants en una embarcació però només pot haver 

un màxim de 4 canyes en acció (a l’aigua) per embarcació. (2 canyes per 

persona, si només va una persona el màxim són dues canyes) 

Técnica: cada pescador pot portar un màxim de dues canyes i com a màxim cinc hams 

per línia. Es pot pescar amb embarcació a la deriva o fondejat. Es pot utilitzar tota 

mena d’esquer natural o artificial. No està permès el bromeig, ni el curricà.  

Horari: 

- 6:50h: Concentració de les embarcacions participants a la bocana del port. 

- 7:00h: Sortida de la bocana.  

- 8:00h: Inici del concurs de pesca.  

- 13:00h: fi del concurs de pesca.  

- 14:00h:Totes les embarcacions han d’estar a port. 

- 14:30h: Pesatge al Varader 

- 15:00h: Anunciada dels guanyadors i si es pot pica pica.  

 (L’horari es pot modificar segons el nombre de participants) 

Notes: 

Especies vàlides + talla mínima:  

Besuc de fons: 33 cm (per aquest concurs es rebaixa la talla a 17 cm) 
Gallineta: 20 cm 
Escorpora: 25 cm 
Congre: 60 cm 
I tota aquella espècies que compleixi la talla mínima i s’hagi pescat a la zona del 

Cantu 
Els cefalòpodes no estan permesos. 

 



- Qualsevol peça que no doni la talla mínima serà retirada del pesatge. 

- S’ha de retornar a l’aigua tota aquella especie que no entri al concurs. 

- No es pot pescar fins l’inici del concurs a les 8:00h. 

- Tota aquella embarcació que entri més tard de les 14:00h serà desqualificada. 

- Tota aquell patró/na que arribi més tard de les 13:30h al pesatge sense raó 

justificada se li restarà un 20% del pes cada cinc minuts.  

- El passatge es realitzarà per embarcacions o patrons.   

- Recordem que segons normativa de la FCPEIC es prohibeix fumar i beure begudes 

alcohòliques durant els concursos. 

- Recordem que el Club Nàutic Premià és respectuós amb el medi ambient i està 

prohibit llençar deixalles i embrutar el mar. No complir aquesta normativa pot 

penalitzar a la classificació. 

- Demanem que les peces no vinguin amb hams ni manipulades i les aranyes 

desarmades. Si hi ha alguna aranya amb les punxes la penalització serà del 50% 

del pes total pescat. 

- S’entregarà Premi a la peça major sempre que aquesta sigui superior a 500g.  

Mesures Covid: S'estableixen en funció a la normativa de la FCPEC i el PROCICAT.  

Els 5 bàsics: 

1. Carrets elèctrics 

2. Hams grossos i baixos de cinc hams. 

3. Un bon punt de fondeig o zona de pesca. 

4. Sardina en sal ben tallada. 

5. Rapidesa a l’hora de treure el peix de l’ham i tornar a tirar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calamar: 15 cm 

Sípia: 15 cm 

Pop: 1 kg 


