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Es diu wakeboard

UNA INSTAL·LACIÓ ESPECTACULAR AL CANAL OLÍMPIC PERMET DESCOBRIR UNA
MODALITAT QUE BARREJA LA PRÀCTICA DE L'ESQUÍ AQUÀTIC AMB LES FIGURES DE
L'SNOWBOARD

RAMÓN ÁLVAREZ

Un practicant experimentat de wakeboard fa figures espectaculars al Canal Olímpic de Castelldefels.

"L'snowboard, el kitesurf, l'esquí aquàtic, el windsurf... Quan trobes un esport com aquests, és difícil desenganxar-te, i el problema amb
què sempre topes és que depens molt de les condicions atmosfèriques, de si és temporada, dels desplaçaments que has de fer..."

"Amb el wakeboard, tens el millor de totes aquestes disciplines i el pots practicar en qualsevol moment. Saps que tens dues hores lliures,
véns i t'hi poses. I et sents un privilegiat". Aquesta és la reflexió que fa Àlex Milla a peu del Canal Olímpic de Castelldefels, mentre una
desena d'aficionats, entre els quals hi ha nens de nou i deu anys, rellisquen sobre l'aigua i esquiven i salten els obstacles de l'Olimpic
Cable Park, una instal·lació espectacular que ocupa part del canal, tot i que no impedeix les pràctiques esportives per a les quals es va
dissenyar. "Aquest tipus d'instal·lacions tenen una llarga història, Benidorm ja en tenia una als anys cinquanta, tot i que llavors era una
cosa més senzilla, un teleesquí aquàtic", continua Pella. "Ara es dissenyen amb salts, obstacles, diverses velocitats, diverses superfícies
per relliscar sobre l'aigua... Gairebé a mida de tothom. Qui estigui introduït en l'snow se sentirà com a casa, qui hagi practicat esquí
aquàtic també. I qui no tingui cap mena d'experiència té totes les facilitats per aprendre i practicar amb diversos graus de dificultat". De
fet, l'Olimpic Cable Park (olimpic-cablepark.com) té dos circuits: un de molt senzill, d'anada i tornada, de 110 metres i velocitat variable,
que s'atura quan un dels esquiadors cau a l'aigua, i un de 650 metres, que completa tot un recorregut ple d'obstacles i calaixos per saltar
o fer figures. Tot plegat amb unes mesures de seguretat que garanteixen al màxim una experiència sense riscos. Per esquiar sobre
l'aigua es poden triar tres tipus d'aparells, tot i que tothom pot portar els seus esquís o la seva taula de snow. Els que volen iniciar-se
tenen a la seva disposició unes taules de genolls on es puja de genolls, com bé indica el nom sobre les quals es pot recórrer el circuit
llarg sense gaires dificultats. De mica en mica, els principiants van afrontant obstacles i fent salts i figures. "És més senzill del que pot
semblar quan veus el que arriba a fer la gent que té una mica de pràctica", assegura Pella, que, amb tres amics, va iniciar l'aventura poc
després de conèixer i endinsar-se en el món del wakeboard. L'Olimpic Cable Park té un altre gran atractiu: està obert d'abril a novembre,
des de les deu del matí i fins a les nou del vespres, ara a l'estiu. La seva capacitat permet acollir una trentena de practicants a l'hora,
més els que facin servir el circuit curt. "L'ús d'espai i recursos és òptim, perquè estem acollint fins a 200 persones al dia en un espai on
difícilment maniobraria una llanxa que només permetria fer esquí aquàtic. L'eficiència és altíssima i tot plegat és molt dinàmic", explica
Pella, que convida tothom a provar l'experiència. Per provar-ho es pot fer des d'un tastet d'una hora (20 euros i 16 per als menors de 16
anys o socis del canal) fins a comprar un forfet de temporada. A més, hi ha una àmplia gamma de tarifes. A l'oferta, la instal·lació afegeix
una botiga amb tot el material necessari per al wakeboard i un beach club amb parc infantil on es pot dinar, sopar o prendre una copa
fins a la matinada.
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