
                                                             
 

 � PROGRAMA (PROVISIONAL) ACTIVITATS AQUÀTIQUES 9-10-11-12 JUNY 

 

 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES 
Es recomana portar roba còmoda i/o banyador per desenvolupar-les 

DIJOUS 9  I DIVENDRES 10 DE JUNY 
(provisional)  

Vela Lleugera 
VELA ESPORTIVA AMB J80 – per a centres de secundària  
El J80 es considera una de les millors embarcacions per iniciar-se en la vela 
esportiva. De 8 metres d’eslora, és ràpida, segura i divertida. Ofereix una 
navegació dinàmica i emocionant. 
Hi ha sortides programades amb dues embarcacions amb 7 persones 
cadascú a les 10.30, 11.30, 12.30, 15.30 i 16.30h (17.30 divendres) 
Aquesta jornada està reservada a la navegació amb centres d’ensenyament 
secundari, en el marc de la jornada d’acostament al mar. Si com a centre 
d’ensenyament estan interessats, enviï un correu electrònic a 
egomez@marinabadalona.cat   Les reserves estan subjectes a disponibilitat, 
però segur que trobem alguna activitat a l’aigua alternativa. 
Consulteu l’oferta per a públic en general del dissabte i del diumenge. 
Aquesta activitat és possible gràcies a la col·laboració de Cursos de Vela i 
Centre de Navegants. 
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Caiac  
CAIAC- per a centres de secundària 
Bateig d’aquesta embarcació esportiva que és una piragua propulsada per 
rems. Es tracta de tenir un primer contacte amb la tècnica d’aquesta 
embarcació d’origen esquimal. Com escalfem, la postura, fer palades 
endavant, per anar enrere i anar en línia recta! Hi ha 8 caiacs per a dues 
persones, durant tot el matí, per fer torns amb els grups classe. 
Aquesta jornada està reservada a la navegació amb centres d’ensenyament 
secundari, en el marc de la jornada d’acostament al mar. Si com a centre 
d’ensenyament estan interessats, enviï un correu electrònic a 
egomez@marinabadalona.cat   Les reserves estan subjectes a disponibilitat, 
però segur que trobem alguna activitat a l’aigua alternativa. 
Consulteu l’oferta per a públic en general del dissabte i del diumenge. 
Aquesta activitat és possible gràcies a la col·laboració de Barcelona Caiac, 
Cursos de Vela i Centre de Navegants. 
 
 

  
Pàdel surf 
PÀDEL SURF (SUP)- per a centres de secundària 
Provarem aquesta tècnica tant de moda que consisteix en navegar a sobre 
d’una taula de surf propulsat per un rem. Una tècnica d’origen indonesi que 
és força agradable pel contacte tranquil amb el mar i un esport molt 
complet. Hi haurà 4 taules a disposició dels estudiants, que ho provaran en 
parelles. Aquesta jornada està reservada a la navegació amb centres 
d’ensenyament secundari, en el marc de la jornada d’acostament al mar. Si 
com a centre d’ensenyament estan interessats, enviï un correu electrònic a 
egomez@marinabadalona.cat   Les reserves estan subjectes a disponibilitat, 
però segur que trobem alguna activitat a l’aigua alternativa. 
Consulteu l’oferta per a públic en general del dissabte i del diumenge. 
Aquesta activitat és possible gràcies a la col·laboració de Barcelona Caiac, 
Cursos de Vela i Centre de Navegants. 
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Navegació al quetx Ciutat Badalona 
VELA CLÀSSICA- per a centres de secundària 
L'embarcació Ciutat Badalona és un quetx clàssic bastit l'any 1929 en les 
drassanes de Dinamarca que inicia la seva trajectòria amb activitats de 
comerç local de minerals, gra i altres productes de primera necessitat. Buc 
de comerç i cabotatge originari del Bàltic, en la dècada dels 70, després 
d'estar alguns anys en sec, inicia la seva travessa cap a les Antilles. Un dels 
secrets de la seva llarga vida és que va ser construït amb la millor fusta i 
amb bons materials, contràriament al que es podria desprendre del seu any 
de naixement, en una època de recessió.  
Del 2006 al 2011 Marina de Badalona el recupera com a símbol de la ciutat 
arreu on hi vagi, i engega una travessia molt fecunda amb l’Associació 
d’Amics del Quetx.  El setembre de 2011 per fi va hissar veles! Vols navegar 
amb nosaltres?  
Aquestes jornades estan reservades als alumnes. Consulteu l’oferta per al 
públic en general del dissabte i del diumenge. 
Aquesta activitat es programa gràcies a l’Associació d’Amics del Quetx 
Ciutat Badalona. 
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Rem  
BATEIG DE REM - per a centres de secundària 
Els tres clubs que practiquen rem a la ciutat faran bateig de rem amb tres 
llaguts durant la jornada de dijous i divendres per als centres 
d’ensenyament. La pràctica del rem a Badalona fa deu anys que es realitat i 
gràcies a  poder entrenar amb sortida des del port ha augmentat la 
competitivitat, l’afició i el palmarès. L’ús del llagut com a embarcació més 
habitual s’ha ampliat al batel i el llagut mediterrani, amb variacions que 
explicaran als joves i les joves. 
Aquesta jornada està reservada a la navegació i descoberta  alumnes dels 
centres d’ensenyament secundari, en el marc de la jornada d’acostament al 
mar. Si com a centre d’ensenyament estan interessats, enviï un correu 
electrònic a egomez@marinabadalona.cat   Les reserves estan subjectes a 
disponibilitat, però segur que trobem alguna activitat a l’aigua alternativa. 
Consulteu l’oferta per a públic en general del dissabte i del diumenge. 
Aquesta activitat es programa gràcies al Club de Rem Badalona i les 
seccions de rem del Club Natació Badalona i Club Nàutic Betulo. 
 

 

 

 



                                                             
 

 � PROGRAMA (PROVISIONAL) ACTIVITATS AQUÀTIQUES 9-10-11-12 JUNY 

 

Repte d’habilitat amb l’ergòmetre 
APRENDRE LA TÈCNICA DEL REM - per a centres de secundària 
Us plantegem un repte per grups: un petit campionat d’ergòmetre entre els 
companys i companyes de classe per aprendre la tècnica del rem i valorar la 
nostra capacitat. Aquesta jornada està reservada a fer el repte amb els 
alumnes dels centres d’ensenyament secundari, en el marc de la jornada 
d’acostament al mar. Si com a centre d’ensenyament estan interessats, 
enviï un correu electrònic a egomez@marinabadalona.cat  Les reserves 
estan subjectes a disponibilitat, però segur que trobem alguna activitat a 
l’aigua alternativa. 
Consulteu l’oferta per a públic en general del dissabte i del diumenge. 
Aquesta activitat s’ofereix gràcies al Club de Rem Badalona i les seccions de 
rem del Club Natació Badalona i el Club Nàutic Betulo. 

 

 

Repte d’equilibri sobre taules de surf 
EQUILIBRI EN TERRA- per a centres de secundària 
Us plantegem un repte per grups: valorar la nostra habilitat de l’equilibri a 
sobre de les taules de surf a terra. Ho fem amb un altre company o 
companya?  Aquesta jornada està reservada a fer el repte amb els alumnes 
dels centres d’ensenyament secundari, en el marc de la jornada 
d’acostament al mar. Si com a centre d’ensenyament estan interessats, 
enviï un correu electrònic a egomez@marinabadalona.cat  Les reserves 
estan subjectes a disponibilitat, però segur que trobem alguna activitat a 
l’aigua alternativa. 
Consulteu l’oferta per a públic en general del dissabte i del diumenge. 
Aquesta activitat s’ofereix gràcies al Club de Rem Badalona i les seccions de 
rem del Club Natació Badalona i el Club Nàutic Betulo. 
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Repte d’habilitat en grup (Balsamar) 
EMBARCACIÓ DE SALVAMENT-  per a centres de secundària 
Us plantegem un repte en equip: pujar a una balsa de salvament i desbolcar 
la balsa entre un grup de 8 persones. Evidentment, la cooperació i la 
coordinació és bàsica. És una prova que realitzem gràcies a l’aportació de 
material de Balsamar. Aquesta jornada està reservada a fer el repte amb 
els alumnes dels centres d’ensenyament secundari, en el marc de la jornada 
d’acostament al mar. Si com a centre d’ensenyament estan interessats, 
enviï un correu electrònic a egomez@marinabadalona.cat   Les reserves 
estan subjectes a disponibilitat, però segur que trobem alguna activitat a 
l’aigua alternativa. 
Consulteu l’oferta per a públic en general del dissabte i del diumenge. 
 

Repte en grup: trapezi de vela lleugera 
EQUILIBRI EN EQUIP- per a centres de secundària 
La feina del mar es fa en equip. I un dels reptes plantejats pel Centre de 
Navegants és mantenir l’equilibri amb una altre persona penjant d’una 
embarcació.  Aquesta jornada està reservada a fer el repte amb els alumnes 
dels centres d’ensenyament secundari, en el marc de la jornada 
d’acostament al mar. Si com a centre d’ensenyament estan interessats, 
enviï un correu electrònic a egomez@marinabadalona.cat   Les reserves 
estan subjectes a disponibilitat, però segur que trobem alguna activitat a 
l’aigua alternativa. 
Consulteu l’oferta per a públic en general del dissabte i del diumenge. 
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DISSABTE 11 (provisional)  

Vela lleugera 

VELA ESPORTIVA AMB J80 – Obert al públic en general  
El J80 es considera una de les millors embarcacions per iniciar-se en la vela 
esportiva. De 8 metres d’eslora, és ràpida, segura i divertida. Ofereix una 
navegació dinàmica i emocionant. 
 
HORARIS 
Sortides a les 10.30h, a les 11.30h, a les 12.30h, a les 15.30h, a les 
16.30h i a les 17.30h  
 
RESERVES:  
Directament per correu electrònic fins el dia anterior 
reserves@cursosdevela.cat i a la carpa de Cursos de Vela durant la jornada 
per conèixer disponibilitat. 

 
Caiac 

CAIAC- Obert al públic en general 
Bateig d’aquesta embarcació esportiva que és una piragua propulsada per 
rems. Es tracta de tenir un primer contacte amb la tècnica d’aquesta 
embarcació d’origen esquimal. Com escalfem, la postura, fer palades 
endavant, per anar enrere i anar en línia recta! 
 
HORARIS 
Des de les 11.00h fins a les 14.00h i de les 16.00h a les 18.00h 
 
RESERVES:  
Directament per correu electrònic fins el dia anterior a 
info@barcelonacaiac.com  i a la carpa de Barcelona Caiac durant la jornada 
per conèixer disponibilitat. 
 

Pàdel Surf 

PÀDEL SURF (SUP) – Obert al públic en general 
Provarem aquesta tècnica tant de moda que consisteix en navegar a sobre 
d’una taula de surf propulsat per un rem. Una tècnica d’origen indonesi que 
és força agradable pel contacte tranquil amb el mar i un esport molt 
complet. 
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HORARIS 
Des de les 11.00h fins a les 14.00 de la tarda i de les 16.00h a les 18.00h  
 
RESERVES  
Directament per correu electrònic fins el dia anterior a 
reserves@cursosdevela.cat   i a la carpa de Centre e Navegants i Cursos de 
Vela durant la jornada per conèixer disponibilitat 

 

Navegació en el quetx Ciutat Badalona 

VELA CLÀSSICA – Obert al públic en general 
L'embarcació Ciutat Badalona és un quetx clàssic bastit l'any 1929 en les 
drassanes de Dinamarca que inicia la seva trajectòria amb activitats de 
comerç local de minerals, gra i altres productes de primera necessitat. Del 
2006 al 2011 Marina de Badalona el recupera com a símbol de la ciutat 
arreu on hi vagi, i engega una travessia molt fecunda amb l’Associació 
d’Amics del Quetx.  El setembre de 2011 per fi va hissar veles! Vols 
navegar amb nosaltres?  

HORARIS  
De 10.00 a 11.30h.  
De 11.45 a 13.00h 
De 17.00 a 18.30h 
De 18.45 a 20.00h 
 
RESERVES  
Places limitades a 28 persones per embarcament.  Reserves, previ ordre, 
en eperez@marinabadalona.cat  No es considerarà reservat fins que hi hagi 
confirmació per part de l’organització. 

 

Rem 

REM- Obert al públic en general 
Vols provar remar en un llagut?  
 
HORARIS 
Des de les 11.00h fins a les 14.00h i de les 16.00h a les 18.00h 
 
RESERVES:  
Directament a les carpes dels clubs la jornada en què es vol practicar: Club 
Natació Badalona, Club Nàutic Betulo i Club de Rem Badalona. 
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Motos d’aigua 

NAVEGACIÓ AMB SURF SKI (MOTOS D’AIGUA) 
Vols conduir una moto d’aigua amb una excursió guiada per un monitor 
especialitzat?  Les sortides es faran amb dues motos, amb dues persones 
per vehicle. Seran batejos de 15 minuts, a preus promocionals. 
 
HORARIS 
Des de les 11.00h fins a les 14.00h i de les 16.00h a les 18.00h 
 
RESERVES 
Podeu demanar informació prèvia sobre condicions de les sortides a Sea 
Readers. El correu és info@seareaders.es  També us atendran a la seva 
carpa durant la Fira. 

 

Repte d’habilitat en grup (Balsamar) 

Pujar a una balsa de salvament i despullar-la en el mínim de temps i en 
equip, el repte plantejat per Balsamar Per realitzar aquesta activitat, cal 
adreçar-se a la carpa de l’expositor organitzador de l’activitat. 

 

Repte d’equilibri sobre taules de surf 

Abans de provar a l’aigua, mirem la nostra habilitat a terra sobre una taula 
de surf. Per realitzar aquesta activitat, cal adreçar-se a la carpa del Club 
Natació Badalona. 

 

Repte d’habilitat amb l’ergòmetre 

Com es fa el moviment del rem? Mirem qui en fa més en menys temps.  
Per realitzar aquesta activitat, cap adreçar-se directament a carpes dels 
clubs que practiquen rem la jornada en què es vol practicar: Club Natació 
Badalona, Club Nàutic Betulo i Club de Rem Badalona. 
 

Repte en grup: trapezi de vela lleugera 

Equilibri en parella en una embarcació. 
Per realitzar aquest repte no cal reserva i ens hem d’adreçar directament a 
la carpa de l’organitzador, que és Centre de Navegants i Cursos de Vela.cat  
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DIUMENGE 12 (provisional) 

Vela lleugera 

VELA ESPORTIVA AMB J80 – Obert al públic en general  
El J80 es considera una de les millors embarcacions per iniciar-se en la vela 
esportiva. De 8 metres d’eslora, és ràpida, segura i divertida. Ofereix una 
navegació dinàmica i emocionant. 
 
HORARIS 
Sortides a les 10.30h, a les 11.30h, a les 12.30h 
 
RESERVES:  
Directament per correu electrònic fins el dia anterior al correu 
reserves@cursosdevela.cat i a la carpa durant la jornada per conèixer 
disponibilitat 

 

Caiac 

CAIAC- Obert al públic en general 
Bateig d’aquesta embarcació esportiva que és una piragua propulsada per 
rems. Es tracta de tenir un primer contacte amb la tècnica d’aquesta 
embarcació d’origen esquimal. Com escalfem, la postura, fer palades 
endavant, per anar enrere i anar en línia recta! 
 
HORARIS 
Des de les 11.00h fins a les 14.00h  
 
RESERVES:  
Directament per correu electrònic fins el dia anterior al correu 
info@barcelonacaiac.com  i directament a la carpa de Barcelona Caiac 
durant la jornada per conèixer disponibilitat 
 

Pàdel Surf 

PÀDEL SURF (SUP) – Obert al públic en general 
Provarem aquesta tècnica tant de moda que consisteix en navegar a sobre 
d’una taula de surf propulsat per un rem. Una tècnica d’origen indonesi que 
és força agradable pel contacte tranquil amb el mar i un esport molt 
complet. 
 
HORARIS 
Des de les 11.00h fins a les 14.00 de la tarda 
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RESERVES  
Directament per correu electrònic fins el dia anterior a la jornada 
reserves@cursosdevela.cat   i directament a la carpa de Centre e 
Navegants i Cursos de Vela durant la jornada per conèixer disponibilitat 

 
 

Navegació en el quetx Ciutat Badalona 

VELA CLÀSSICA – Obert al públic en general 
L'embarcació Ciutat Badalona és un quetx clàssic bastit l'any 1929 en les 
drassanes de Dinamarca que Marina de Badalona adquireix el 2006 i el  
setembre de 2011 el té a punt  per hissar veles! Vols navegar amb 
nosaltres?  

HORARIS  
10.00 a 11.30h 
Marina Badalona i l’Associació d’Amics del Quetx Ciutat Badalona 
programen aquesta sortida de manera solidària. Les donacions obtingudes 
es destinaran a la Fundació Aspanin, que celebra el seu aniversari.   
 
RESERVES  
Places limitades a 28 persones per embarcament.  
Reserves, previ ordre de reserva en http://www.marinabadalona-
sa.es/CiutatdeBadalona/tabid/1256/language/es-ES/Default.aspx 

 
 

Rem 

REM- Obert al públic en general 
Vols provar remar en un llagut?  
 
HORARIS 
Des de les 11.00h fins a les 14.00h i de les 16.00h a les 18.00h 
 
RESERVES:  
Directament  en les carpes dels clubs que practiquen rem la jornada en què 
es vol practicar: Club Natació Badalona, Club Nàutic Betulo i Club de Rem 
Badalona. 
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Motos d’aigua 

NAVEGACIÓ AMB SURF SKI (MOTOS D’AIGUA) 
Vols conduir una moto d’aigua amb una excursió guiada per un monitor 
especialitzat?  Sortides amb dues motos, amb dues persones per vehicle. 
Seran batejos de 15 minuts, a preus promocionals. 
 
HORARIS 
A demanda i sota disponibilitat. 
RESERVES 
Podeu demanar informació prèvia sobre condicions de les sortides a Sea 
Readers. El correu és info@seareaders.es  També us atendran a la seva 
carpa durant la Fira, per lligar les excursions. 

 

Repte d’habilitat en grup (Balsamar) 

Pujar a una balsa de salvament i despullar-la completament en el mínim de 
temps i en equip, el repte plantejat per Balsamar 
Per realitzar aquesta activitat, cal adreçar-se a la carpa de l’expositor 
organitzador de l’activitat. 
 

Repte d’equilibri sobre taules de surf 

Abans de provar a l’aigua, mirem la nostra habilitat sobre una taula de 
surf. Per realitzar aquesta activitat, a la carpa del Club Natació Badalona. 

 

Repte d’habilitat amb l’ergòmetre 

Com es fa el moviment del rem? Mirem qui en fa més en menys temps.  
Per realitzar aquesta activitat, cap adreçar-se directament a carpes dels 
clubs que practiquen rem la jornada en què es vol practicar: Club Natació 
Badalona, Club Nàutic Betulo i Club de Rem Badalona. 
 

Repte en grup: trapezi de vela lleugera 

Equilibri en parella en una embarcació. Per realitzar aquest repte no cal 
reserva i ens hem d’adreçar directament a la carpa de l’organitzador, que 
és Centre de Navegants i Cursos de Vela.cat  

 


