Regata de sail training

ACTIVITATS ALS PORTS ESCALA

organitzades en col.laboració amb

Programa regata

28-29 de març:
30 març:
31 març- 2 abril:
2-3 abril:
3-5 abril:

Palamós
Regata 1. Palamós- Badalona (46 mn)
Badalona
Regata 2. Badalona - Sant Carles de la Ràpita (93 mn)
Sant Carles de la Ràpita

PALAMÓS
Data arribada vaixells: Dv 27/3 i Dss 28/3
Data embarc grumets: dss 28/3, 10-11h
Data partida vaixells: dll 30/3, 11h

Dv 27/3
Dss 28/3

Tarda
Mati

tarda

Dg 29/3

matí

tarda

Dll 30/3

matí

Activitat
Arribada vaixells
10-11h Recepció de grumets,
acreditacions i embarc als vaixells

Orientat a:

11-12h Acte de presentació i benvinguda
amb la regidora de Cultura, Patrimoni i
Turisme de Palamós
Entrada lliure Museu de la Pesca
12-13:30-portes obertes vaixells
16:30-20h-Portes obertes vaixells

Grumets, tripulacions
i famílies

16-19h- Activitat esportiva lliure a la platja

Grumets

20h-Concert a bord del Santa EulàliaCarles Rivas
9h reunió de mentors (activitats Badalona)

Grumets i tripulacions

10h visita guiada al Museu de la Pesca

Grumets i tripulants

10-13h- activitat esportiva a la platja (volei,
futbol platja)

Grumets

10:30-13:30h Portes obertes vaixells
Entrada lliure Museu de la Pesca
14h Degustació al Espai del Peix
16:30-20h-Portes obertes vaixells

Public
Grumets
Grumets i tripulacions
Public

16-18h- campionat de llançament de sirga,
adujat d’amarres i estirar la corda

Grumets amb els
tripulants

18h-documental al Museu de la Pesca
9h reunió de capitans
11h- sortida vaixells i desfilada per la
badia
12h-inici regata primer etapa

Grumets
Capitans, tripulants i
grumets

Grumets

Grumets i tripulacions
public
Public

Mentors

Aspectes generals grumets i tripulacions:
Per participar a les activitats caldrà acreditar-se. WC i dutxes facilitades per Club Nàutic Costa
Brava per a grumets i tripulacions amb acreditació. Horari: Dissabte 28 i diumenge 29 de 17 a 20h.
Resta horari WC al passeig.
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BADALONA
Data arribada vaixells: nit Dll 30/3 -Dm 31/3
Data desembarc grumets 1a etapa: dc 1/4 (hora a confirmar per vaixells)
Data embarc grumets 2a etapa: dc 1/4 19h
Data partida vaixells: dj 2/4, 13h

Data
Dimarts 31

Hora
12:00

13:00-15:00
16:30-20h
Pendent hora
19:00
Al local d’entitats
del port
Dimecres 1

10-13:30h

16:30-19:30

16:30-20h
16:30

19:30h
20h

Dijous 2

21:30h
13h
Tarda

16:00

Descripció
Benvinguda Ajuntament
Badalona, lliurament premis i
wellcomepack
Activitats aquàtiques
Portes obertes vaixells
Torneig de Bàsquet (3x3)
Presentació de la STAE(Sail Training Association –
España) i de les Tall Ships
Races 2016
Portes obertes vaixells

Orientat a:
Grumets i
tripulacions

Activitats aquàtiques
Visita del passeig marítim fins
al Club Natació Badalona.
Patí Català Junior
Portes obertes vaixells
Desembarc grumets 1a etapa

Grumets
Grumets

Recepció nous grumets,
acreditacions i embarc als
vaixells, entrega programa
ports.
Reunió mentors (activitats
Sant Carles de la Ràpita)
Concert Cantaquetx
Cremat
Acte despedida
Desamarrament vaixells
Navegada de vaixells davant
platges
Sortida oficial de la segona
etapa

Grumets
Públic
Grumets
Públic

Públic

Públic
Grumets

Mentors
Grumets i
tripulants
Públic

Aspectes generals grumets i tripulacions:
Per participar a les activitats caldrà acreditar-se.
WC i dutxes facilitades per Marina Badalona per a grumets i tripulacions amb acreditació.
Horari dutxes: a partir de les 9:30h
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SANT CARLES DE LA RÀPITA
Data arribada vaixells: divendres 3/4- dissabte 4/4
Data desembarc grumets: diumenge 5/4

dss 4 de Mati
abril

descripcio

Adreçat a:

10-13:30h Portes obertes vaixells

Public

10h- lliurament de documentació de la regidoria de
Turisme de Ajuntament Sant Carles de la Ràpita

mentors
grumets

9-13h- piscina
grumets
11h-13h-Torneig de bàsquet al poliesportiu
tarda 16-20h-Portes obertes vaixells

dg 5
abril

mati

Public

15:30-17h-Visita teatralitzada de pirates (ruta),
organitzada pel Museu de la Mar l'Ebre

Grumets

19h- Recepció i Lliurament de premis al Museu de la
Mar de l'Ebre

Grumets i
tripulacions

10-13:30h Portes obertes vaixells

Public

9-13h- piscina

Grumets

9-12h -Tastet de vela, kaiak i rem

Grumets

14h- Clausura de la regata

Grumets i
tripulacions

tarda Partida de les embarcacions
Aspectes generals grumets i tripulacions:
Per participar a les activitats caldrà acreditar-se.
WC i dutxes facilitades per l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per a grumets i tripulacions
amb acreditació
Horari:
Piscina municipal: dissabte 4 i diumenge 5 de 9 a 13h
Poliesportiu municipal: dissabte 4 de 11 a 13h.
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La regata de sail training “Catalunya al Través” 2015 és un esdeveniment de sail training
organitzat per l’Associació de Joves per la Mar, amb les col•laboracions de: Ports de la Generalitat,
Marina Badalona, Ajuntament de Palamós, Ajuntament de Badalona, Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita i la Sail Training Association España (STAE). Compta, a més, amb el suport de la Sail
Training Association (STI).
La “Catalunya al Través” 2015 té per objectiu acostar als joves de les proximitats l’ experiència del
sail training. Està adreçada a la gent jove d'entre 15 i 25 anys, de qualsevol sexe, condició
econòmica i social, religió, nacionalitat, amb o sense experiència prèvia en navegació.
El sail training és una experiència d'aventura que ensenya habilitats per a la vida. Utilitza
l'experiència d'estar a la mar com a mitjà per treballar valors i desenvolupar una sèrie d’habilitats
personals i socials de gran utilitat per la vida. Es desenvolupa a bord d’embarcacions de vela,
fomentant la convivència dels nois i noies que hi participen, mentre desenvolupen les rutines,
tasques i maniobres del vaixell sota la guia de la tripulació. La regata de sail training “Catalunya al
Través” 2015 és el primer esdeveniment de sail training celebrat i organitzat íntegrament en aigües
catalanes i espanyoles.

PATROCINEN

COL.LABOREN
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