El Festival del Mar arrenca al Port de Badalona amb
l'ambició de consolidar-se com una fira nàutica de
referència a Catalunya
Reuneix fins diumenge una quarantena d'empreses i una exposició comercial amb mig
centenar d'embarcacions i grans ocasions de compra.
El Port de Badalona està convençut que el festival servirà per “potenciar les seves
infraestructures i oferta nàutiques i per convertir-se en un referent nàutic al Barcelonès
Nord i del litoral català”. Després de Badalona, el festival passarà per Cambrils (17-20
maig) i Mataró (31 maig-2 juny).
Les activitats comencen avui amb una exposició sobre esports nàutics, diverses xerrades,
una demostració de windsurf i la sortida de la Flota del Dimoni per veure el piromusical de
les Festes de Maig de Badalona des del mar.
Badalona, 10 de maig de 2013.- El Festival del Mar a Catalunya ha encetat avui la seva segona
edició al Port de Badalona a on fins diumenge repetirà la fórmula d'èxit de l'any passat i que
combina una exposició comercial, amb grans oportunitats de compra i una àmplia oferta
d'embarcacions, i un extens programa d'activitats per acostar la nàutica als ciutadans. El festival,
que es durà a terme junt amb la I Fira Nàutica al Port de Badalona, engega amb l'ambició de
“consolidar-se com una fira nàutica de referència a Catalunya tant per la seva capacitat d'arribar al
públic com en el seu vessant de plataforma comercial i de promoció per a les empreses nàutiques”,
ha assegurat Carles Rico, president de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN),
durant la inauguració aquest matí. Al Port de Badalona, el festival li ha de servir “per potenciar les
seves infraestructures i oferta nàutiques i convertir-se en un referent en el sector tant al Barcelonès
Nord com al litoral català”, com han coincidit a dir Xavier Garcia Albiol, alcalde de la ciutat, i
Imanol Sanz, gerent de Marina Badalona. Per la seva banda, Josep M. Puente, president de la
Federació Empresarial de Badalona, ha subratllat la importància del festival per tal de dinamitzar
l'economia de la zona i incentivar les vendes en el sector nàutic. La fira l'organitzen ADIN,
l'Ajuntament de Badalona i Marina Badalona, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Després
de Badalona, el festival passarà per Cambrils (17-20 maig) i Mataró (31 maig-2 juny).
A l'exposició destaquen les grans oportunitats de compra tant en el mig centenar d'embarcacions
exposades, de petita i mitjana eslora, com en la multitud d'accessoris i serveis nàutics de tot tipus
que s'hi poden trobar. Les empreses tenen clar que per arribar al públic en aquest moment, a causa
de les dificultats econòmiques existents, cal fer suculentes ofertes i descomptes. “Com l'any passat,
al festival es podran trobar grans ocasions de compra sobretot en embarcacions de petita i mitjana
eslora, des de neumàtiques, semirrígides, llanxes esportives fins a unitats encarades a la pesca, però
també tota mena de promocions i ofertes d'escoles nàutiques, empreses de lloguer d'embarcacions i
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d'accessoris nàutics com motors i electrònica de cara a navegar aquesta temporada”, explica Miquel
Guarner, secretari general d'ADIN.
Sortides amb el quetx clàssic 'Ciutat de Badalona'
Una de les atraccions del programa d'activitats del festival serà el quetx clàssic 'Ciutat de Badalona'
que es podrà visitar i també fer-hi passejades pel litoral. A banda, el quetx serà un dels vaixells que
formarà part de la Flota del Dimoni que permetrà veure des de l'aigua el piromusical i la cremada
del Dimoni que la ciutat organitza anualment amb motiu de les Festes de Maig. Però el programa té
activitats per a tots els gustos i públics, algunes gratuïtes i altres a preus populars: des de sortides
amb vaixell, batejos de caiac i surfski fins una exhibició de FlyBoard; un simulacre de rescat
marítim des d'una embarcació; i una demostració de materials per a un salvament a l'aigua. També
es duran a terme la Regata Festival del Mar-I Fira Nàutica Port Badalona i una regata amb patí de
vela; i tallers i xerrades sobre temes com la construcció d'un veler; nusos mariners o bé sobre la
gestió de les xarxes socials des d'una empresa nàutica. A més, s'han organitzat unes jornades
gastronòmiques amb tapa i menú del dia als restaurants del port, visites a la confraria de pescadors i
una actuació musical el divendres a càrrec del grup Mundaka. L’aparcament en el recinte serà
gratuït prèvia validació del tiquet d’accés en els estands de la fira (que té un horari d’11 del matí a
les 20 hores) i també validació en els establiments de gastronomia del Port.
25.000 visitants i més d'un centenar d'expositors a la primera edició
El Festival del Mar arriba a la segona edició després d'haver demostrat l'any passat ser una
magnífica plataforma de promoció i venda d'embarcacions, tant noves com d'ocasió, i tota mena de
productes i serveis nàutics, i d'aglutinar les millors ofertes del mercat. L'organització per part
d'ADIN, amb el suport dels municipis, ports i clubs nàutics on té lloc el festival, espera almenys
igualar els registres de l'edició de 2012, que va tenir lloc a Sant Feliu de Guíxols, Port Ginesta i
Cambrils i per on van passar uns 25.000 visitants. També va reunir més de 150 embarcacions i un
centenar d'empreses expositores per consolidar la seva fórmula de fira comercial, lúdica i itinerant.
Més informació a:
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa del Festival del Mar
E. Aymerich Jou · Tel: 93 886 22 48 – 685 506 531 · info@monmar.net
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