ACTIVITATS DIUMENGE 27 DE MAIG
11.00h Obertura de la Fira
11h a 14h. 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 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
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DIUMENGE AL MATÍ, CENTREM EL FOCUS EN LA NAVEGACIÓ A VELA
10.30h. Presentació de la Regata Badalona al Quadrat
A la Carpa dels Oficis
El Club de Vela Badalona presenta la regata de final de temporada i preparació de
vacances, convocada per al dia 30 de juny. Donaran tots els detalls de la participació i
també presentaran altres competicions amb vela lleugera.

11.30. Taula rodona:
L’accés a la nàutica: Noves formes de navegar
A la Carpa dels Oficis
La fórmula clàssica de disposar d’una embarcació en propietat i l’ús exclusiu d’un
amarrador és una fórmula caduca. L’acostament i la pràctica de la nàutica esportiva
passa per noves formes: associacions, clubs de navegació, borsa de tripulants, xàrter... El
que sí cal és disposar de formació per anar a mar. Parlarem de noves formes i de
titulacions.
• Accedir a la navegació tradicional amb l’Associació d’Amics del Quetx Ciutat
Badalona, amb Pere Alemany, president de l’AAqCB
• Com funcionen als Clubs de Navegació, amb Fanautic, amb Raimon Pedemonte
• La borsa de navegants i l’abonament a una instal·lació esportiva nàutica, amb La
Base de Navegants i el Club de Vela de Badalona, amb Albert Cunill
• La fórmula del xàrter, amb Nautal, amb Octavi Uya
• Les titulacions RYA (Royal Yachting Association), amb Yacht Point, amb Daniel
Cavanilles
• Formació versus només titulació, amb Eva Piulats, del Centre de Navegants

13.00h. Demostració de material de seguretat amb SEGMAR
Moll de Capitania
A càrrec de Francisco Sarmiento

13.30h. Concert de Cantaquetx, amb aperitiu tancament fira
A la Carpa dels Oficis
La secció cultural de l’Associació d’Amics del Quetx Ciutat Badalona tancarà la fira amb
un concert d’havaneres i cançons de taverna. Serà el tancament de la fira, amb un
aperitiu de germanor final

14.00h. Tancament de la Fira

