Cap de setmana de multiaventura
Llavorsí ‘08
Crònica
Resumir dins una crònica tot el que vam fer el cap de setmana del 5 al 7 de
setembre??? Complicat això, però mirarem de fer-ne una mica de resum.

El lloc que vam escollir va
esser la comarca del Pallars Sobirà.
El nostre centre d’operacions:
Escaló, petit poblet de muntanya
situat a mig camí d’Espot, Esterri
d’Aneu, Llavorsi i Rialp, pobles on
vam desenvolupar totes les
activitats.
Escaló es un petit poblet,
només un parell de dotzenes
d’habitants, un hostal el
Castellarnau y a la vorera del
Noguera Pallaresa, protagonista els
dies següents de les nostres
activitats.
El poblet d’Escaló, que amb tanta
hospitalitat ens va rebre.

Dissabte dematí
Ens llevem ben d’hora, berenar al Castellarnau, pa amb tomàquet, iogurts,
embotits catalans, sucs de fruites i moltes més coses. Es tractava d’agafar
forces, que be que ens farien falta al llarg del dia!

El mati el grup es fa fer bocins. Uns partiren cap el barranc de berros per fer
descens de barrancs, altres marxaren amb cavalls per fer una volta per les
rodalies del poble d’Escaló, altres agafaren Quads per descobrir la comarca des
de la perspectiva de camins forestals i el grup més nombrós va fer una
espectacular davallada del Noguera Pallaresa des de Llavorsi fins gairebé Rialp
amb el sol ajut d’una taula de suro: Aixó es l’Hidrospeed.

El grup de descens de barrancs.
Gairebé tota la representació

Alguns dels components del grup
d’Hidrospeed.

Eivisenca es va decidir per aquesta

Ben equipats, com podeu veure.

activitat: Na Nati, Sonia, Ma.Jose,

Neoprens, cascs, la cosa no era per

Kevin, Sandra...

agafar-la a la lleugera. L’aigua

Pel que conten s’ho van passar
d’allo més bé!

estava ben fresca. Van gaudir tant
que alguns quan van arribar al destí
volien tornar a començar!

Dissabte horabaixa:
Després d’agafar forces amb un bon dinar al Castellarnau i amb el
temps ben justet per fer la digestió, vam partir cap a la nostra següent etapa:
El Parc Nacional d’Aiguestortes i Estany de Sant Maurici.
Els vehicles 4x4 ens van dur des d’Espot fins el Llac. Tot i que el temps
va esser tot l’horabaixa una mica plujós, això no va esser motiu per no gaudir
de les espectaculars panoràmiques mentres pujàvem cap al mirador de
l’Estany: El Llac de Sant Maurici, l’Estany de Ratera, Els impressionants
Encantats, la roca de L’Estany... En Francesc Simo ens va fer de guia per
aquests indrets i mos va anar mostrant aquestes meravelles naturals. Alguns
components del grup encapçalats per na Marga Mestre (no podia esser
d’altra!), fins i tot es van atrevir a fer la volta completa al Llac en un temps de
record olímpic!!

Alguns components del grup passant per
davora l’Estany de Ratera

Espectacular vista del Llac de Sant Maurici
(Gracies Xisco amer per la teva foto)

Panoràmica dels Encantats

El grup, al mirador de l’Estany

Dissabte (més horabaixa encara):
Na Laura, Cyntia, Ma. Jose, Marga Mestre, Robert (president), X.Amer, Berto i
Joan Bernaus formen el grup que es van atrevir a fer Ponting. A la localitat
d’Esterri d’aneu, a les afores, hi ha un pont que es genial per fer aquesta
activitat. Te uns 25 metres d’alçada i capgira l’estomac només d’apropar-se i
mirar per avall. Tot i així es van atrevir!!. Si no vos ho creieu, aquí hi ha
algunes fotos...

Na Cyntia no ho veia massa clar això...
En Joan Bernaus que ni s’ho va pensar es
tio... Dit i fet.
Alla voooooyyyyy!!!!!

Es president: Aconseguit!!

Però a n’és final, en Valeriano la va
convèncer per que es llancés.
Bravo Cyntia!!!

De esquerra a dreta, na Cyntia, en J.Bernaus, Na Marga Mestre, Ma. Jose, Robert, Laura, Berto i
Francesc Amer. Tots van botar des del Pont.
Enhorabona valents/tes.

Diumenge.
Per si encara ho hi haques hagut abastament d’emocions, encara ens quedava
el Diumenge. Per unes hores, les mogudes aigües del Noguera Pallaresa van
esser escenari de les nostres evolucions. Desprès d’escoltar atentament de
boca dels monitors el que havíem de fer per avançar, aturar i voltar
l’embarcació, així com el que havíem de fer quan trabuquéssim, vam partir riu
per avall en direcció Rialp. Abordatges, trabucades... però sobretot una
travessia intensa i que de ben segur tots nosaltres recordarem per molt de
temps!!

Els components d’un dels Rafts.
Alguns dels components, escoltant les
instruccions dels monitors abans de fer-se
a l’aigua. Haviem de tenir ben clar el que fer
davant qualsevol imprevist!

Impressionant perspectiva de tots els participants, riu per avall!

I això va esser tot... Bé, no.
Encara no va esser tot. Fins i tot
vam poder gaudir en directe del
pas de la caravana de la Vuelta
Ciclista a España per Llavorsi.
Baixó no estava dins el programa
i ens va fer arribar justet de
temps a l’aeroport, on cadascú
va partir cap el seu lloc d’origen.

