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BUTLLETÍ 1 
 
El 2 de maig del 2015 es celebra a Ascó la segona edició del Raid Ilercavó que 
compta amb 4 categories, la categoria Èlit, l’Aventura, la Iniciació i la Popular.  
 
En aquest cas us tenim preparat un recorregut que us permetrà conèixer 
diferents espais per on va trascórre la Batalla de l’Ebre en els municipis d’Ascó, 
Flix, Mora la Nova i la Fatarella.  

 
El tancament d’inscripcions es produirà el 26/04/2015 a les 23:59 hores. 
 

Divendres, 1 de maig 

 
• De 18:00 a 21:00 hores  – Pavelló municipal d'esports, C/ Alcalde Tomas 

Biarnes 
 

Acreditació d’equips, recollida de dorsals i entreg a de la bossa del 
raider 

 
Els equips acreditats fins les 21h tindran terra dur disponible al mateix 
pavelló. L’organització marcarà aquest espai, Cal respectar 
escrepulosament el terra de parquet del pavelló. 
 
Hi haurà un espai interior delimitat per guardar les bicicletes 
 
Al davant del Pavelló hi ha un aparcament habilitat per a furgonetes i 
autocaravanes. 

 

Dissabte, 2 de maig 

 
• De 7:00 a 8:00 hores  – Pavelló municipal d'esports, C/ Alcalde Tomas 

Biarnes 
   

Acreditació d’equips, recollida de dorsals i entreg a de la bossa del 
raider de les categories Elit i Aventura.  
 
Hi haurà coca d’ametlles i pinyons gentilesa de l’Ajuntament de la 
Fatarella amb sucs de fruita. 

Informació important 
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• 8:00 hores  – Pavelló municipal d'esports, C/ Alcalde Tomas Biarnes 
 
Entrega de les bicicletes de les categories Èlit i Aventura. 

 
� 8:30 hores  – Pavelló municipal d'esports 
 

 Briefing - Categories Elit i Aventura. 
 
� 9:00 hores  – Pavelló municipal d'esports 
 

Inici de les categories Elit i Aventura 
 
� De 12:00 a 14:00 hores  -  Pavelló municipal d'esports, C/ Alcalde Tomas 

Biarnes  
 

Acreditació d’equips, recollida de dorsals i entrega de la bossa del 
raider de les categories Popular i Familiar 

 
� 14:30 hores  – Pavelló municipal d'esports 
 
 Briefing - Categories Popular i familiar 
 
� 15:00 hores  – Pavelló municipal d'esports 
 

Inici Categoria Popular  
Desplaçament de la categoria Familiar al Embarcador  de Flix 

 
•  15:30 hores  - Embarcador de Flix 

 
 Inici categoria Familiar 

 
� 17:00 hores  – Zona d’arribada, Pavelló municipal d'esports, C/ Alcalde 

Tomas Biarnes 
 
  Tancament de la meta de la Categoria Aventura 
 

� 18:00 hores  – Zona d’arribada, Pavelló municipal d'esports, C/ Alcalde 
Tomas Biarnes 

 
Tancament de la meta de la Categoria Èlit 
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� 18:30 hores  – Zona d’arribada, Pavelló municipal d'esports, C/ Alcalde Tomas 
Biarnes 

 
Tancament de la meta de la Categoria Iniciació i Fa miliar 

 
� 19:30 hores  -  Pavelló municipal d'esports, C/ Alcalde Tomas Biarnes 

 
Entrega de premis  

 
� 21:00 hores  – Casal Municipal, Rambla Catalunya 

 
Sopar de cloenda  

 
A la bossa del corredor trobareu un tiquet que us facilitarà el sopar 
popular. Aquest sopar engloba els participants al raid, la fira d’artesania i 
el romiatge a l’ermita de Sant Miquel. 
El sopar es realitza al Casal Municipal a la Rambla Catalunya. 
 
 
 

 
 

SORTIDA/META 
PAVELLÓ 

CASAL - SOPAR 

LA FATARELLA  

FLIX-LLEIDA 

MORA/TGN 

GANDESA 
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ELIT I AVENTURA 

 
Aquest any teniu davant un raid físic i de ritme, més que d’estratègia, per tant 
marcarà la diferencia la resistència i el ritme dels equips, més que l’estratègia 
d’orientació i elecció de balises. Amb tot, sabeu que en un raid conten els 
errors, i qui n’acumuli menys tindrà molt de guanyat. 
 
Secció Caiac 
 
Si algú vol remar amb la seva pala, l’haurà d’entregar a l’organització abans de 
les 8:30, nosaltres les transportarem fins el lloc d’embarcament. 
 
Resulta força imprescindible utilitzar un portamapes estanc impermeable, ja 
que en aquesta secció es pot mullar el mapa, i aquest serveix per mes d'una 
secció. 
 
Hi haurà caiacs dobles tancats, caiacs dobles obert (seran prioritàriament per 
als equips de 3) i caiacs simples. En funció del nombre d'equips inscrits pot ser 
que algun equip hagi de remar separat, en caiacs individuals. 
 
És important que no us apropeu a les vores de riu, i que no passeu entre els 
meandres i illetes si no és necessari, ja que la crescuda ha tirat molts arbres 
del bosc de Ribera i us podeu quedar enganxats amb facilitat. 
 
Seguiu els trams de corrent per anar mes lleugers vigilant no topar amb les 
boies, moltes s’han desplaçat del tram central del riu. 
Hi haurà més d’una barca donant suport a aquesta secció 
 
Al arribar al Control Canvi i sortint de l’aigua us mullareu segur com a mínim 
fins a genoll, no intenteu fer filigranes perquè és inevitable, al posar els peus al 
aigua és important que aneu calçats, ja que la vora de l’embarcador acumula 
branques primes sota l’aigua i descalços us podríeu fer mal, per tant si no voleu 
seguir amb els peus mullats porteu bambes de recanvi a la motxilla.  
 
Dins el remolc del caiacs hi haurà una caixa de cartró on podreu deixar les 
sabates mullades, aquesta caixa la trobareu a meta. 
 
Es necessari que ajudeu als companys de l’organització amb els caiacs, pujant-
los per la rampa i apropant-los al remolc. 
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Secció Btt 
 
A les 8:00 hores caldrà carregar totes les bicicletes dalt d’un remolc al mateix 
pavelló d’esports on es rebran i acreditaran els equips. no transportarem res 
més que les bicicletes. La organització no es farà responsable de cap objecte 
que no estigui ben lligat a la bicicleta, podeu deixar-hi les sabates fixades a les  
cales, un bossa lligada al quadre, però recordeu que només ens fem 
responsables de les bicicletes. 
 
Les seccions de btt tenen desnivell i senderes principalment de baixada, 
aquestes ultimes son pràcticament ciclables al 100%, no obstant, haureu de 
baixar en alguns punts obligatòriament, sempre depenent del nivell de cadascú. 
 
Orientació Urbana 
 
El mateix cap de setmana Ascó celebra la fira de les arts i els oficis al casc 
antic, per tant el recorregut de l’orientació urbana tindrà un al·licient més; les 
paradetes i els visitants de la fira. Les 2 activitats son mes que compatibles, 
només us demanem que vigileu amb el material dels firaires i que no molestem 
als visitants amb la nostra carrera. Tindrem temps de sobres per córrer de 
forma descontrolada i lliure durant tot el dia, aprofiteu i gaudiu d’un dels nuclis 
antics mes bonics de la Ribera d'ebre, el trobareu engalanat d’oficis i artesania. 
 
Prova especial 
La prova especial es el tir amb arc, aquesta prova no puntua, però si penalitza 
amb temps, ja que si no es supera amb punteria segons les instruccions del 
monitor, s’haurà de fixar una balisa extra durant la secció de caiac que us farà 
perdre temps, aquesta balisa extra es marcarà al mateix mapa mitjançant la 
pinza de pues tradicional. 
 
Espeleologia 
Durant un dels trekkings haureu d’entrar dins d’una cova. Al interior i la sortida 
de la mateixa hi tribareu personal de suport, la cova te 2 passos estrets que es 
poden superar sense dificultat, però cal recordar que es imprescindible 
mantenir la precaució ja que la cavitat es humida i sense il·luminació. Es 
imprescindible l’ús del casc i el frontal.  
 
Mapa i traçat 
 
Elit comptarà amb 3 mapes: 
• Orientació urbana 
• Elit 1 
• Elit 2 
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Aventura comptarà amb 2 mapes: 

• Orientació urbana 
• Aventura 1 

 
Existeixen punts del traçat lògic entre balises que resulten difícils d’interpretar 
sobre el terreny (bancals llaurats, senders mig perduts o múltiple senders que 
porten al mateix lloc), per tal de facilitar el recorregut us podeu trobar algunes 
cintes de forma puntual, com per exemple a l’entrada de la cova. 
 
Cal prestar especial atenció a les indicacions del mapa, com ara a les cadenes; 
les que es troben en el traçat lògic del raid estaran obertes, però no us confieu 
ja que amb la velocitat us en podeu alguna de no oberta (al mapa estan 
marcades) 
 
Heu de supervisar el roadbook constantment ja que hi trobareu anotacions que 
us ajudaran a progressar amb seguretat, com ara els senders tècnics.  
 
Està expressament prohibit saltar tanques i entrar en propietats privades 
clarament delimitades per barreres.  
No es poden creuar camps de sembrat, ni horts. 
Podeu creuar camps d'oliveres i fruiters, sense malmetre margens ni cultius 
 
Avituallaments i transicions 
 
Existeixen 5 transicions o canvis de disciplines esportives, en totes elles hi 
hauran responsables de la organització. 
 
De les 5 transicions 3 tenen avituallament, una d’aquestes es el mateix pavelló 
d’esports, les altres 2 són a la muntanya. El mapa indica amb el símbol d’un got 
on trobareu avituallament. 
 
Aquest avituallament comptarà amb aigua per reomplir el camelback (heu de 
portar com a mínim 0,5L a la sortida), sals minerals, fruits secs i fruita. 
 
Al finalitzar el raid, un cop a meta i descarregat l'sportident, caldrà que us 
dutxeu amb celeritat, ja que al vespre hi ha un partit de handbool femení al 
pavelló i no podrem compartir les dutxes. Per tal d’incentivar aquesta dutxa 
ràpida us esperarem amb refrigeri suficient al exterior del pavelló. 
 
El sopar mes contundent el podreu gaudir al casal municipal, on es celebrarà 
una rostida/sardinada popular, on hi tindreu accés mitjançant el tiquet que 
trobareu al interior de la bossa del corredor. Aquesta començarà a les 21h. 
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INICIACIÓ/POPULAR 

 
Ens trobarem com la resta de categories al pavelló d’esports d’ascó, i 
després de realitzar les acreditacions i el brefing  a les 14:30, iniciarem el 
raid des del mateix pavelló d’esports. 
 
Orientació Urbana 
 
El mateix cap de setmana Ascó celebra la fira de les arts i els oficis al casc 
antic, per tant el recorregut de l’orientació urbana tindrà un al·licient més; les 
paradetes i els visitants de la fira. Les 2 activitats son mes que compatibles, 
només us demanem que vigileu amb el material dels firaires i que no molestem 
als visitants amb la nostra carrera. Aprofiteu i gaudiu d’un dels nuclis antics 
mes bonics de la Ribera d'ebre, el trobareu engalanat d’oficis i artesania. 
 
Prova especial 
 
La prova especial es el tir amb arc, aquesta prova no puntua, però si penalitza 
amb temps, ja que no es podrà fixar la META fins que no s’hagi superat. 
La prova especial la fareu al final al costat de la META. 
 
Mapa i traçat 
 
Popular comptarà amb 2 mapes: 
Orientació urbana 
Popular 1 
 
Avituallaments i transicions 
 
Comptareu amb 2 transicions i a les 2 trobareu avituallament, un a mig camí i 
l’altre al pavelló on fareu la última transició. 
 
Aquest avituallaments comptarà amb aigua per reomplir el camelback, sals 
minerals, fruits secs i fruita. 
 
Al finalitzar el raid, un cop a meta i descarregat l'sportident, caldrà que us 
dutxeu amb celeritat, ja que al vespre hi ha un partit de handbool femení al 
pavelló i no podrem compartir les dutxes. Per tal d’incentivar aquesta dutxa 
ràpida us esperarem amb refrigeri suficient al exterior del pavelló. 
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El sopar mes contundent el podreu gaudir al casal municipal, on es celebrarà 
una rostida/sardinada popular, on hi tindreu accés mitjançant el tiquet que 
trobareu al interior de la bossa del corredor. Aquesta començarà a les 21h. 
  
Caiac 
 
Resulta força imprescindible utilitzar un portamapes estanc impermeable, ja 
que en aquesta secció es pot mullar el mapa, i aquest serveix per mes d'una 
secció. 
 
Hi haurà caiacs dobles tancats i caiacs dobles obert (seran prioritàriament per 
als equips de 3, ja que hi ha 3 seients). 
 
La secció de caiac es tranquil·la, un tram aigües amunt i un tram aigües avall, 
podreu apropar-vos a les bores. 
 
Caldrà prestar atenció al pas de barca ja que te prioritat de pas. 
 
Aquesta secció estarà supervisada amb una embarcació. 
   
Btt 
 
Haureu de travessar el riu Ebre per un pont amb trànsit de circulació, serà 
obligat utilitzar la passarel·la de vianants habilitada, quedant prohibit creuar per 
la carretera. S’encintarà aquest pas per que quedi ben identificat. 
 
Haureu de tornar a creuar el Riu Ebre mitjançant un pas de barca tradicional, 
aquest pas de barca te el seu règim de temps, per tant preneu paciència 
espereu la barca, seguiu les instruccions del barquer i gaudiu del moment.   
  

 
FAMILIAR 

 
Ens trobarem com la resta de categories al pavelló d'esports d'ascó, i 
després de realitzar les acreditacions i el brefing  a les 14:30, ens 
desplaçarem cap al municipi de Flix, des d'on es do narà la sortida. 
  
El transport fins a FLIX el gestionarà l’organitzac ió, mitjançant furgonetes 
i un remolc amb les bicicletes. 
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Orientació Urbana 
 
El mateix cap de setmana Ascó celebra la fira de les arts i els oficis al casc 
antic, per tant el recorregut de l’orientació urbana tindrà un al·licient més; les 
paradetes i els visitants de la fira. Les 2 activitats son mes que compatibles, 
només us demanem que vigileu amb el material dels firaires i que no molestem 
als visitants amb la nostra carrera. Aprofiteu i gaudiu d’un dels nuclis antics 
mes bonics de la Ribera d'ebre, el trobareu engalanat d’oficis i artesania. 
 
Prova especial 
 
La prova especial es el tir amb arc, aquesta prova no puntua, però si penalitza 
amb temps, ja que no es podrà fixar la META fins que no s’hagi superat. 
La prova especial la fareu al final al costat de la META. 
 
Mapa i traçat 
 
Familiar comptarà amb 2 mapes: 
Orientació urbana 
Familiar 1 
 
Avituallaments i transicions 
 
Aquest avituallament comptarà amb aigua per reomplir el camelback (heu de 
portar com a mínim 0,5L a la sortida), sals minerals, fruits secs i fruita. 
 
Al finalitzar el raid, un cop a meta i descarregat l'sportident, caldrà que us 
dutxeu amb celeritat, ja que al vespre hi ha un partit de handbool femení al 
pavelló i no podrem compartir les dutxes. Per tal d’incentivar aquesta dutxa 
ràpida us esperarem amb refrigeri suficient al exterior del pavelló. 
 
El sopar mes contundent el podreu gaudir al casal municipal, on es celebrarà 
una rostida/sardinada popular, on hi tindreu accés mitjançant el tiquet que 
trobareu al interior de la bossa del corredor. Aquesta començarà a les 21h. 
 
Caiac 
 
Resulta força imprescindible utilitzar un portamapes estanc impermeable, ja 
que en aquesta secció es pot mullar el mapa, i aquest serveix per mes d'una 
secció. 
 
Hi haurà caiacs dobles tancats i caiacs dobles obert (seran prioritàriament per 
als equips de 3, ja que hi ha 3 seients). 
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La secció de caiac es tranquil·la, un tram aigües amunt i un tram aigües avall, 
podreu apropar-vos a les bores. 
 
Caldrà prestar atenció al pas de barca ja que te prioritat de pas. 
Aquesta secció estarà supervisada amb una embarcació. 
 
Btt 
 
Haureu de travessar el riu Ebre per un pont amb trànsit de circulació, serà 
obligat utilitzar la passarel·la de vianants habilitada, quedant prohibit creuar per 
la carretera. S’encintarà aquest pas per que quedi ben identificat. 
 
Haureu de tornar a creuar el Riu Ebre mitjançant un pas de barca tradicional, 
aquest pas de barca te el seu règim de temps, per tant preneu paciència 
espereu la barca, seguiu les instruccions del barquer i gaudiu del moment.   
 
 


