PROGRAMA
DIJOUS 19
A les 9:00 h, presentació de la 7a trobada Franco Catalana.
Distribució de la documentació de pesca. Matí i tarda, pesca.
A les 22:30 h, conferència-debat “Estudi sobre la qualitat de
les aigües i el grau d’eutrofització de l’embassament de la
Torrassa”. Inscripcions per al concurs de muntatge i per el
concurs de càsting pels assistents a la conferencia debat.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
TROBADA FRANCO - CATALANA
Data........................../.........................../.................
Nom i cognoms ...................................................
Data naixement ....................................................
Adreça ..................................................................

DIVENDRES 20
Matí i tarda pesca. A les 22 h, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de la Guingueta, concurs de muntatge de mosques.

Població .............................. Codi postal ............

DISSABTE 21
Matí i tarda pesca. A les 21:30 h, Sopar de Germanor. Durant la vetllada es lliuraran els 3 1ers premis del Concurs de
Muntatge (100 € per cada guanyador) i es farà el sorteig de
material de pesca a mosca entre tots els pescadors inscrits a
la 7a trobada. Després, ball de Fi de Festa.

Telf. fixa ............................ Mòbil .........................

DIUMENGE 22
Matí i tarda pesca. A les 15:30 h, concurs de Càsting Mosca amb material de l’Organització. Lliurament de 300 € al
guanyador/a del concurs sènior (≥18 anys) i de 200 € al
guanyador/a del concurs joventut (<18 anys).

PROGRAMME
JEUDI 19
à 9h du matin, à la mairie de la Guingueta, Distribution des cotos et permis. Pèche toute la journée jusqu’à 21 h. À 22:30h,
conférence-debat “Estudi sobre la qualitat de les aigües i el
grau d’eutrofització de l’embassament de la Torrassa”. Réglement bulletins d’inscritions pour le concours de muntage et
pour le concours de casting.
VENDREDI 20
Pêche toute la journée jusqu’à 21h. À 22 h, concours de
montage de mouche à la mairie de la Guingueta.
SAMEDI 21
Pêche toute la journée jusqu’à 21 h. À 21:30 h, Dìner de clôture avec remise des prix des trois catégories du concours
de montage (100 € categorie) et tirage au sort du matériel de
pêche mouche. Aprés on peut boire et danser.
DIMANCHE 22
Pêche toute la journée jusqu’à 21 h. A 15,30 h, Concours
Casting Mouche (canne fourrnies par l’organisateur), suivi de
la remise du 1er Prix 300 € (≥18 années simbol hom i done) et
1er prix 200 € jeunes (<18 années simbol home et done)

Província .................................... País .................
E. mail: .............................. DNI............................
Data límit d’inscripció: 16 juliol 2007
Núm. de compte: 2100-0074-51-0200135880
IBAN: ES73-2100-0074-5102-0013-5880
BIS/SWIFT: CAIXES BB XXX
Fax. 973 626 588

CONCURS CÀSTING-MOSCA
CONCURS DE MUNTATGE

NO
NO

SI
SI

Inscripcions 19 de juliol durant la conferència-debat
Cal omplir la butlleta d’inscripció i enviar-la per fax juntament amb el justificant de pagament

FÓRMULES
F1

Cotos + llicència + sopar

=

98 €

F2

Cotos + llicència

=

62 €

F3

Cotos + sopar

=

82 €

F4

Sopar

=

40 €

F5

Meitat cotos + sopar

=

60 €

F6

Meitat cotos + llicència

=

40 €

F7

Meitat cotos + llicència + sopar

=

80 €

F8

Cotos

=

42 €

