VISITES
DIJOUS 9 I DIVENDRES 10 DE JUNY
(provisional)
VISITA GUIADA A L’EMBARCACIÓ D’INSPECCIÓ PESQUERA
LLUERNA- per a centres d’ensenyament secundari
La LLUERNA és una embarcació dedicada a la patrulla d’inspecció i
vigilància pesquera de 19 metres d’eslora, dotada d’unes característiques
que amb 1.800 cavalls de potència li permet arribar als 30 nusos per
acomplir amb molta eficiència la seva tasca de control.
Personal de la LlUERNA explicaran la seva funció i totes les seves
dotacions, com una sonda oceanogràfica molt interessant.
Horari:
Durant tot el matí de dijous i divendres. Està orientada als centres
d’ensenyament. Es pot visitar lliurement si no hi ha cap visita escolar.

VISITA A SUBHASTA DE PEIX DE LA CONFRARIA DE PESCADORS –
per a centres d’ensenyament secundari i oberta al públic
Cada dia feiner a les 12.00h se celebra en la llotja de la Base de Pesca
Artesanal del Port de Badalona la subhasta del peix situada en el Moll de
Quimet, espai adequat a la realitat del sector per respondre a les
necessitats operatives del col·lectiu de pescadors de la ciutat, dotada de la
tecnologia i els controls que garanteixen el consum directe.
Horari:
L’horari ideal és arribar sobre les 11.40 per veure com arriben les barques i
com s’organitza la subhasta, que comença sobre les 12.00h
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VISITES A L’ESPAI DE TREBALL D’EMV MARINE per a centres d’ensenyament secundari
EMV Marine és una de les empreses instal·lades a l’àrea tècnica del Port de
Badalona i organitza visites guiades als estudiants, orientades en dos eixos,
per donar una visió dels diferents perfils, feines i professions que han
d’integrar un equip d’aquestes característiques.
1. Explicació de la organització interna d'EMV i les professions

 Visita als tallers (Fusteria /Rigging / Hidràulica / Sistemes) i
explicació de les professions.
 Tasques d’administració, gestió de projectes i sala de reunions
(previsió d'amarres i feines)
 Clients: explicació dels serveis que s'ofereixen des d'EMV
 Hibernada/ lloguer d'espais. i de subcontractades (Composites
/mecànica)
 Repàs de professions: rigging, corderia, mecànica nàutica, fusteria
nàutica, pintura, hidràulica, project manager (enginyeries)
2. Explicació de projectes concrets i les feines requerides
 Arboladuras/ desarboladures/ pintura....
 Visita interior de vaixells en obres (si hi ha la possibilitat).
Horari:
EMV Marina ha organitzat tres visites diàries, que es programaran amb els
centre d’ensenyament que n’han mostrat l’interès
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VISITA A L’ESCAR DEL PORT DE BADALONA – per a centre
d’ensenyament secundari
L’escar del Port acull tots els serveis necessitaris prestats per professionals
per al manteniment i reparació d’una embarcació en totes les seves
especialitats. És l’espai de taller i transformació. Hi ha mecànics nàutics,
metal·listers, fusters, qui treballa la fibra del casc, veleria, ferramenta,
arboladures, electricistes...
La visita guiada per un dels professionals del varador explica el
funcionament d’aquest centre de treball.
Horari:
Durant tot el matí de dijous i divendres. Està orientada als centres
d’ensenyament. Es pot visitar lliurement si no hi ha cap visita escolar.

VISITA GUIADA A L’EMBARCACIÓ SALVAMAR MINTAKA DE
SALVAMENT MARÍTIM – per a centres d’ensenyament secundari
La SALVAMAR és una embarcació de Salvament Marítim caracteritzada per
la seva alta velocitat i capacitat de maniobra. De 21 m d’eslora i poc calat,
hi ha 55 unitats arreu de l’Estat. Fabricada d’alumini, arriba als 30 nusos de
velocitat i està dissenyada per recollir persones, remolcar i assistir, en
coherència amb els objectius de Salvament Marítim. La que visitarà el Port
de Badalona és la Mintaka.
Personal de la tripulació fan el recorregut, explicaran els objectius de
Salvament Marítim, anècdotes, rescats, prevenció en el mar.
Horari:
Durant tot el matí de dijous i divendres. Està orientada als centres
d’ensenyament. Es pot visitar lliurement si no hi ha cap visita escolar.
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