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CAMP DE TARRAGONA

FIRA

El Festival del Mar
s’inaugura avui al Moll de
Rivera de Cambrils

CEDIDA

Aquest Festival coincideix amb la cinquena edició de la Fira Marítima de la
Costa Daurada, un esdeveniment referent a la demarcació de Tarragona
Redacció

Avui s’inaugura el Festival del
Mar que durarà tot el cap de setmana a les instal·lacions del Moll
de Rivera, al Passeig Marítim i al
Club Nàutic de Cambrils.
Aquesta fira nàutica de nova
creació coincideix amb la cinquena edició de la Fira Marítima
de la Costa Daurada, un referent
a la demarcació de Tarragona.
Per aquest motiu, segons els seus
organitzadors, «es busca reforçar
la projecció, difusió i atraure un
major nombre de públic i exposi-

tors», a més també amb l’objectiu
de «donar a conèixer el caràcter
nàutic i mariner de Cambrils».
Així ho explicaven Carme Cros,
regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils
i Joan Albert Campos, president
de l’Estació Nàutica de la Costa
Daurada durant la presentació
pública de la Fira.
La celebració del Festival del
Mar duplicarà el nombre d’empreses i embarcacions exposades
en l’última edició.
El visitant pot trobar oportu-

nitats de compra d’embarcacions noves i d’ocasió, des de semirígides i unitats de pesca passeig
fins a llaüts i llanxes esportives, i
una oferta en submarinisme, caiac, escoles de vela, escoles nàutiques, empreses de lloguer i un
llarg etcètera.
Com a complement a l’exposició d’empreses i embarcacions,
el Festival del Mar també proposa un ampli programa d’activitats paral·leles que va des de
regates, simulacres de rescat, batejos de vela, navegació en caic,

La celebració del Festival duplicarà el nombre d’embarcacions i empreses exposades.

xerrades sobre pesca i activitats
subaquàtiques.
Pel que fa al perfil del visitant
que omplirà el Festival aquests
tres dies, es preveu «un visitant
familiar perquè tots els membres puguin gaudir d’un dia a la
vora del mar», però també «un

FELICITACIONS

¡¡FELICIDADES!! Eres una
gran mujer y nos lo demuestras día tras día...que pases un
feliz día. De toda tu familia, te
queremos.

afeccionat amb ganes de trobar
oportunitats de compra i interessat a adquirir embarcacions
de fins a vuit metres d’eslora, o
bé persones que volen iniciarse i descobrir el sector nàutic»
segons afirma Miquel Guarner,
secretari general de l’Associació

d’Indústries, Comerç i Serveis
Nàutics (ADIN).
El festival compta amb el suport de l’Ajuntament de Cambrils, el Club Nàutic de Cambrils,
l’Estació Nàutica de la Costa
Daurada i la Diputació de Tarragona.

Envia el text i la foto de qui vulguis felicitar a publicitat@mestarragona.com

Felicidades Oscar, el domingo
27 cumplirás 35 años. Te deseamos lo mejor con cariño. De
tus padres, hermano, cuñada,
ahijado, Enzo y amigos. Besos.

Mudeu-vos tots que demà
anem de casament! Destigem
que gaudiu d’aquest dia i que
us porti molta felicitat, visca
els nuvis!

Aquest petardo demà farà 5
anys, felicitats de part de tota
la família!

Avui el Jan fa anys, no és com
la fotografia és moltíssim més
alt que la padrina i la mare, i
aviat com el pare. Felicitats!

El rei de la casa diumenge bufarà la seva primera espelma.
Per molts anys Blai! T’estimem
molt.

