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Andreu Mateu completa la gesta
El reusenc aconsegueix travessar l’Atlàntic a rem després d’una travessa plena d’obstacles

Andreu Mateu, en un moment de la 
seva sortida a la Gomera. 96 dies 

després, ha arribat al continent 
americà

L’aventurer reusenc Andreu Mateu ha aconseguit completar el 
seu repte de travessar l’Oceà Atlàntic a rem i sense assistència 
en 96 dies, vint-i-sis més dels 70 que es va plantejar 
inicialment. El reusenc ha divisat aquest dimecres al matí l’illa 
de Martinica, final del seu trajecte, i a les 15:30 hora catalana 
d’aquest dijous ha fet la seva entrada al port de Fort de France.

Nombrosos familiars i amics han volgut personar-se en aquesta 
illa per a donar-li la benvinguda a l’aventurer, que tret d’alguna 
visita esporàdica quan ha coincidit amb algun veler que 
travessava l’Atlàntic no ha vist cap ésser humà des que va 
marxar de territori espanyol a les Illes Canàries. Les emocions, 
lògicament, han estat importants pel sacrifici acumulat per 
Mateu durant aquest gairebé centenar de dies, qui esperava 
trepitjar terra a l’illa d’Antigua però ho ha acabat fent més al 
sud.

“Terra a la vista!”. Amb aquest significatiu títol ha titulat Andreu 
Mateu el seu darrer comunicat escrit a la seva web (www.
conunparederemos.com) des del seu vaixell, l’Isidoro Arias, a la 
jornada d’aquest dimecres. El viatger reusenc acabava de 
divisar el far situat més al sud de l’illa de Martinica, destí final 
de la seva aventura. 96 dies després de sortir de l’illa canària 
de La Gomera, Mateu ha aconseguit finalitzar el seu repte, 
travessar l’Atlàntic a rem en solitari i sense cap assistència 
externa.

El reusenc ha rodejat l’illa en direcció oest durant la jornada d’aquest dimecres i ha arribat a primera hora de 
la tarda, hora catalana, d’avui dijous al principal port de l’illa caribenya, Fort de France. El reusenc ha 
completat la seva aventura en 96 dies i unes poques hores, 26 dies més dels 70 previstos inicialment.

I és que la travessa no ha estat gens fàcil. Mateu s’ha hagut d’enfrontar a diversos problemes que han fet que 
l’aventura en alguns moments hagi estat extrema. Cal destacar els problemes que ha tingut Mateu amb el 
timó de la seva nau, que s’ha trencat en dues ocasions, i que l’aventurer reusenc ha hagut d’arreglar gairebé 
sobre la marxa i sense gaires eines. A més, l’aparició d’un tauró un cop passat l’equador del viatge va fer 
témer a Mateu un atac que hauria deixat a vaixell i tripulant molt tocats per seguir endavant. Això sumat als 
inconvenients que Mateu ja preveia abans de sortir com la presència de grans bucs que no s’adonarien de la 
seva presència o onades continues que no l’han deixat descansar gaire.

Tot això, només ha fet endarrerir el final de l’aventura de Mateu que, malgrat tot, ha aconseguit sumar un 
nou èxit a la seva trajectòria d’aventures extremes. Cal recordar que, al 1992, Mateu ja va aconseguir una 
altre fabulós repte, al aconseguir donar la volta al món utilitzant més de 130 mitjans de transport diferents 
durant tres anys. Ara, ha afegit un nou repte al seu historial i a ben segur que no serà el darrer.

Àlex Alonso | Reus
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No hi ha audio relacionat amb aquesta noticia 
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No hi ha vídeo relacionat amb aquesta noticia 
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