
 
 

 

6a PIRAGUADA URV : Miravet – Benifallet 

Dissabte 8 d’OCTUBRE 2022 
- PROGRAMA  

S’organitzen dos autocars.  

Autocar 1 : des de Tarragona i Reus 

Autocar 2: des de Tortosa i Benifallet  

Tothom arribarà a Miravet en un dels dos autocars.  

- 8.00 h    Sortida autocar 1 des del campus Catalunya 
- 8.30 h    Sortida d’autocar 1 des de Reus, av. Marià Fortuny 

(alçada McDonald’s i pàrquing) 
- 8.30 h    Sortida autocar 2 del Pavelló Firal de Tortosa  
- 9.00 h    Sortida autocar 2 de la rotonda d'entrada de 

Benifallet  

------------- 

- 9.30 h    Arribada al pas de barca de Miravet. Assignació de 
piragües, repartiment d’armilles salvavides, explicació de la 
tècnica bàsica i consells d’utilització de les piragües   

- 10 h       Inici de la Piraguada. 
- 11 h       Avituallament a l'illa del Pastisset (20 minuts) 
- 12.30 h  Arribada a l'embarcador de Benifallet 
- 13.30 h  Sortida autobusos de tornada (1 i 2). 
-  

Informació d'interès: 

- Els participants podran dutxar-se i canviar-se als  espais 
habilitats. 

- Si a causa d'incidències meteorològiques s'hagués d'anul·lar 
l'activitat, se n’informarà a través de les xarxes socials 
d’EsportsURV.  

- Per a consultes i/o incidències durant el mateix dia de 
l'activitat, podeu trucar als telèfons següents: Laia Grau, 
coordinadora del Campus Terres de l’Ebre (628 509 564) i 
Ruth Marqués,  responsable EsportsURV (686 544 541). 



 
 

 

 

 

 

REQUISITS  

1. És obligatori saber nedar. 

2. És obligatori dur posada l'armilla salvavides mentre dura el descens. 
 
3. L'edat mínima per participar en aquesta activitat és de 8 anys. 

- Els menors entre 8 i 12 anys han de participar en piragua doble 
acompanyats d'un adult*. 

- Els menors entre 12 i 14 anys poden participar en piragua 
individual sempre que vagin acompanyats per un adult* en una altra 
piragua. 

- Els menors a partir de 14 anys poden participar sense 
companyia d'un adult amb el document d'autorització de participació a 
l'activitat. 

* En cas que els adults acompanyants del menor no siguin els 
seus pares o tutors, caldrà que els pares o tutors emplenin el document 
d'autorització de participació a l'activitat i avançar-lo per correu electrònic 
o portar-lo el mateix dia de l'activitat.  

 
4. Es recomana portar banyador, xancletes, guants, pantaló curt, gorra, 
samarreta de màniga curta  (si fa fred, màniga llarga o dessuadora), 
roba de recanvi, impermeable (per si plou), crema hidratant (Natural 
Honey) o repel·lent de mosquits, protecció solar, aigua i un entrepà (si 
voleu esmorzar durant la baixada). 
 
5. Es recomana portar dues motxilles, una per guardar la muda i una 
altra per pujar a la piragua amb l’esmorzar, aigua, gorra, ulleres de sol, 
crema solar... Aconsellem que els dispositius mòbils es desin en bosses 
on no hi pugui entrar aigua. 
 
6. Per realitzar l'activitat és necessari que el participant tingui total 
mobilitat. 
 
8. S’han de respectar en tot moment les recomanacions de l'organització 
i dels mitjans de seguretat. 
 
9. No està permesa la utilització de barques inflables ni d'embarcacions 
no homologades. 
 
10. Cal tenir cura de l'entorn natural en el qual es du a terme l'activitat. 



 
 

 

 

 

 

 

 

MODEL D’AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ A LA 6a PIRAGUADA URV. Miravet-Benifallet 

 

 

 

 

(Nom i cognoms)___________________________________________________, amb DNI 
____________, 

pare/mare/tutor/a del/la menor____________________________________________ , 

l’autoritzo a participar en la 6a Piraguada URV de  l’Ebre, que tindrà lloc dia 

8 d’octubre de 2022. 

 

SIGNATURA 

 

 

 

 

 

 

 

__________________,  ___de ________________________ de 2022 

 


