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    Esport

Què és el ponting?
És un esport extrem, concretament, una modalitat 
de salt encordat que es realitza des d'un pont amb 
una  corda  dinàmica   (d'escalada)  en  forma  de 
pèndol.

Hi ha més modalitats, com per exemple rappel, però 
aquests  no  s'han  de  fer  necessàriament  des  d'un 
pont, no es com en el cas del ponting que només es 
pot fer en un pont.

El  salt  de  pont  es  va  inventar  a  principis  de  la 
dècada dels 70 a Cruseilles prop de Annecy, França. 
Un escalador  alemany anomenat  Helmut  Kiene va 
connectar una corda en un dels ponts que creuen el 
riu Les Usses i va saltar des de dalt. 

Es tracta d’un salt. No necessitem res especial tan 
sols la voluntat, el valor i la decisió per a deixar-nos 
anar de la barana i  saltar  al  vuit.  És una qüestió 
molt personal. 

El  salt  consisteix  en  un gran  balanceig  o  pèndol, 
subjectes al pont mitjançant un arnès i una corda. 
Des d’un extrem del pont se salta, la corda, que es 
troba  ancorada  en l’altre,  ens  aguanta  permetent 
aquest gran gronxador.

La sensació és molt intensa, però breu.

El salt més habitual pels que s’inicien es realitzar-lo 
d'esquena al buit, agafats a la barana fins a l’últim 
moment. En el segon salt, ja és possible buscar més 
emoció tot  saltant de cara,  més impactant perquè 
veurem el terra. 

On es pot practicar?
Hi ha diferents llocs a  Catalunya que amb prèvia 
reserva i un preu d'uns 50 € es pot practicar, com 
per exemple:

Sant Sadurní d'Anoia.

Barcelona Bosc Urbà.

Vilafranca del Penedès.

Parc extrem (Girona)

Saldes

Sant Sadurní d'Anoia

Què cal per practicar-lo?
No requereix cap condició específica per practicar-lo.

Cal roba còmoda i d'abric i calçat esportiu.  El primer 
pas  és  disposar  de  tot  el  material  necessari  per 
poder  fer  el  salt  des  del  pont,  és  a  dir,  cordes, 
arnés,  mosquetons  i  guants.  Tot  això  ha  de  ser 
material homologat.  Per fer ponting són necessàries 
tres persones, una dalt del pont, una altra saltant i, 
si és possible, una altra abaix al riu.
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