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Esports

El piragüisme
Història d'aquest esport

Els “kayaks” i les “canoes” varen sorgir fa milions 
d’anys, a causa de la necessitat de desplaçar-se a 
través  de l’aigua.  Aquests  han anat  evolucionant 
fins a les actuals embarcacions, que s’empren en 
diferents competicions . 

Què és?

La  canoa és  una  embarcació  petita  de  forma 
allargada, habitualment és d'una peça, la proa i la 
popa són punxegudes, acostumen a no tenir timó ni 
quilla i la propulsió és a base de rems o pagaies.

Una  piragua és un tipus d'embarcació (pot ser un 
caiac  o  una  canoa)  llarga  i  estreta  amb  la 
particularitat  de  ser  ràpida  i  maniobrable.  Els 
materials de la seva construcció són diversos, però 
els més comuns són el plàstic, la fibra de vidre, la 
fibra de carboni i el kevlar. 

Entre les canoes es poden diferenciar diversos tipus 
com  per  exemple  les  de  tipus  monòxil,  de  buc 
obert  (sovint  construïdes  a  partir  d'un tronc d'un 
arbre  buidat)  que  acostumen  a  ser  anomenades 
piragües,  o  les  de  buc  tancat,  habitualment 
construïdes amb pell, com els caiacs de l'àrtic.

Què cal per practicar piragüisme?

➢ Armilla salvavides

➢ Servei  d'assistència  a  terra  per  oferir 
primers auxilis .

➢ Serveis de vestuaris

➢ Socorristes  aquàtics  titulats  per  la  creu 
roja.

Hi ha caiacs de tota mena:

➢ caiacs d'esbarjo

➢ caiacs de pesca

➢ caiacs de competició

➢ caiacs de travessia

➢ caiacs autobuidables

➢ caiacs de rodeig

➢ caiacs de creek

➢ caiacs d'aigües braves

➢ caiacs per a nens

➢ caiacs inflables

➢ caiacs de cayac-surf

➢ caiacs de fibra

➢ caiacs a pedal

Canoa

El preu d'un caiac pot ser a partir de 1.000 € els 
millors, després hi ha els  més senzills  que poden 
costar a partir de 500 euros.

Diferències entre kayak i canoa

La paraula KAYAK prové dels esquimals, i significa 
bot dels homes.

L’origen de la CANOA es troba a l’Est del Canadà 
(d’allà  prové  el  seu  nom  complet:  canoa 
canadenca). 


