
Sort, 14 de juliol de 2013

Avui s’ha realitzat la 2ª Copa catalana d’eslàlom al Camp de regates de Sort. Aquesta 
prova estava prevista a l’abril però degut a l’excés de cabal d’aigua d’aquesta primavera 
es traslladà fins a la data.

Els guanyadors han estat:

-HOMES SENIOR C2,Pau Ganyet i Gerard Clotet del Cadí-Canoë kayak,

-DONES SENIOR K1, Gemma Juanmartí, de l’AEPallars (foto 6678)

-DONES JUNIOR K1, Carmen Costa de Caiac Baix Cinca

-DONES CADET K1, Paula Martín, del Cadí Canoe Kayak

-HOMES SENIOR C1, Xavier Ganyet del Cadí Canoë Kayak (dorsal 19)

-HOMES CADET C1, Nil García del Cadí Canoë Kayak (Foto 6694)

-HOMES SENIOR K1, Alberto Díez Canedo, del Cadí Canoë Kayak

-HOMES JUNIOR K1, Ian Salvat, de l’AEPallars (Foto 6692)

-HOMES CADET K1, Nil García, del Cadí Canoë Kayak

Pel que fa als clubs la classificació final de la Copa catalana d’eslàlom 2013 queda de la 
manera següent:

1r-Cadí-Canoë kayak

2n-AEPallars

3r-Naútic Mig Segre

4t-Caiac Baix Cinca

Han participat al lliurament de medalles i trofeus, Vicenç Morea, ex-organitzador de San 
Miguel,  Joan  Ignasi  Rosell,  President  de  la  Federació  Catalana;  Ivana  Miño,  actriu;  
Guillem  Puras,  President  de  l’AEPallars;  Immaculada  Gallardo,  Tinent  d’alcalde  de 
l’Ajuntament de Sort; Llàtzer Sibís, Alcalde de Sort i President del Consell comarcal del  



Pallars Sobirà i Eduard Faurat, Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sort ( Foto 6682).

Per demà es realitzarà el tradicional descens turístic des del Càmping Riberies de Llavorsí 
fins al Càmping Noguera Pallaresa, de Sort, pel matí.

Per la tarda tindrà lloc una nova prova de descens desde Gerri de la Sal fins la fons de la  
Figuereta que transcorre pel Congost de Collegats. El nivel de dificultat és II-III i es tracta 
d’una prova de velocitat en la que es donarà sortida a totes les embarcacions al mateix 
temps i les classificacions es realitzaran per tipus d’embarcació. 

Henri  Rambaud ens parla  del  Congost  de  Collegats  al  seu llibre  Rivières  Esportives, 
publicat  l’any  1970 que  diu:  “Hi  ha dos grans  passatges espectaculars  riu  amunt  de  
Llavorsí, la “serrería” sobre la Noguera, i sobretot “Ribanegra” sobre el Cardós, llindar  
violent de classe V. La resta forma un recorregut molt sostingut, que s’acaba, abans de  
Pobla de Segur, en el congost de Collegats, comparable, si bé més curt, a les gorges de  
l’Ardèche o del Tarn, i a més d’un interès esportiu superior.”

Rambaud, H: Rivières sportives. Ed. Alsatia pàg. 164

Aquest tipus d’informació també forma part de l’exposició “50 anys de piragüisme a la 
Noguera Pallaresa”.

Més informació:

Ajuntament de Sort, tlf. 609547601

AEPallars, tlf. 699922028

www.kayaksort.cat


