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Amb la col·laboració de L’Ajuntament de Badalona, Marina Badalona i ADIN
coorganitzen EL FESTIVAL DEL MAR i 2ª FIRA NÀUTICA A BADALONA dels dies 29
de maig a l’1 de juny.
Durant aquest dies podràs gaudir d’un ampli programa d’activitats nàutiques,
gastronòmiques i populars.
La millor manera d’apropar-te i gaudir del mar i trobar al millor preu l’embarcació,
nova o d’ocasió, accessoris i complements que estàs buscant.
La 2ª FIRA NÀUTICA A BADALONA és la manera més fàcil d’iniciar-te en les
activitats nàutiques tot tipus d’activitats nàutiques que pots practicar al litoral
català i també per conèixer el Port de Badalona, les seves instal·lacions, serveis,
marina seca, empreses nàutiques i restaurants.

VINE I GAUDEIX!!!

Per a mes informació:
MARINA BADALONA

ADIN

Port Esportiu i Pesquer Edif. Capitania
08912 BADALONA (Barcelona)
Tel. 93 320 75 00 / Fax. 93 320 75 28

Avgda. Reina Mª Cristina, s/n
08004 BARCELONA
Tel. 93 233 24 32 / Fax. 93 233 24 33

info@marinabadalona.cat

info@adin.cat

www.marinabadalona.cat

www.adin.cat

www.festivaldelmar.net

PROGRAMA D’ACTES (PROVISIONAL)
-

Examen d’Autorització Federativa “Títulín”

-

Exhibició de motos aquàtiques

-

Sortides amb l’IMOCA 60 MIRABAUD

-

Sortides amb el “Quetx” Ciutat de Badalona

-

Sortides en Velers

-

Exhibició/Demo “Tècniques de pesca”

-

Xerrada “Com utilitzar internet i les xarxes socials en el sector nàutic”

-

Xerrada “Reforma titulacions nàutiques”

-

Xerrada “Com sortir a la premsa”

-

Xerrada “Marcatge de tonyines”

-

Activitats infantils

-

Taller de nusos mariners

-

Demostració/Presentació novetats equips electrònics

-

Exposició fotogràfica submarinisme.

-

Xerrada sobre submarinisme

-

Xerrada sobre meteorologia

-

Xerrada sobre com preparar una travessa oceànica

-

Bateig de mar de submarinisme

-

Bateig de mar de llagut català

-

Demostracions de diferents modalitats de pesca

-

Visita a la Confraria de Pescadors i a la seva subhasta

-

Demostració de Fly board

-

Sortides amb moto aquàtica (preus populars)

-

Demostració materials de salvament

-

Simulacre rescat “home a l’agua” amb helicòpter HELIMER i Patrullera
SALVAMAR de Salvamento Marítmo

-

Visita hèlicopter HELIMER i Patrullera SALVAMAR de Salvamento Marítimo

-

Bateig de Mar: Vela lleugera, Caiac, Surfsky, Rem, Paddle SUV,

-

Xerrada: “Com construir el teu propi veler”

-

Conferència “Origen, trajectòria i futur del Patí de Vela”

-

Canta-Quetx

-

Jornades gastronòmiques amb tapa i menú del dia als Restaurants del Port

-

Acte Inaugural

