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Per què? 
Creuar l’Estret és un dels màxims reptes o el màxim repte que pot tenir un nedador d’aigües 
obertes. Les pròpies propostes dels nedaddictes que veniu a les nostres activitats ens van 
animar a crear un grup que representés a Neda el Món en aquest repte apassionant. Al 2012 
van ser 12 nedadors els que ho van aconseguir amb nosaltres, 20 nedadors al 2013, 21 al 
2014, 22 al 2015, 23 al 2016 i ara pretenem que siguin encara més els que ho aconsegueixin 
al 2017. 
 
Quan? 
Neda el Món té reservat el periode del 1 al 17 de setembre de 2017 per creuar l’Estret de 
Gibraltar. Es disposaran 3 estades diferents a Tarifa: 
 
• Grups 1 i 2: del 1 al 6 de setembre 
• Grups 3 i 4: del 7 al 12 de setembre 
• Grups 5 i 6: del 12 al 17 de setembre 

 
Quants serem? 
Es crearan 6 grups de nivell, amb 4 nedadors cada grup. En total, la nostra representació 
constarà de 24 nedadors. 
 
La travessia - ACNEG 
L’organització de la travessia correrà a càrreg de l’ACNEG (Asociación de Cruce a Nado del 
Estrecho de Gibraltar), única associació amb potestat per fer-ho, i, per tant, els nedadors 
hauran de respectar la normativa de la ACNEG. Podeu trobar la normativa a:  
http://www.acneg.com/acneg%20spain/normas.html 
 
Alguns punts d’aquesta normativa ACNEG que s’han de tenir especialment en compte son: 
• Els nedadors que facin el creuament no es podran separar més de 50 metres entre sí, 

amb la qual cosa serà molt important que els 4 nedadors seleccionats per grup siguin 
capaços de mantenir el mateix ritme durant tot el trajecte. 

• L’ACNEG té la potestat de cancel·lar el repte d’algun dels nedadors si aquest no 
segueix el ritme del grup, tant si va més lent que el grup com si va més ràpid que el 
grup. 

• Només l’ACNEG té potestat per escollir el dia i l’hora del creuament. Haurem d’esperar 
sempre la seva ordre. 

• Es pot donar el cas que en tota la setmana no es pugui fer cap intent. En aquest cas, 
l’ACNEG dóna la possibilitat de continuar esperant la setmana següent o ajornar-ho per 
una altre setmana. 

 
Annexe Normativa Neda el Món 
Neda el Món ha elaborat un annexe a la normativa del ACNEG d’obligatori cumpliment per 
nedadors que vulguin fer el repte amb nosaltres: 
• En cas que la demanda sigui de més de 24 nedadors, l’entrenament inicial per 

configurar els grups serà també el procès de selecció. 
• De les 5 sessions d’entrenament en grup, 3 d’elles seran obligatòries. 
• L’últim entrenament en grup, a finals d’agost, serà un test que determinarà si aquella 

persona està preparada per assolir el repte i seguir el ritme del grup. En cas que no 
sigui així, Neda el Món podrà excloure al nedador del grup seleccionat. 

• L’incumpliment del calendari de pagaments és causa d’excloure el nedador del grup 
seleccionat. 

• L’ordre de sortida dels diferents grups vindrà determinat per Neda el Món i com a criteri 
sortiran primer els grups més ràpids de cada setmana. 

• En el cas que no es pugui fer el creuament la setmana escollida, Neda el Món no 
assumirà els costos derivats dels canvis de vols, trasllats o ampliació de nits d’hotel a 
Tarifa. 
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Configuració dels grups 
El creuament es realitzarà en 6 grups de 4 nedadors/es. Els 6 grups es definiran en el primer 
entrenament en grup, amb un entrenament en piscina i es podran modificar en funció de la 
evolució de cada nedador durant l’any. 
 
Serveis que ofereix el pack Estret 
Neda el Món donarà suport logístic tant abans, com durant i com després de la travessia. Els 
serveis que oferirà Neda el Món son: 
 
• Una sessió formativa sobre el creuament de l’Estret i les seves sensacions. 
• 5 sessions d’entrenaments en grup durant els mesos previs, amb la coordinació del 

nostre equip tècnic. Aquestes sessions es coordinaran via email. 
• Coordinació dels entrenaments personalitzats amb el nostre equip tècnic. 
• Disseny, producció i pagament de 1 casquet de bany conmemoratiu del creuament de 

l’Estret per part de Neda el Món. 
• Gestió, si ho requereix el nedador/a, dels viatges de nedadors i acompanyants entre 

Barcelona i Màlaga, i tornada. 
• Pagament de l’allotjament a Tarifa per nedadors/es i acompanyants. 
• Gestió, si ho requereix el nedador/a, del transport intern Màlaga – Tarifa – Màlaga. 
• Dossier de patrocini per que cada un dels nedadors/es pugui buscar-se el finaçament. 
• Descompte d’un 20% en la compra de neoprens Sailfish. 
• El pack Neda el Món, que et permetrà participar gratuïtament a totes les travessies de 

Neda el Món al 2017 (excepte Illes Formigues – Illes Medes i SwimHolidays). 
• Coordinació de tots els tràmits i incidències amb l’ACNEG. Neda el Món serà 

l’interlocutor en tot moment amb la presidència de l’ACNEG, tant anteriorment com 
durant la semana d’estada a Tarifa. 

 
Calendari de sessions 
El calendari de les sessions programades al 2017 serà el següent: 
• Dissabte, 18 març: sessió formativa, “Sensacions a l’Estret”. Entrenament a piscina i 

test per crear els grups de nivell 
• Dissabte, 8 abril: 1er entrenament en grup 
• Dissabte, 13 maig: 2on entrenament en grup 
• Dissabte, 8 juliol: 3er entrenament en grup 
• Dissabte, 26 d’agost: 4art entrenament en grup i test final 

 
Procès de selecció Neda el Món 
Per formar part del grup de nedadors que creuaran l’Estret de Gibraltar amb Neda el Món cal 
que feu la paga i senyal del 25% de l’import (600 euros) abans del 15 de gener de 2017 al 
número de compte de Neda el Món:  
 
IBAN: ES54 2100 4131 3422 0014 2202 
BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX 
 
A més haureu d’enviar un email també abans del 15 de gener de 2017 a 
info@nedaelmon.com amb: 
• El vostre currículum esportiu, amb dades sobre travessies recents i el vostre temps en 

els 3000m a mar obert. 
• Aquest mateix document firmat per tu meteix, acceptant les normatives de l’ACNEG i 

Neda el Món. 
 
En cas que la demanda sigui de més de 24 nedadors, l’entrenament inicial per configurar els 
grups serà també el procès de selecció. En el cas que un nedador no superi el procès de 
selecció, es retornarà íntegrament els 600€ de paga i senyal. 
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Preu nedador/a 
El preu de tot el pack que ofereix Nada el Món serà de 2.380 euros per nedador/a. Aquest 
preu inclou el pagament a l’ACNEG i tots els serveis que ofereix Neda el Món i que s’han 
descrit anteriorment. 
 
Preus acompanyants 
El pack per acompanyants inclou l’allotjament i el transport intern amb tot el grup si és des de 
l’aeroport de Màlaga. Els preus son els següents: 

• Acompanyant (a la mateixa habitació que el nedador): 340 euros 
• Acompanyant bebé (menys de 2 anys): 90 euros 
• Acompanyant (en un altre habitació, diferent a la del nedador): 690 euros 

 
Aquest pack d’acompanyants no inclou el seguiment amb barca durant el creuament de 
l’Estret. Aquest és un servei que ofereix l’ACNEG i que s’ha de gestionar directament amb ells 
la setmana de estada a Tarifa. 
 
Condicions de pagament 
El calendari de pagaments pels nedadors serà el següent: 

• 25% de l’import final, 600 euros, abans del 15 de gener de 2017. 
• 25% de l’import final, 600 euros, abans del 31 de març de 2017. 
• 50% de l’import final, 1.180 euros, abans del 30 de juny de 2017. 

 
El calendari de pagaments pels acompanyants serà el següent: 

• 100% de l’import final, abans del 30 d’abril de 2017. 
 
El ingressos s’hauran de fer amb un ingrés amb el concepte “Estret, Nom i Cognom”, al 
número de compte de Neda el Món: 
IBAN: ES54 2100 4131 3422 0014 2202 
BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX 
 
Si el nedador renuncia a la realització del repte una vegada efectuada alguna de les paga i 
senyal, Neda el Món no retornarà els diners sota cap concepte. 
    
El Creuament de l’Estret: el teus entrenaments i Neda el Món ho faran possible! 
Salut i mar! 

 
 
 
 
 

Marc Caballé         
CEO Neda el Món       Nedador:      
 

 


