
 
 

 
III EDICIÓ TRAVESSIA MOST WANTED 

NORMATIVA I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT. 
 

 
1. ORGANITZACIÓ 
 
1.1 El CEN Balaguer i la Paeria de Balaguer organitzen la travessia nedant Most Wanted de 
15 km i 4’5Km respectivament des de l’Estació de Ferrocarril d’Àger i l’Estació de Ferrocarril 
de Santa Linya, amb finalització de totes dues, prop de l’estació de Ferrocarril de Vilanova 
de la Sal. 
 
1.2 Aquestes proves es desenvoluparan sota les normes del present reglament de la pròpia 
Organització. 
 
1.3 En cas de dubte en la seva interpretació prevaldrà l’opinió i decisió de l’organització. 
 
1.4 Tots els participants accepten mitjançant el formulari d'inscripció íntegrament el present 
Reglament.  
 
1.5 L’acceptació d’aquest reglament, suposa l’exempció de responsabilitat per part dels 
participants, detallats en l’apartat 5 CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ d’aquest reglament. 
 
1.6 L'Organització es reserva el dret a canviar o modificar aquest reglament i/o qualsevol 
informació referent a la travessia o cancelar la mateixa per raons de força major; normativa 
COVID o climatologia adversa, publicant-ho a través dels mitjans oficials.  
 
2. DATA 
 
2.1 Les proves tindran lloc el proper 1 de Juliol de 2023  
 
3. RECORREGUTS 
 
3.1 Travessia 15K Most Wanted:  La prova transcorre nedant des del tram comprès prop de 
l’Estació de Ferrocarril d’Àger fins el punt d’arribada prop de l’estació de Ferrocarril de 
Vilanova de la Sal. El recorregut de la prova és de 15km. 
 
IMATGE RECORREGUT 15K 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18TUoPtz-WD4g-dwX7f2xtg5xWxTUJs-
f&usp=sharing 
 
 
VIDEO RECORREGUT 15K 
 
https://drive.google.com/file/d/1KOBv_29dzLpLV-NSeZfu5l-hKG4ZYoOQ/view?usp=sharing 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
3.2 Travessia 4.5K Most Wanted:  La prova transcorre nedant des del tram comprès prop de 
l’Estació de Ferrocarril de Santa Linya fins el punt d’arribada prop de l’estació de Ferrocarril 
de Vilanova de la Sal. El recorregut de la prova és de 4.5km. 
 
IMATGE RECORREGUT 4.5K 
 
https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1AWdqRZk3ms3hd3aRY5H_n0G7Eyb9BGtc
&usp=sharing 
 
VIDEO RECORREGUT 4.5K 
 
https://drive.google.com/file/d/1p2Xxez6xuCVGqhWJ77dbZcpfEsyetr2Z/view?usp=sharing 

 
4. PARTICIPANTS 
 
4.1 El Nombre de participants serà d’un màxim de 150 persones per ambdues proves i es 
confirmaran les inscripcions per rigorós ordre d’inscripció.  
 
4.2 Podrán participar persones majors de 16 anys (nascuts l’any 2007 o anteriors) 
federades o no federades, que compleixin les condicions de participació i s’inscriguin 
prèviament segons el present reglament. 
 
4.3 Pels menors d’edat, serà necessària una autorització firmada pel pare, mare o tutor 
legal. 
 
4.4 L’Organització es reserva un nombre determinat de places per compromisos amb 
patrocinadors i colꞏlaboradors. L’Organització es reserva el dret a ampliar o reduir el nombre 
de places per motius de seguretat i altres motius que puguin afectar el bon 
desenvolupament de les proves. En qualsevol cas, aquestes modificacions seran 
anunciades a través de les xarxes socials amb suficient antelació. 
 
5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 
5.1 Els nedadors estaran coberts per una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i una 
assegurança d’accidents que es contractarà en el moment que quedi realitzada la inscripció. 
 
5.2 És responsabilitat del nadador/a ser apte per realitzar les proves, és a dir, disposar de 
bona salut en general, així com tenir el nivell suficient de preparació física, tècnica i mental 
per afrontar les travessies nedant durant unes distàncies de 15 km o 4,5 km. Han d’abstenir-
se els qui no reuneixen o no creguin reunir les condicions de salut i preparació esportiva 
suficient per afrontar les travessies.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
5.3 Exempció de tota responsabilitat a l'Organització 
davant de qualsevol robatori o pèrdua d’objectes personals. 
 
5.4 El nedador inscrit declara que participa de forma voluntària i sota la seva total 
responsabilitat i risc en la travessia.  
 
5.5 El nedador/a participant no té ni pateix cap lesió o malaltia que es pugui agreujar com a 
conseqüència de la seva participació en l’activitat proposada, i reconeix estar en perfectes 
condicions físiques i de salut per afrontar les característiques de l’activitat que es proposa, 
així com suficientment entrenat i preparat.  
 
5.6 El nedador/a és conscient dels recorreguts proposats pels responsables de les 
Travessies 15K Most Wanted i 4.5K Most Wanted, dels que se’ls informa exhaustivament i 
aconsella com fer-los, guiats, en aigües obertes i es poden veure sotmesos a variacions per 
condicions meteorològiques. Molt difícilment podrien tenir trams irregulars amb alguna 
corrent tot i que no es pugui assegurar al 100%. 
 
5.7 El nedador/a declara que coneix els riscos que aquestes travessies comporten, pel que 
assumeix les responsabilitats i obligacions derivades de la normativa, amb el compromís 
d’extremar les precaucions per evitar danys propis i aliens.  
 
5.8 El nedador valora, coneix, entèn i assumeix tots els possibles riscos inherents que pot 
tenir la realització de l’activitat com podrien ser, a títol d’exemple, les lesions, caigudes, 
accidents, danys, condicions del clima, trànsit de vehicles, condicions del recorregut…etc.  
 
5.9.- El nedador/a eximeix expressament als responsables del CEN Balaguer i Paeria de 
Balaguer i/o a la persona que hagi proposat la concreta activitat i/o a qualsevol persona 
involucrada directa o indirectament en la mateixa, de totes les responsabilitats que es 
puguin derivar a conseqüència de qualsevol accident o dany que pugui patir en la realització 
de l’activitat i pugui afectar la seva integritat física i/o psíquica o  pugui causar-li un dany 
moral. 
 
5.10 L’Organització i els seus col.laboradors, no seran responsables de qualsevol lesió o 
patiment per imprudència, negligència o falta de forma física del nedador/a. 
 
5.11 La travessia es realitzarà sense neoprè sempre i quan la temperatura de l’aigua no 
estigui per sota de 17 graus, amb ulleres de natació, banyador i boia de seguretat provista 
d’un compartiment estanc. El casquet de bany serà facilitat per l'organització.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
5.12 Si algun participant desitja realitzar les proves amb neoprè, haurà de contactar amb 
l’organització amb antel.lació per solicitar l’aprovació, que es donarà o no, segons es cregui 
convenient. L’organització es reserva el dret a acceptar o no aquesta solicitud tenint en 
compte la justificació i raons aportades. En aquest cas no optarà a premiació i no 
classificaran. 
 
5.13 El temps total per realitzar el recorregut complet estarà limitat a 8 hores en la prova de 
15k i 4 hores en la prova 4.5K. Transcorregut  aquest temps l’Organització retirarà als 
participants que no hagin completat les proves. 
 
5.14 En el cas que les condicions meteorològiques siguin adverses per la realització de les 
proves i posin en perill la seguretat dels nedadors i nedadores, l’organització podrà decidir la  
cancelꞏlació de les travessies. Aquesta decisió correspondrà única i exclusivament a 
l’organització.  
 
5.15 Amb l’enviament del formulari d’inscripció s’autoritza a l'Organització a utilizar el nom 
del participant i la seva foto en mitjans de difusió ( programes de TV i ràdio) en la premsa o 
en qualsevol mitjà acreditat o relacionat amb les proves. Qualsevol participant podrà prohibir 
aquesta opció sempre i quan així s’hagi manifestat en el formulari d’inscripció o mitjançant 
prèvia solꞏlicitud a les entitats organitzadores: Travessia15k@gmail.com   
 
5.16 Amb l’enviament del formulari d’inscripció s’autoritza a l'Organització a poder 
transportar el nedador/a amb vehicle particular en cas d’incidència durant les travessies i en 
cas d’accident durant el desplaçament, l’eximeix de tota responsabilitat. 
 
5.17 Conforme a la L.O. 15/1999, s’informa que les dades personals dels i les participants 
passaran a formar part d’un fitxer o base de dades, responsabilitat dels quals corresponen a 
l’entitat organitzadora. La finalitat es dur a terme la gestió de dades per les travessies 
nedant Travessia 15K Most Wanted i 4.5K Most Wanted, així com informar en futures 
edicions. Els drets d’accès, rectificació, cancelꞏlació, oposició es podran exercir dirigint-se 
per escrit a la direcció assenyalada a continuació adjuntant una fotocopia del DNI: 
Travessia15k@gmail.com 
 
5.18 Aquestes clàusules d’exempció i la normativa i reglament general, queden acceptades 
automàticament pel participant i de manera indefinida un cop s’hagi realitzat el formulari 
d’inscripció i fins que no es digui prèviament el contrari per escrit i amb suficient antel.lació a 
Travessia15k@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6 . DRETS D’ADMISSIÓ 
 
6.1 El dret d’admissió està reconegut en l’article 59.1.e) del Reial Decret El Derecho de 
admisión está reconocido en el artículo 59.1.e) del Real Decreto  2816/1982, de 27 d’agost, 
mitjançant el que s’aprova el Reglament General de política d’espectacles i activitats 
recreatives, estenent-se el camp a tot tipus d’establiments destinats al públic, 
independentment de que siguin de propietat pública o privada. L’Organització es reserva 
aquest dret i la possibilitat d'anulꞏlar la inscripció de qualsevol participant quan ho cregui 
oportú.  
 
7.  INSCRIPCIÓ 
 
7.1 La inscripció es realitzarà a través del següent enllaç: 
 
TRAVESSIA 15K en el següent enllaç: https://forms.gle/E6jiCdDr8Xey3J1J6 
TRAVESSIA 4.5K en el següent enllaç: https://forms.gle/KCw2TfMo8Ag2Jpvm8 
 
7.2 Els nedadors/es que desitgin participar hauran d’inscriure’s a través del formulari 
d’inscripció que es trobarà a Instagram (Travessia15k), canal Telegram (Travessia 15k) i 
pàgina web: www.cenbalaguer.com. També es pot demanar l’enviament del formulari 
d’inscripció per correu electrònic a través de l’adreça Travessia15k@gmail.com.  
 
7.3 El període d’inscripció s’obrirà el proper 1 de març i fins el dia 25 de juny de 2023 
ambdós inclosos. IMPORTANT: La inscripció dóna dret a samarreta commemorativa.Per les 
inscripcions posteriors al dia 1 de juny no s’assegura la disponibilitat de la samarreta de la 
cursa degut al marge de temps necessari a la confecció de la mateixa. Si hi hagués 
inscripcions en aquest període i no es pogués donar la samarreta en el dia de la cursa, es 
farà arribar a cada participant personalment per l’organització. 
 
7.4 El formulari d’inscripció és personal i intransferible.  
 
7.5 Preus de la inscripció: • El preu de la inscripció de les travessies és de 50€ en qualsevol 
de les dues travessies si es realitza abans del dia 1 de juny. A partir d’aquesta data el preu 
serà de 60€  
 
7.6 Un cop realitzada la inscripció amb el formulari correctament omplert  i el pagament de 
la inscripció, l’organització la confirmarà a través d’un correu electrònic i assignarà un 
número de participant a cada nedador/a. No s'accepten pagaments fora del termini establert 
7.7 La inscripció dóna dret a:   
 

● Nedar la prova.  
● Gorro identificatiu. 
● Samarreta/polo commemoratiu. 
● Assegurança d’accidents. 
● Desplaçament Vilanova de la Sal - Àger (15k) o Vilanova de la Sal- Santa Linya 

(4.5k) 
● Avituallaments durant la travessia cada 2-3 km i arribada.  



 
 
 
 
 
 
 
 
7.8 El pagament de la Travessia s’haurà de fer amb una transferència al número de compte:  
 

ES79 3140 0001 9400 1504 0000  
 
IMPORTANT : S’haurà d’adjuntar el resguard de pagament al formulari d’inscripció. És 
important que en el concepte hi figuri:  Travessia 15k o 4.5k +Nom nedador/a 
 
8.  NEDADORS NO INSCRITS EN LA PROVA 
 
8.1 Tota aquella persona que nedi sense estar degudament inscrita, ho farà sota la seva 
responsabilitat i no estarà coberta per l’Organització. Si s’adverteix la seva presència se la 
convidarà a abandonar la zona. 
 
9.  PREMIS I CERIMÒNIA D’ENTREGA 

 
9.1 Tots els participants inscrits rebran una bossa,  samarreta commemorativa i casquet en 
realitzar la inscripció a la prova. 

 
9.2 L’entrega de premis es realitzarà després de la finalització de les travessies. 

 
9.3 Rebran un trofeu commemoratiu els següents classificats: 

 
• 1a classificada Travessia 15k Most Wanted categoría femenina 
• 2a classificada Travessia 15k Most Wanted categoría femenina 
• 3a classificada Travessia 15k Most Wanted categoría femenina 

 
• 1r classificat Travessia 15k Most Wanted categoria masculina 
• 2n classificat Travessia 15k Most Wanted categoria masculina 
• 3r classificat Travessia 15k Most Wanted categoria masculina 
 
• 1a classificada Travessia 4.5k Most Wanted categoría femenina 
• 2a classificada Travessia 4.5k Most Wanted categoría femenina 
• 3a classificada Travessia 4.5k Most Wanted categoría femenina 

 
• 1r classificat Travessia 4.5k Most Wanted categoria masculina 
• 2n classificat Travessia 4.5k Most Wanted categoria masculina 
• 3r classificat Travessia 4.5k Most Wanted categoria masculina 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
10.  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ I IDENTIFICACIONS 
 
10.1 El briefing i l’entrega de documentació i identificació es durà a terme el divendres 30 
de juny de 2023 a les 20:00h, a la Piscina Municipal de Balaguer.  
  
10.2 El mateix dia de les proves, 1 de juliol de 2023, a partir de les 8:00 del matí, a les 
estacions de ferrocarril d’Àger i Santa Linya  i previ inici de la cursa, també es podrà rebre la 
documentació i identificació necessària per les travessies i es farà un mini briefing de 8:45 a 
9:15 pels que no van poder assistir el dia anterior.  
 
IMPORTANT: No confondre Vilanova de la Sal amb Vilanova de la Barca. 
 
11. HORARIS DE SORTIDA i ARRIBADA 
 
11.1 L’Horari de sortida de la 15K Most Wanted serà a les 9:30h de la platjeta que està a 5 
minuts caminant de l’Estació de Ferrocarril d’Àger. Es nedarà des del punt de sortida fins a 
la platgeta prop de l’estació de trens de Vilanova de la Sal a 15 km de distància.  L’arribada 
serà esglaonada i dependrà dels ritmes de cada nedador/a. Hora límit d’arribada 17:00h. 
 
11.2 L’Horari de sortida de la 4.5K Most Wanted serà a les 9:30h de la platjeta que està a 5 
minuts caminant de l’Estació de Ferrocarril de Santa Linya. Es nedarà des del punt de 
sortida fins a la platgeta prop de l’estació de trens de Vilanova de la Sal a 4.5 km de 
distància.  L’arribada serà esglaonada i dependrà dels ritmes de cada nedador/a. Hora límit 
d’arribada 14:00h. 
 
11.3 Tant el la travessia 15K Most Wanted com 4.5K Most Wanted s’anirà caminant des de 
les estacions de tren a la zona de sortida i es podran dipositar objectes personals en bosses 
individuals que es transporten per l’organització a la zona d’arribada a Vilanova de la Sal.  
 
L’organització no es farà responsable de qualsevol pèrdua que es pugui ocasionar durant el 
transport d’aquestes bosses . 
 
11.4 TRAVESSIA 15K MOST WANTED Per tal d’arribar a la zona de sortida a la platgeta 
prop de l’Estació de ferrocarril d’Àger hi haurà diferents opcions 
 

OPCIÓ 1: M’acompanyaran fins a estació de trens d’Àger. Sortida nedant des de 
l’estació de trens d’Àger. Un acompanyant em vindrà a buscar a Vilanova de la Sal. 
 

OPCIÓ 2: Sortida de l’estació de Tren de Vilanova de la Sal. L’Organització 
habilitarà una zona de pàrquing a l’estació de Vilanova de la Sal on poder deixar els cotxes i 
tenir-los disponibles en el moment de l’arribada. A les 8:30 passarà el tren que ens deixarà 
a Àger a les 8:46 i ens podrem dirigir cap el punt de sortida. Aquesta opció és possible i s’ha 
de tenir en compte que  si assisteix al briefing del dia 2  s’entregarà el corresponent bitllet de 
tren. Si no s’ha assistit al briefing del dia 2 i es desitja optar per aquesta opció, es pot 
comprar el bitllet de tren en el mateix tren.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCIÓ 3 ( La més recomanable pels que vulgueu gaudir del dia MOST 

WANTED) : Sortir des de l’Estació de Balaguer a les 8:15 fins a Àger (Arriba a les 8:46), 
nedar i passar la tarda a la platgeta de Vilanova de la sal (arribada) i tornar a la tarda des de 
l’estació de tren de Vilanova de la Sal fins a Balaguer amb el tren que surt a les 20:00h 
aprox. des de l’estació de tren Vilanova de la Sal. 
 
11.4 TRAVESSIA 4.5K MOST WANTED 
 

OPCIÓ 1: M’acompanyaran fins a estació de trens de Santa Linya. Sortida nedant 
des de l’estació de ferrocarril de Santa Linya. Un acompanyant em vindrà a buscar a 
Vilanova de la Sal.  
 

OPCIÓ 2: Sortida de l’estació de Tren de Vilanova de la Sal. L’Organització 
habilitarà una zona de pàrquing a l’estació de Vilanova de la Sal on poder deixar els cotxes i 
tenir-los disponibles en el moment de l’arribada. A les 8:30 passarà el tren que ens deixarà 
a Santa Linya a les 8:35. Hi haurà un briefing de 8:45 a 9:15.   

 
OPCIÓ 3( La més recomanable pels que vulgueu gaudir del dia MOST 

WANTED):  Sortir des de l’Estació de Balaguer a les 8:15 fins a Àger (Arriba a les 8:46), 
nedar i passar la tarda a la platgeta de Vilanova de la sal (arribada) i tornar a la tarda des de 
l’estació de tren de Vilanova de la Sal fins a Balaguer amb el tren que surt a les 20:00h 
aprox. des de l’estació de tren Vilanova de la Sal. 
 
12 AVITUALLAMENTS. 
 
12.1  S'estableixen 3 avituallaments, cada  4000 metres, essent obligatori avituallar pel pas 
dels 8000 metres en la travessia 15K Most Wanted. Els següents seran obligatoris com a 
control de pas pero no essent necessari avituallar. En l’arribada també hi haurà un 
avituallament. En la Travessia 4.5K Most Wanted hi haurà un avituallament de control de 
pas però no serà obligatori avituallar. 
 
12.2 En els avituallaments es donarà: aigua, beguda isotònica, fruita, barretes, gels 
energètics. Els Kayaks també disposen d’aigua, barretes energètiques, gels i isotònic per si 
es necessita. 
 
12.3 A mesura que es vagi arribant a la platgeta de Vilanova de la Sal hi haurà un altre 
avituallament per tots els nedadors i nedadores.  
 
12.4 En la prova de 4.5k Most wanted, hi haurà un avituallament als 2500 m, no sent 
obligatori avituallar. La ruta de la 15k i 4.5k passa pels mateixos punts.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
13. SUPORT MÈDIC, ASSISTENCIAL i ESCAPATORIES. 
 
13.1 Durant el recorregut hi haurà distribuïts 14 kayaks de 
suport cada 1000 m que aniran guiant els nedadors i nedadores durant el recorregut. Cada 
Kayak estarà situat a 1000m de distància cosa que farà que un nedador que necessiti ajuda 
estarà a menys de 500 metres sempre d’un punt de suport. Els kayaks també disposaran 
d’avituallament de suport en menor quantitat. 
 

Sortida 
 

1000m kayak 2000m kayak 3000m kayak 

4000 m 
AVITUALLAMENT 

5000m kayak 6000m kayak 7000m kayak 

8000m 
AVITUALLAMENT 

9000m kayak 10000m kayak 
 

11000m kayak 

12000m 
AVITUALLAMENT 

12000m Kayak 13000m Kayak Arribada 15000m 
AVITUALLAMENT

 
 
13.2 Assistència en barca a motor (organització) que anirà seguint la travessia i s’anirà 
desplaçant a mesura que vagi avançant. Hi haurà un punt d’extracció fixe al començament 
de la prova i  en el punt d’arribada on se situarà també el punt assistencial amb una 
ambulància per si hi hagués algun incident i s’hagués d'atendre algú. En cas d’accident 
s’avisaria una ambulància medicalitzada per evaquació. 
 
13.3 Assistència i suport amb barca a motor dels agents rurals i bombers per si hi hagués 
cap incident en la travessia i s'hagués d’extreure algun nedador/a d’urgència. Aquestes 
s’aniran movent durant la cursa i a mesura que avanci.  
 
13.4 Donat el recorregut, hi haurà pocs punts d’escapatòria es consideraran el punt proper a 
la sortida i el punt final d’arribada a Vilanova de la Sal com escapatories estipulades. En cas 
de fer-se una evacuació, els nedadors es desplaçaran en barca fins el punt d’arribada des 
d’on es procedirà a l’evacuació en vehicle. 
 
13.5 Durant el recorregut hi haurà també disposats kayaks amb avituallament i suport als 
nedadors en el moment que es pugui necessitar. 
 
14. DESQUALIFICACIONS. 
 
14.1 L’Organització i Direcció de la cursa estara facultada per retirar de la travessia: 
 

• A  aquell nedador/a que manifesti un mal estat físic evident. 
 
• Al nedador/a que no realitzi el recorregut complet. 
 
• Tot nedador/a que perjudiqui el bon funcionament de la travessia. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
• Al nedador/a que no porti la identificació (casquet) de manera visible o que la 
manipuli. 
 
• Al nedador/a que manifesti un comportament antiesportiu o  es reitera en protestes 
cap a l’Organització i els seus membres de forma incorrecta. 
 
• Tot nedador/a que incumpleixi el disposat en el present reglament. 

 
15 ALTRES  
 
15.1 No es faran devolucions de la quota de participació, excepte el 50% pagat en cas de 
lesió o malaltia, presentant un certificat mèdic l’Organització, abans de l’1 de juny de 2023. 
En cas contrari, no s’efectuarà dita devolució.  
 
15.2 Per a més informació dirigir-se a l’Organització:  Travessia15k@gmail.com 
 
15.3 L'Organització es reserva el dret de refusar qualsevol inscripció que no accepti els 
termes i condicions que queden exposats en el present reglament. En cas de dubte, o de 
situacions que no apareguessin exposades de manera explícita en aquest reglament, es 
quedarà a disposició del que determini l’Organització. 
 
 


