
CONCURS DE PESCA DEL PAGELL 

07-05-2022 

 

El 7 de maig es va celebrar per primera vegada un concurs exclusiu de 

pesca del pagell, un peix molt pescat a la costa premianenca.  

La participació va ser espectacular quan 9 embarcacions van sortir a les 

vuit del matí per la bocana. El dia també va acompanyar molt amb un bon 

sol, mar plana i corrent suficient per pescar aquesta espècie. 

Tot i que les expectatives eren molt altes i portàvem una bona època de 

pesca, els pagells grans no van aparèixer i els pagells sortien bastant a 

compte gotes... Tot i així totes les embarcacions van pescar un o altre 

pagell. 

A la tornada a port ja es veia que no anava anat gaire bé la pesca. Així que 

es va començar el pesatge ja veiem que la cosa anava de pocs grams 

accepte el primer classificat que va fer una bona pesquera de pagell.  

L’embarcació Nahuja va guanya el concurs amb 4,38 kg de peix amb més 

d’un quilo de diferència respecte el segon classificat, el debutant Zoe Nico 

que va fer 3,27 kg. En tercera posició va quedar l’embarcació Romy II amb 

2, 44kg de pagells. La peça major va quedar deserta ja que cap pagell va 

superar els 500 g de pes.  

Finalment el concurs va acabar amb un Pica-pica a les instal·lacions del 

Club Nàutic.  

        PAGELLS   

Posició EMBARCACIÓ PATRÓ participants QUANTITAT PES 

1 NAHUJA RAMON ROCA 2 21 4,38 

2 ZOE NICO JOSÉ ÁLVAREZ 2 16 3,27 

3 ROMY II DANI GOMEZ 3 15 2,44 

4 COMOES JORDI ROIG 2 14 2,19 

5 JORCA IV IVAN MARTÍNEZ 2 10 1,95 

6 TROTAMARS V RAMON VILA 2 11 1,94 

7 PIRATA JUANJO SANCHIS 2 4 0,95 

8 RASCASSA JOSEP SERRA 2 5 0,78 

9 BITXO 
JUANJO 

GONZALEZ 2 3 0,36 

 



 

  

  

 


