
CONCURS DE PESCA FEMENÍ 

12-06-2022 

Com cada any es dedica un concurs exclusiu a les dones per visibilitzar la 

dona en l’esport i la dona en el món de la pesca. Tots els nostres 

concursos són mixtes però celebrem un concurs exclusiu per les dones 

que vulguin passar un dia de pesca juntes.  

Aquest any s’havien apuntat deu dones, però el final hi va haver dues 

baixes i van acabar participant 8 dones en cinc embarcacions diferents.  

El dia va ser de ple estiu, amb un mar amb calma, una corrent suficient per 

pescar bé a la deriva i una calor i sol que va afavorir que més d’una 

participant es banyés i pogués abandonar la canya uns minuts.  

A més a més, els peixos picaven i hi havia molta activitat de 

pesca! La qual cosa va fer que moltes embarcacions portessin 

peix. 

Les estratègies de pesca van ser diferents. L’embarcació Bruixa 

amb la Carlota i la Maribel van optar per pescar sípies, però no 

van tenir sort… tot i així van estar molt contentes de participar. 

L’embarcació Auri amb la Montse Jou i la Montse Massó van fer 

un total de 2,43 kg, que es van dividir entre les dues. 

En quarta posició va quedar la Loli Pérez pescant a l’embarcació 

Amparo i aconseguint 1,36 kg de peix. 

En tercera posició va quedar la Teresa Vilas amb 2,28 kg de peix 

i també va guanyar la peça major amb un pagell de 360g. 

En segona posició l’Amparo amb 3,82 kg de peix, una molt bona 

pesquera per una gran pescadora. 

I finalment, la guanyadora del Concurs de pesca 2022 va ser 

l’Ester amb 6,04 kg de peix, una molt bona pescada, de serrans, 

pagells, besucs, bogues i fins i tot una palaia! Una pesquera que 

li va servir per endur-se el concurs. L’Ester una gran pescadora 

que duran les 5 hores de concurs no va parar de treure peix.  



Desprès del pesatge es va acabar amb el pica-pica i l’entrega de trofeus i 

premis ja que totes les participants van tenir un obsequi de participació.  

Esperem retrobar-nos l’any vinent!!  

 

 

 

 















 


