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              Esports             

La 66a travessia de l'estany de 
Banyoles

L'estany  de  Banyoles  és  el  llac  més  gran  de 
Catalunya i  el signe identificador de la  ciutat de 
Banyoles. Hi ha una llegenda El monstre de l'estany 
de Banyoles, que li dóna una dimensió fantàstica a. 
Fins  i  tot  té  un web amb un club de fans,  amb 
activitats divertides i enllaços.

L'estany fa 2150 metres d'allargada i 130 metres de 
profunditat. Cada any es fa la travessa de l'estany  i 
hi  pot  participar  gent  de  totes  les  d'edats  i 
d'ambdós sexes. Enguany s'ha celebrat el diumenge 
20 de setembre.

L'organització ofereix  tres tipus de travessies, però 
prèviament els participants s'han d'inscriure:

La travessia  menor:  de 1200  metres,  és  per  als 
més menuts fins als 11 anys.

La travessia femenina:  de 2150 metres, és a dir, 
tot el llac.

I per últim,la travessia masculina: també de tot el 
llac.

Aquest any en la categoria menor hi han participat 
323  nedadors,  en  la  de  grans  de  la  categoria 
femenina  509  nedadores  i  en  la  masculina  421 
nedadors.

Els participants han de portar un pin amb un velcro, 
que s'han de lligar al turmell. Així quan arriben a  la 
meta pita  i  els  indica el lloc  en què han quedat 
classificats. Si durant la travessa, necessiten alguna 
cosa o bé tenen algun incident hi ha unes barques 
que vigilen la cursa mentre s'està desenvolupant i 
poden auxiliar-los.

Als  tres  millors  nedadors,  els  donen  75,  50,  25 
quilos  de  llaminadures,  respectivament,   i  una 
copa.  En  canvi,  els  30  segons  millors  nedadors 
només  reben una copa.

Després  del  lliurament  de  premis,  la  majoria  de 
gent opta per quedar-se  tota la tarda i aprofita per 
quedar-se  a  les  plataformes  i,  des  d'allà, 
divertir-se capbussant-se o tirant la gent a l'aigua.

Dos alumnes del nostre IES hi han participat, són:

- Víctor Ferrer .
- Lídia Parera.(36a de classificació).

L'estany de Banyoles Nedadors preparats per iniciar la travessia


