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Les Vies
Braves
Aquests itineraris marins permeten vorejar el litoral de
la Costa Brava nedant o fent snorkel en aigües obertes
Una desena de trams permeten recórrer la Costa Brava per mar, des de l’estiu passat.
Destinades a la pràctica d’activitats esportives, lúdiques i pedagògiques, les anomenades
Vies Braves són un projecte pioner a tot el món. L’objectiu és arribar a crear 25 itineraris a 20
municipis, un total de 30 quilòmetres de litoral de la Costa Brava, l’any que ve.
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ón camins de ronda, però
dins del mar: hom pot anar
d’una platja a una altra resseguint el litoral per l’aigua,
a través de camins delimitats
per boies. D’aquesta manera es pot fer
esport i gaudir alhora del paisatge submarí. Actualment es poden recórrer
13,7 quilòmetres a través d’una desena
d’itineraris delimitats, de no més de
dos quilòmetres de llargada i amb diferents nivells de dificultat, que transcorren paral·lels als camins de ronda de
set municipis: Lloret de Mar (1,2 km),
Sant Feliu de Guíxols (1,6 km), Platja
d’Aro (2 km), Calella (dos trams d’1 km
i 1,2 km), l’Escala (2 trams d’1,2 i 1,5
km), Roses (1,8 km) i Llançà (1,2 km);
i hi ha també un tram d’aigua dolça, a
l’estany de Banyoles (1 km).
Demanda popular
Les Vies Braves neixen de forma es podria dir que espontània, en un context
d’auge dels esports outdoor —concretament del triatló i de la natació en
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aigües obertes— i
de
creixement
de la cultura de
l’oci i de l’esport.
Ha estat la mateixa gent que
neda al mar que
s’ha adreçat a les
administracions
locals dels seus
pobles per demanar que els habilitin
un espai per nedar-hi
en condicions. Els ajuntaments han vist que això pot
ser un reclam turístic, a més d’afavorir la pràctica de l’esport. El 2013 se’n
va fer una prova pilot a les platges de
Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, i va
resultar un èxit.

Són camins de ronda,
però dins del mar: hom
pot anar d’una platja a
una altra resseguint el
litoral per l’aigua

>> Nedadors per
les Vies Braves.

Com a ambaixador de la Costa
Brava —figura creada pel Patronat de
Turisme de la Costa Brava i Pirineu de
Girona per a la promoció del territori
a través de personatges de les comar-

>> Un dels trams que ja es pot
recórrer de les Vies Braves.

ques gironines que són coneguts en
determinats àmbits— i com a nedador reconegut, alguns ajuntaments
van preguntar a Miquel Suñer el seu
parer sobre aquesta iniciativa i van
demanar-li assessorament en aquest
sentit. «Jo de seguida hi vaig trobar tot
l’interès: per fer una promoció de l’esport que estimo, per apropar la gent al
mar —als del municipi mateix i als de
fora— i a més perquè és una manera
de poder viure de cares al mar i fer-ho
de forma respectuosa». Així va ser com
Suñer es va embrancar en el projecte
de creació de les que batejaria com a
Vies Braves. L’ultranedador gironí, que
ja té experiència en la gestió de grans
projectes (les seves pròpies travessies),
va associar-se amb l’empresa TechnojetSwim, i junts van presentar el projecte de Vies Braves al Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona.
El Patronat s’hi va interessar de seguida, perquè és una iniciativa que promociona el territori. També va rebre el
suport de Dipsalut, en tant que projecte promotor de salut. Amb el finançament —públic i privat— necessari, el
projecte ha pogut tirar endavant i «ha
servit per posar una mica d’ordre als
itineraris, ja que al principi els de Sant
Feliu en deien canal aquàtic, els de Palafrugell carril de natació… ara ho hem
pogut homogeneïtzar», explica Suñer.

Amb aquest projecte, aquest nedador
reconegut mundialment fa realitat
una de les seves aspiracions: exportar
la seva filosofia de vida i afavorir que
altres nedadors puguin emocionar-se
nedant al mar de la mateixa manera
que ell ho fa.
Activitats esportives, lúdiques
i pedagògiques
Els ajuntaments s’encarreguen de l’abalisament de les seves platges, mentre
que els impulsors de les Vies Braves
proposen i dissenyen els trams —Miquel Suñer hi va a nedar personalment— i els assessoren en tot el procés.
S’ocupen també de la promoció, la senyalització i la dinamització: uns cartells gegants informen de les característiques dels traçats i inclouen consells
d’ús i de seguretat, que poden ser molt
útils, tenint en compte que en aquests
trams marins no hi ha vigilància de socorrisme. A través d’un conveni, el departament de biologia de la UB aporta

«Veiem el mar com un
simple llençol blau,
però quan fiques el cap
dins de l’aigua allà sota
hi ha tot un món»

en aquests cartells informació sobre la
biodiversitat del fons marí que es pot
trobar a cada tram. Una biodiversitat
molt rica en aquesta nostra zona de
costa. Tal com diu Miquel Suñer, «veiem el mar com un simple llençol blau,
però quan fiques el cap dins de l’aigua
allà sota hi ha tot un món». La Costa
Brava és l’enclavament ideal per establir-hi aquest tipus d’itineraris, per les
seves característiques abruptes i pel
gran atractiu del seu fons marí. Però la
idea és poder arribar a exportar aquest
producte i adaptar-lo a d’altres litorals.
Durant l’estiu, cada setmana un
monitor ensenya a nedar en aigües
obertes de forma gratuïta a les platges
de la Costa Brava. Són persones que
han rebut formació dels impulsors del
projecte i que actuen de dinamitzadors.
Les Vies Braves estan en funcionament durant l’estiu, fins al mes d’octubre, excepte la de l’estany de Banyoles,
que és oberta tot l’any.
Nadeia Balsalobre
és periodista.

Per saber-ne més:
http://www.viesbraves.com
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