
 

ACTIVITATS DISSABTE 26 DE MAIG   

11.00h Obertura de la Fira 

11h a 19h. Activitats a l’aigua 

Els batejos són primeres experiències amb activitats nàutiques, i els operadors del Port  i de la 
ciutat han preparat un dispositiu per afavorir aquest tast durant la Fira Inicia’t. 
 Adjuntem el  llistat de les activitats, amb els torns i els correus de referència per a la reserva (fins 
que s’exhaureixin les places) i l’entitat organitzadora. 
Abans de navegar, però, haureu d’aconseguir les vostres dues polseres de grumet!!!  
Com? Superant alguna de les activitats en els estands aconseguidors. 
Amb dues polseres ja podeu fer efectiva la vostra reserva. L’operador de l’activitat nàutica us les 
recollirà. Si voleu fer un altre tast, heu de tornar a aconseguir dues polseres! 
Els torns del matí són a les 11.20h, 12.10h, 13.10h i els de la tarda, 16.10h, 17.10h, 18.10h 

Bateig de Caiac                         info@kayakingbadalona.cat

Bateig de Caiac albert@cursosdevela.cat

Bateig de Vela en J80                albert@cursosdevela.cat

Bateig de Pàdel Surf                    albert@cursosdevela.cat

Bateig de Dragon Boats               info@kayakingbadalona.cat

Bateig de Rem rembadalona@gmail.com 
paugarces@cnbetulo.com 
cnb@badalona.cat

Qualsevol informació de les reserves/ Fira a events@marinabadalona.cat
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DISSABTE MATÍ 

DISSABTE TARDA 

10.30h. I sessió de les Jornades de Salvament marítim i piragüisme  

Centre d’Activitats Nàutiques 
QUÈ FER QUAN HEM TINGUT L’ACCIDENT: COMUNICACIÓ PIRAGUA-112 

Javier García García, director de Salvament Marítim de Castelló, i a la vegada expert piragüista, 
participarà en la Fira Inicia’t convidat pel Club de Caiac, per exposar un tema de màxima 
actualitat i importància: com ha de procedir un piragüista davant d’un accident. García 
concentrarà la seva exposició, la primera d’unes jornades de Salvament marítim i piragüisme que 
es completaran amb dues cites més, en el moment de la comunicació amb el 112 a partir que 
s’ha patit l’accident. S’ajudarà de material audiovisual i per tant la conferència es farà en el Centre 
d’Activitats Nàutiques. 
La seva aportació és doblement valuosa per l’expertesa com a professional i esportista.  

12.30.h Sortida col·lectiva de caiacs, de diferents tipologies, a fer una ruta conjunta. A 
la rampa 

13.00h. Demostració/exhibició amb l’helicòpter de Salvament Marítim de les 
maniobres de rescat d’un piragüista accident. 

El millor complement al matí és aquest exercici pràctic amb l’Helimar, i el millor mirador per veure 
la demostració és el Passeig sobre el dic de recer

17.00h. Presentació Festival Maresmar, Trobada de vaixells centenaris 

Es presentarà la I edició d’un festival que aplegarà la concentració d’embarcacions clàssiques com 
el Santa Eulàlia, el Sirius i d’altres, a Arenys de Mar els dies 8, 9 i 10 de juny. Organitzat per 
Varador 2000

17.30h. Presentació dels projectes d’inserció laboral de la Federació Catalana de Vela,  

a càrrec de Josep Seguer, gerent de la FCV

18.00h. Presentació del Campionat d’Espanya de Patí de Vela,  convocat al setembre a 
Badalona, organitzat pel CNBadalona  

Carpa dels Oficis  
Ferran Gubern, patinaire de Badalona, ens explicarà tots els detalls de la competició esportiva que 
se celebrarà a Badalona a finals d’agost i principi de setembre. També s’explicaran les 
característiques d’aquesta embarcació genuïna de la ciutat i hi haurà exemplars per visualitzar i 
provar.



20.00h. Tancament de la Fira 

 18.30h, La meteorologia nàutica local  

Carpa dels Oficis  
Enric Agud, meteoròleg de la corporació catalana de mitjans audiovisuals i col·laborador de  FNOB 
donarà a conèixer l’ofici de meteoròleg i el què i per què hem de saber abans de fer-nos a la mar 
a Badalona. Com afecta la orografia de la zona?. Preveure a partir de ll’observació, un sisè sentit, 
pel qui practiqui una activitat entorn el mar.  Farà la previsió de la regata de vela de l’endemà, a 
Badalona. 


