"V" aquàtica al pantà de Siurana el dimarts 9 de setembre
La recaptació anirà destinada a l'arranjament del camí de Sant Joan del Codolar
El Club Nàutic Cornudella i els monitors/es de Canoa Kayak Siurana organitzen una "V" aquàtica al
pantà de Siurana el pròxim dimarts 9 de setembre. Tot i que la idea bàsica és fer una "V" amb
caiacs, canoes o altres embarcacions de particulars amb el vèrtex a l'illa del pantà, l'objectiu va més
enllà. Els organitzadors pretenen que totes les associacions de Cornudella tinguin cabuda en aquesta
iniciativa, passant un dia gaudint del pantà, mullar-se (o no) pel país i participar d'una jornada
reivindicativa i oberta a tothom en aquest indret.
La idea és organitzar tot un dia d'activitats que començarà a les 12:30 amb la trobada a les
instal·lacions del Club Nàutic, al pantà de Siurana. Cap a les 13 h s'oferirà un vermut amb productes
100% cornudellencs amb col·laboració de diversos productors i elaboradors de productes artesans
locals. A les 13:30 els monitors/es de Canoa Kayak Siurana explicaran el funcionament de les
canoes i caiacs d'1, 2, 3 i 4 places. A les 14:00 h s'embarcarà; els i les monitores acompanyaran els
participants en tot moment. No és necessari haver pujat mai en un caiac o en una canoa i qui disposi
d'embarcació pròpia també pot participar, amb inscripció prèvia.
Els participants es dirigiran cap al toll de la Banyera -altrament anomenat toll del Forn-, on entre les
14:30 i les 15:30 h es celebrarà un dinar, que cadascú s'haurà de portar de casa. Per participar en el
dinar, no serà necessari arribar fins al toll en embarcació, ja que qui vulgui, pot accedir-hi en
qualsevol altre mitjà (a peu, a cavall, en bici, ...). Després de dinar es retornarà a les instal·lacions
del Nàutic, on a les 15:30 es reunirà tothom que vulgui participar en la "V", tant els que han
participat en les activitats prèvies com els que decideixin acudir en aquell moment per tal de
col·laborar en la remada popular i formar part de la "V".
Els que, pel motiu que sigui, no acudeixin al pantà, podran veure com es desenvolupa l'activitat des
del camí de les Obagues -on hi ha l'antena TDT-. En aquest cas, el punt de trobada serà el Pla de
l'Església, des d'on se sortirà a peu fins al lloc indicat.
A les 16:30 està previst l'inici de la "V", amb totes les embarcacions participants, davant de l'illa, i a
les 17:14 es farà la fotografia oficial. Una hora més tard es retornarà al Nàutic i es desembarcarà. A
partir d'aleshores, qui vulgui podrà berenar, banyar-se, jugar a volei-pantà o llogar embarcacions.
Inscripcions i consells de l'organització
Els organitzadors remarquen que per poder participar d'aquesta jornada no és necessari anar a sobre
d'una canoa o un caiac, ni tampoc ser necessàriament a les 12:30 h al pantà. Es pot anar a dinar al
Toll caminant o en bicicleta, ajudar en l'organització, fer fotografies o simplement gaudir d'un dia al
pantà.
És important portar la roba i el calçat adequat i, si és possible, una samarreta groga per posar-se a
sobre l'armilla salvavides per a la fotografia.
Les places de canoa i caiac són limitades i es respectarà l'ordre d'inscripció.
Tenen preferència les persones i entitats que treballen pel poble des de les moltes vessants socials,
culturals, esportives, turístiques...
Els menors d'edat han d'anar acompanyats per un adult que se'n faci responsable.
Les inscripcions es poden fer fins del dissabte 6 de setembre, abans de tancar el Bar Musical Àtic
(c/ Comte de Rius). En el moment d'inscriure's es pagaran 5€ per persona, que aniran destinats
íntegrament a la reparació del camí de l'Ermita de Sant Joan del Codolar.

