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Nota de premsa 

                     

 
 
 
La Fira de Pescador arriba a la 27a edició amb 
diverses novetats: canvi d'ubicació i recuperació 
del concurs infantil de pesca i del tercer dia de fira 
 
 
L'Ajuntament de Roda de Ter i la Societat de Pescadors Esportius de Roda 
de Ter continuen col·laborant per donar continuïtat a una de les fires més 
antigues que tenen lloc al municipi i l'única fira de pesca d'aigua dolça en 
l'àmbit de Catalunya. 
 
 

 
Roda de Ter tornarà a convertir-se en la capital de la pesca d'aigua dolça amb la 
celebració de la 27a edició de la Fira del Pescador que tindrà lloc els dies 29, 30 i 
31 de juliol. L'Ajuntament de Roda de Ter i la Societat de Pescadors Esportius de 
Roda de Ter continuen col·laborant per donar continuïtat a una de les fires més 
antigues que tenen lloc al municipi i l'única fira de pesca d'aigua dolça en l'àmbit 
de Catalunya. 
 
Una de les principals novetats d'aquesta edició és que la fira s'ha traslladat 
d'ubicació i, en lloc de fer-se al Passeig del Ter, se situa al costat a la zona de la 
Carpa Municipal, al carrer Salvador Espriu. Aquest canvi d'ubicació és degut a les 
obres de remodelació que s'estan executant al Call de la Capella. A causa de les 
obres, no es pot circular amb vehicles per la que és una de les vies d'accés al 
nucli urbà i al Passeig del Ter. 
 
Aquesta no és l'única novetat d'aquesta 27a edició. Durant els dos anys de 
pandèmia la fira es va celebrar igualment, però es va haver d'adaptar a les 
mesures de seguretat per protegir-nos de la Covid. Una de les activitats que es 
va veure afectada va ser el concurs de pesca infantil.  
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I en aquesta edició, es torna a recupera: "Ens fa molta il·lusió poder-lo tornar a fer 
perquè havia sigut una de les festes principals de les anteriors edicions", 
assegura Xavier Carrera, president de la Societat de Pescadors Esportius de 
Roda de Ter.  
 
Segons Carrera, han preparat aquesta 27a edició amb molta il·lusió i amb ganes 
que surti molt bé i en destaca una altra novetat: es recupera el tercer dia de fira, 
per la qual cosa, l'activitat començarà el divendres 29 i s'allargarà fins diumenge 
31, al vespre. 
 
A la pregunta de com ha afectat aquests anys de pandèmia a la Fira del 
Pescador, Carrera explica que al món de la pesca en general i a la fira en 
concret, "s'ha reduït a la meitat la gent que érem". "El que sí que es manté bé és 
el nombre de participants de la COPA Sensas per ser un concurs d'alta 
competició", afegeix Carrera. "La pandèmia ens ha perjudicat molt. Hem perdut 
molts socis grans i s'hi afegeix el fet que ens falten socis joves". I tenen 
l'esperança de poder atraure afició jove amb la recuperació d'iniciatives com el 
concurs infantil que està obert a canalla de 5 a 15 anys. 
 
Per la seva part, la regidora de Promoció Econòmica, Núria Arrebola, assegura 
que: "Estem molt contents de poder celebrar la 27a edició. És una fira que ha 
sobreviscut a la situació de la pandèmia gràcies a l'esforç de la Societat de 
Pescadors Esportius de Roda i ha consolidat un públic fidel, malgrat els 
entrebancs, i han aconseguit mantenir-la". La regidora també destaca l'exposició 
que hi haurà a l'estand de la Societat de Pescadors Esportius de Roda amb 
fotografies de les dues edicions que s'han celebrat en pandèmia. Per Carrera és 
una il·lusió poder recuperar l'estand de la Societat. 
 
Xavier Carrera recorda que la fira tindrà lloc en un moment de sequera severa i 
explica que la manca d'aigua provoca canvis d'hàbitat en el riu, la qual cosa 
repercuteix en el comportament habitual dels peixos. 
 
La Fira del Pescador acabarà el diumenge al vespre amb el rom cremat i les 
havaneres a la zona de la Carpa municipal de Roda de Ter. 
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Divendres 29 de juliol: 
• 15:30 h 6è concurs de pesca de veterans 
• 20:00 h Entrega de premis 
 
Dissabte 30 de juliol: 
• 06:00 h campionat d'equips Copa Sensas 
• 06:00 h 9è campionat de Catalunya mixta 
• 14:00 h Entrega de premis 
• 16:00 h Gran concurs de pesca infantil** 
• 19:30 h Entrega de premis 
 
Diumenge 31 de juliol: 
• 06:00 h Gran concurs de pesca sènior* 
• 13:00 h Entrega de premis 
• 20:30 h Cantada d'havaneres amb el grup "Havanerus de l'Esquirol" 
• 21:30 h Rom Cremat i Comiat de festa 
 
*Per poder participar en el concurs de pesca sènior que tindrà lloc el dia 31 
de juliol a les 06:00 h és necessari inscriure's. La inscripció es podrà fer 
fins al dia 30 de juliol a les 18.00 a JJ Pesca-Sport (Tel. 938500484) 
 
**Per el concurs infantil cal omplir aquest formulari: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebnJveEeCN4G6FZLhbZYU2
6yA6LkrdEJ1hpwOvED8LxyXe1g/viewform 
 
 
La fira comptarà amb servei de creperia. 
 
 

 
 
Ajuntament de Roda de Ter 
22 de juliol de 2022 
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