SETMANA PAGAIA 2018 - INSTRUCTORS

NIGEL DENNIS
Als 26 anys va fer la primera circumnavegació a la Gran Bretanya, des de llavors ha dirigit
nombroses expedicions arreu del mon. La seva última expedició va ser a les illes de Geòrgia
del Sud. Té la seva línia de disseny de caiacs, Nigel Dennis Kayaks, utilitzats en grans
expedicions al voltant del mon. Va fundar la seva pròpia escola, The Anglesey Sea and Surf
Centre, a Holyhead, North Wales.

EILA WILKINSON
Palista patrocinada per SKUK i Celtic Paddles. BCU 5* mar. A3, UKCC Instructora de caiac de
mar. He fet la circumnavegació en solitari de l'illa d´Anglesey i de l'illa de Man, la
circumnavegació d'Irlanda i la circumnavegació en solitari de les illes Hèbrides. Treballa com
a instructora a Sea Kayaking UK.

CHRISTOPHER CROWHURST
De Minnesota, la seva passió és aprendre, i ensenyar als altres caiaquistes els moviments del
paleig Inuit, els esquimos i els rescats. Inclou i aplica la pràctica del ioga i el
tutorial/mentoring al paleig. Ha publicat una guia (Rolling with Sticks) per desenvolupar els
esquimos Groenlandesos. Ha dissenyat diversos caiacs de mar de fusta (Kayaks CNC). Al 2014
es va iniciar Qajaq Camp i de del 2016 és el president de Qajaq USA.

MANOLO PASTORIZA
Palista patrocinat per Fun Run. Instructor de caiac amb més de 15 anys d'experiència. És guia
de turisme nàutic i guia del Parc Nacional das Illas Atlanticas. Monitor de la Federació
Espanyola de Piragüisme. És Soci d'Honor del Club Pagaia. Els seus cursos es caracteritzen
per l'atenció personalitzada. És especialista en pala groenlandesa.

JÉRÔME LERAY
Va venir com a participant en el 1er Simpòsium el 2005 i desprès ha tornat com a ponent en
la resta d'edicions. Navega principalment per la Bretanya i per la Mediterrània però també fa
riu tant als Alps com als Pirineus. És el President de l'Associació francesa CK/Mer

JEAN-MARC TERRADE
És guia de natura especialista en la relació entre l'educació ambiental i els esports nàutics.
Ha realitzat travesses per la Bretanya, per Escòcia, per Irlanda, pel País de Gales i per
Groenlàndia. És expert en aigües braves amb canoa oberta i en rodeo, ones oceàniques,
caiac de surf i corrents marines amb caiac de mar.

MARC MARTIN
Palista patrocinat per SKUK i Celtic Paddles. Participa activament col•laborant com a tècnic
en diferents simpòsiums a tot Europa. És tècnic de la Federació Espanyola de Piragüisme, de
la BCU i tècnic instructor de la EPP. Ha realitzat nombroses expedicions arreu del món i ha
participat als jocs groenlandesos. Actualment és el director de Sea Kayaking Spain i Kayak
Palamós.

ANNA MORENO
Va començar a fer caiac l’any 2003 i de seguida es va enganxar. Li encanta palejar prop de
casa, a la Costa Brava, així com trobar l’excusa per viatjar i descobrir noves costes i conèixer i
aprendre de caiaquistes d’arreu del món. Gaudeix donant classes contagiant el seu
entusiasme pel caiac de mar.

TONI ALBERT
Vinculat des de molt jove a les activitats nàutiques. A partir del 1990 s´inicia en el caiac de
mar i al 1993 crea l’empresa Kayaking Costa Brava. Des d’aleshores s´hi dedica
professionalment. També ha organitzat expedicions a Menorca, Mallorca, Eivissa, la Costa
Basca, el Cab de Gata i Còrsega.

PAU CALERO
A l´any 2000 crea el seu somni vital, SK kayak on ha organitzat gran diversitat de propostes
relacionades amb el caiac de mar. Ha fet diverses expedicions en caiac per arreu del món.
És monitor de piragüisme nivell 2 per la Real Federació Española de Piraguismo, BCU Sea
kayak Leader 5*, BCU Coach level 2, i tècnic EPP.

JOAN RAMON PROS
Esportista i apassionat de la mar, al 78 aconsegueix el seu primer caiac amb el que
“descobreix” la Costa Brava i les increïbles qualitats de navegació d’aquesta petita
embarcació. Com a entusiasta i pioner, s’ha afegit a gran nombre d’accions divulgatives
d’aquesta experiència vital. Usuari convençut de la pala groenlandesa, participa en activitats
per donar-la a conèixer.

