Cambrils espera consolidar la seva oferta nàutica amb
el II Festival del Mar-VI Fira Marítima de la Costa
Daurada i repetir l'èxit de públic
La fira, que es durà a terme del 17 al 20 de maig, és la més llarga de les tres que
s'inclouen dins el Festival del Mar i espera repetir almenys els 10.000 visitants de
l’any passat.
El festival, que es duu a terme per segon any consecutiu a Cambrils en paral·lel a la
Fira Marítima de la Costa Daurada, s’inaugurarà aquest divendres, 17 de maig, a les
18 hores.
És una aparador de les millors oportunitats de compra en embarcacions del moment,
tant noves com d’ocasió.
El festival també té un vessant social i lúdic amb activitats com la simulació d'un
rescat amb helicòpter, una zona de wake surf, regates, batejos de vela, navegació en
caiac, activitats subaquàtiques i xerrades sobre pesca, les tradicions marineres i la
relació entre les xarxes socials i la nàutica.
Cambrils, 15 de maig de 2013.- Una quarentena d’empreses expositores i mig centenar
d’embarcacions amarraran al port de Cambrils per participar al II Festival del Mar-VI Fira
Marítima de la Costa Daurada que es durà a terme del 17 al 20 de maig al Passeig MarítimMoll de Ribera. Cambrils és a punt de convertir-se en capital nàutica de la Costa Daurada amb
una fira que combina una exposició comercial d’embarcacions, productes i serveis nàutics, i
un ampli programa d’activitats lúdiques relacionades amb el mar amb l’objectiu de donar a
conèixer les nombroses possibilitats d’oci del mar i la nàutica. Es tracta d’oferir abundants
oportunitats de compra d’embarcacions, tant noves com d’ocasió, i al mateix temps acostar la
nàutica a la població i als visitants per dinamitzar l’activitat econòmica.
La fira ja ha passat amb èxit per Badalona i del 31 de maig al 2 de juny desembarcarà al port
de Mataró. La de Cambrils és la més llarga de les tres programades, amb un dia més que la
resta, i ofereix un programa molt complet d’activitats d’oci gràcies a la participació de
l’Estació Nàutica de la Costa Daurada i al Club Nàutic Cambrils. El festival, que organitza
l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN) junt amb l'Ajuntament de
Cambrils i el Club Nàutic Cambrils, compta amb el suport la Diputació de Tarragona.
Aparador del mercat nàutic
El II Festival del Mar-VI Fira Marítima de la Costa Daurada, que espera repetir almenys els
10.000 visitants de l’any passat, pretén ser un aparador de les millors oportunitats de compra i
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posicionar el port de Cambrils com un referent nàutic del litoral català. A l’exposició
comercial, el visitant podrà trobar des de semirrígides, unitats de pesca, passeig i llaüts fins a
llanxes esportives i caiacs, motors, accessoris d’electrònica, i també una àmplia oferta de
serveis nàutics, com escoles nàutiques, submarinisme i empreses de lloguer d’embarcacions,
entre altres.
Sortides amb vaixell, regates i xerrades
Pel que fa al vessant festiu, un altre dels atractius del festival, s’han programat activitats,
gratuïtes o a preus molt econòmics, com sortides a navegar, tallers, concursos i exposicions.
El programa inclou per exemple una espectacular simulació d'un rescat d'un nàufrag
mitjançant un helicòpter i una demostració de material de seguretat marítima. També hi haurà
una zona de wake surf, regates, batejos de vela, navegació en caiac, activitats subaquàtiques i
xerrades sobre pesca, les tradicions marineres i la relació entre les xarxes socials i la nàutica.
A banda, fins al 26 de maig es durà a terme un festival de proves d’embarcacions de la marca
Bénéteau. Podeu consultar el programa complet d’activitats clicant aquí.
La fira consolida enguany la seva fórmula comercial, lúdica i itinerant amb la voluntat de ser
una plataforma de promoció i venda d’embarcacions, potenciar el port i les instal·lacions
nàutiques de la ciutat, dinamitzar l’economia local i fomentar la pràctica d’activitats i esports
nàutics. L’any passat el Festival del Mar que, a banda de Cambrils, també va tenir lloc a Sant
Feliu de Guíxols i Port Ginesta, va aconseguir una afluència total de 25.000 visitants i va
reunir més de 150 embarcacions i un centenar d’empreses expositores.
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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