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Passa un estiu especial,
fes activitats a la natura

A
les portes de l’acaba-
ment del curs escolar,
s’obre un gran ventall de
propostes per fer de l’es-
tiu una cosa molt espe-

cial: fer allò que més t’agrada, po-
sar a prova el teu nivell d’autonomia,
fer nous amics i amigues, descobrir
nous indrets... Al nostre país són
centenars les entitats,associacions
i empreses especialitzades que or-
ganitzen programes d’estades a la
natura, campus esportius, casals...,
i tots tenen el mateix denominador
comú: la pràctica d’activitats físiques
i esportives, en la
majoria dels ca-
sos com a objec-
tiu principal del
programa i en
d’altres com a
complement in-
substituïble. I en
molts dels casos,
aquestes activi-
tats físiques i es-
portives acostu-
men a ser aque-
lles que es desenvolupen en el marc
incomparable de la natura. Una na-
tura que per definició és un medi
canviant, desconegut i del tot dife-
rent a les característiques estables
d’instal·lacions esportives més quo-
tidianes: les pistes poliesportives,
els pavellons, les piscines... Així, po-
drem practicar activitats a la natu-
ralesa de tota mena, activitats que
s’agrupen segons els diferents me-

dis on es practiquen: aeri, aquàtic i
terrestre.

En el medi aeri hi podrem des-
envolupar activitats com l’ala delta,
el parapent, el vol en globus...

En medi aquàtic alhora es divi-
deix en dos: el marítim i el fluvial. En
el marítim hi podem practicar sub-
marinisme,vela lleugera,esquí aquà-
tic,windsurf, piragüisme, surf... i en
el fluvial, piragüisme en aigües vi-
ves, ràfting, hidrotrineu...

En el medi terrestre hi practi-
carem senderisme, curses d’o-
rientació, BTT, escalada, espeleo-

logia, tir amb arc... 
¡Però atenció!

Caldrà fer-ho sem-
pre amb ‘el guiat-
ge’ professional
de tècnics espe-
cialistes deguda-
ment formats i ti-
tulats, ¡i amb l’e-
quipament perso-
nal i de seguretat
necessari per a

cadascuna de les
diferents pràctiques!

Tot seguit, veurem les activitats
a la naturalesa que es practiquen
en el medi fluvial, és a dir, als rius
quan aquests baixen amb prou ca-
bal per cobrir les roques que hi ha
al fons. La pràctica d’aquests es-
ports sempre requereix portar una
armilla salvavides, un casc, ¡i saber
nedar! Així als rius de la nostra
geografia hi podrem practicar:

- Piragüisme d’aigües vives,
que consisteix a navegar amb una
piragua, amb la propulsió d’una pa-
la doble asimètrica, sabent que du-
rant la baixada es poden presentar
diferents graus de dificultat.

- Descens de bot o ràfting, con-
sisteix a baixar amb barques
pneumàtiques que normalment por-
ten sis tripulants provistos d’una
pala simple. Aquest esport té l’ori-
gen als EUA, com a barca de suport
per a les expedicions de piragües.
Al raft es transportava tot el mate-
rial necessari per a les expedicions.
A Europa el van introduir com a es-
port els nostres veïns francesos.

- L’hidrotrineu es basa a baixar
pel riu amb una planxa en forma de
trineu. El cos del practicant queda
a fora de l’aigua,mentre les cames
estan sumergides i la propulsió es
realitza amb els peus equipats amb
aletes. El primer prototip per prac-
ticar aquesta exigent activitat físi-
ca i magnífica aventura va néixer el
1979, de la mà de Pierre Simon,
Maurice Tivenan i Claude Puch. Tot

i que cadascú porta el seu hidro-
trineu, sempre caldrà practicar
aquesta activitat en grup.

- L’hidrobob és una variant
col·lectiva de l’hidrotrineu que con-
sisteix a baixar en una mena de tri-
neu tipus bob en el qual poden anar
quatre aventurers.

- El husbob consisteix a baixar
pel riu, de manera similar a la del
ràfting, però a sobre d’una embar-
cació més inestable, la part central
de la qual és rodona i només que-
da protegida per dos cilindres in-
flables a cada costat. Els quatre
practicants, que porten una pala,
s’hi asseuen a sobre com si es trac-
tés de la sella d’un cavall. 

Disfruta de les activitats d’a-
quest estiu amb els teus com-
panys i companyes, ¡però no obli-
dis mai de fer-ho amb la màxima
seguretat! n

Ja siguin estades, campus esportius, casals d’estiu,
el més probable és que molts de vosaltres estigueu
esperant el moment de començar per ‘alliberar-vos’
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ACTIVITATS MEDI FLUVIAL

El ràfting és un dels es-
ports d’aventura més populars i dels
que més es practiquen durant l’es-
tiu. El piragüisme en aigues vives
també és una activitat apassionant,
que requereix una bona tècnica


