1

TRAVESSIA DELS VINT ANYS
BARCELONA – LLANÇÀ

Motiu
Amb motiu del 20è aniversari del Club volem celebrar-ho repetint la
travessia de Barcelona fins a Llançà que ja es va fer fa 10 anys. La
travessia dels 20 anys vol ser una manera de commemorar aquesta
efemèride i d’homenatjar a totes aquelles persones que, fa vint anys, van
crear el Club.
Organització
L’organització és a càrrec del Pagaia Club de Caiac Cap de Creus
que ha creat una comissió de treball per coordinar l’esdeveniment.
Condicions










La travessia està adreçada als socis del Club, no obstant se’n farà
difusió als Clubs amics. El club podrà convidar a aquelles persones
que cregui oportú, sempre assegurant-se de que tinguin un mínim
d’experiència en caiac.
Tots els participants seran autosuficients tant dins com fora de
l’aigua.
Per fer efectiva la inscripció a aquesta travessia, caldrà que cada
participant faci el pagament de l’import de la mateixa.
L’organització es reserva el dret de modificar, anul·lar o decidir
allò que cregui convenient i segons les circumstàncies que
obliguin a prendre certes decisions davant de qualsevol imprevist.
L’organització podrà recomanar la no sortida d’un dia o dels que
cregui convenient a un participant que estigui en ruta, per motiu de
circumstàncies meteorològiques adverses o per altres motius
(indisposició, lesió, etc).
Cada participant ha de portar tant el seu material de navegació
com el personal. Atès que cal fer més d’un porteig, és imprescindible
portar el carret de transport. En cas que disposeu de nanses de
porteig també us recomanem de portar-les.
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Dates
Del 9 al 16 d’abril (8 dies i 7 nits)
Participació
Les places per a participar a la travessia són limitades a 30 persones. No
obstant, es podrà incrementar aquest nombre en funció de les inscripcions
i els responsables de grup.
Els socis pagaia tindran preferència en les inscripcions. També se’n farà
difusió als Clubs amics (Palavàs, Marsella i Garraf). A més, el club podrà
convidar a aquelles persones que cregui convenient, sempre assegurant-se
de que tenen un mínim d’experiència en caiac.
El recorregut d’aquesta travessia s’ha dissenyat com un itinerari que sigui
assumible per a la majoria de socis del Club.
Contemplem la possibilitat de crear més d’un grup segons el nivell i la
velocitat de cadascú.
Qui no pugui fer el recorregut sencer, es podrà incorporar segons la seva
disponibilitat. En aquest cassos cada participant es farà càrrec de la seva
pròpia logística.
Distància
El recorregut està previst en unes 106 milles i no hi ha cap jornada que
superi les 20 milles de navegació.
Sortida
El dissabte 9 d’ abril a les 10:30h
El lloc de sortida serà la Base Nàutica Municipal de Barcelona. Platja de
la Mar Bella, Avinguda del Litoral S/N 08005 Barcelona. (Hi ha la possibilitat
de deixar els caiacs i el material el divendres dia 8 ). Més endavant
especificarem l’horari per deixar els caiacs.
Els que vulguin deixar el cotxe, tenen pàrquings propers a la base nàutica.
La reserva del pàrquing anirà a càrrec de cadascú.
La primera etapa serà oberta a tothom i hi podran participar altres
modalitats d’embarcacions: paddle surf,... Les persones que participin en
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aquest etapa hauran de preveure la seva logística de retorn.

Arribada
Està previst arribar a Llançà el dissabte 16 d’abril cap al migdia. Cal
contemplar la possibilitat que segons com ens trobem la situació
meteorològica aquesta arribada pot allargar-se a diumenge. En arribar a
Llançà s’ organitzarà un pica pica a càrrec del Club.
Els participants que ho necessitin podran deixar durant uns dies el seu
caiac i material a la seu del club de Llançà.
Acampada
L´acampada es farà totes les nits en càmpings, dormint amb tenda o
bungalow, excepte la darrera nit que pernoctarem a Cala Tavallera.
En el cas d'escollir l'opció bungalow la gestió és a càrrec del Club i el
pagament es coordinarà al mateix càmping.
Altres tipus d’allotjament seran gestionats pel propi participant.
Intendència
Cadascú s’ha de fer càrrec de la seva provisió dels diferents àpats. Excepte
la nit de Cala Tavallera, durant el recorregut hi ha assegurada la provisió de
menjar i aigua.
Al llarg de la travessia hi haurà dos àpats que aniran a càrrec del Club que
seran organitzats per l’equip de cuina. En arribar a Llançà hi haurà un pica
pica.

Inscripció i pagament
Les inscripcions es faran a través de la plana web del Club.
El preu de la participació en aquesta travessia és de 90€. Aquest preu
inclou, la pernocta als diferents càmpings en tenda, els dos sopars, el pica
pica del darrer dia i una samarreta commemorativa de l’ esdeveniment.
Els que facin la travessia per etapes hauran de pagar 15 € d’inscripció i 15 €
per etapa.
Els que no es vulguin allotjar en tenda hauran d’abonar només la inscripció
de 15€ que donà dret a l’obsequi i als àpats col·lectius.
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Suport per terra
Disposarem d’ un equip de terra amb cotxe i el remolc per qualsevol
incidència o necessitat.

Difusió
Hi haurà un seguiment de la travessia a través de les xarxes socials del
Club. També es farà divulgació als mitjans de comunicació tant a nivell local
com nacional.
Informacions
Tota la informació referent a la travessia estarà penjada a la pàgina web
del Club. Recomanem als
participants
que es descarreguin i
s’imprimeixin els mapes i les cartes de navegació que tindran a disposició.
La tarda/nit de la primera etapa (dissabte 9 d’abril ), es farà una
primera reunió amb els participants en la qual l’organització detallarà
tots els aspectes de la travessia. En aquesta reunió es lliurarà la
samarreta commemorativa.
Cada dia al matí hi haurà un briefing informatiu del desenvolupament
de la jornada. També s’enviarà tota la informació necessària als
participants a través del canal de Telegram del Club.
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