A les 12 h. Projecció de fotos de la Nudicup 2019 a càrrec de
Posidònia 2021 a la Sala del Consorci Port de Mataró. Junt amb la
projecció s’oferirà una explicació sobre el que són els opistobranquis.
A les 12 h. Concert de Rumba Catalana, a la part alta del Port.

“El Gigante de la Rumba” és el grup dels germans Alejandro i Emilio
Calabuch, nebots d´en Peret i en Moncho, que ens faran ballar al
ritme de les seves cançons.
A les 17 h. Xerrada a càrrec de Posidònia 2021 i sortida en barca
amb Niman Sub per conèixer la importància de la Zona d’Especial
Conservació -ZEC- davant les costes de Mataró. Després de la xerrada, es faran dos grups per sortir en barca per l’àrea protegida.
De 18 a 20 h. Sortides en golondrina Ula-Blaumar. Una visió

de Mataró des del mar per descobrir el seu entorn natural i el fons
marí. Sortides: 17.30 h 18.30 h 19.30 h

MOSTRA NÀUTICA
D’11 a 15 h i de 16 a 21 h. Les empreses i entitats nàutiques presen-

ten els seus productes i serveis en aquest espai de trobada a la part
alta del Port.

MERCAT MARINER
D’11 a 22 h. A la part alta del Port de Mataró trobareu una variada
selecció de productes d’artesania i alimentació en un ambient i estil
de Mercat Mariner.

Més informació

www.visitmataro.cat
Visit Mataró

@visit_mataro

Oficina de Turisme
La Riera, 48
Tel. 937 582 698
turisme@ajmataro.cat

Inscripcions activitats
Del 20 al 29 de maig a:
• www.visitmataro.cat
• Telèfon d’atenció ciutadana 010*
• Al punt d’informació**
* 807 117 010 des de fora de Mataró. De 8 a 19 h, de dilluns a divendres.
Cost de la trucada segons tarifes de cada operador.
** Durant la Festa a l’entrada principal del Port, si encara queden places.

Aparcament
Aparqueu dins el Port i recolliu el
vostre val de 4 hores gratuïtes al punt
d’informació de la Festa al Port situat
a l’entrada principal del Port.
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ACTIVITATS INFANTILS
D’11.30 a 20 h. Dins el Mercat Mariner i durant tot el dia els més

petits gaudiran d’un ampli ventall d’activitats, com cercaviles,
contes, animacions i jocs gegants de fusta organitzats per
Artístic Events.
11 h Cercavila inaugural amb els mariners reporters
13 h Contes sota la Palmera
18 h TV record mariner
19 h Els mariners
20 h Contes mariners sota la Palmera
I a més jocs familiars durant tot el dia.

ATRACCIONS INFANTILS
D’11.30 h a 20 h. A la part baixa del Port de Mataró.

Espai d’atraccions amb inflables, pista americana,
barquetes i llits elàstics.

Amb el suport de

Blaumar Bivalvia, SL • www.blaumar.cat
Fun Water Sports • www.funwatersports.es
Escola de Vela de Mataró • www.escolavelamataro.com
Club de Rem de Mataró • www.remmataro.cat
Viu la Vela • www.viulavela.com
Niman Sub, SLL • www.nimansub.com
Associació Posidònia 2021 • www.posidonia2021.org
Fanautic Club Mataró • www.nauticamataro.com
Creu Roja Mataró
Artistic Events

Activitats

gratuïtes!

Festa al Port de Mataró
El port de Mataró s’omple de festa! Dos dies per provar i descobrir
l’oferta d’activitats nàutiques que es fan al Port. I a més, gaudir d’un
mercat mariner, atraccions infantils, xerrades i gastronomia.

Dissabte 1 de juny
ACTIVITATS PER GAUDIR DEL MAR
Les activitats són gratuïtes amb inscripció prèvia fins a esgotar
places.
De 10 a 18 h. Visita la base de Salvament marítim de

Creu Roja al Port de Mataró.

De 17 a 18 h. Taller de ciència Viu la Vela: Projecte MicroMAR.
Us explicarem el que són els micro plàstics i el seu impacte al medi
marí. Sessions: a les 17 h i les 18 h
A les 17.30 h. Taller de reciclatge d’ampolles de plàstic a
càrrec de Niman Sub. El mar està ple de residus de plàstic que
malmeten el medi marí. Aquest taller vol sensibilitzar i educar en la
reducció i reutilització del plàstic, tot fent manualitats.
A les 18 h. Projecció de fotos de la Nudicup 2019 a càrrec

de Posidònia 2021 a la Sala del Consorci Port de Mataró.
Junt amb la projecció s’oferirà una explicació sobre el que són
els opistobranquis.

MOSTRA NÀUTICA

Si tens ganes de saber qui som, el que fem, quin és el nostre
objectiu i els materials dels que disposem, no ho dubtis i vine a
coneixe’ns!

D’11 a 15 h i de 16 a 21 h. Les empreses i entitats nàutiques presen-

De 10 a 19.40 h. Viu amb Fun Water Sports una descàrrega
d’adrenalina sobre una banana doble que no bolca o bé en una banana nàutica remolcada a gran velocitat. Gaudiràs d’un bany al mar.

MERCAT MARINER

Sortides en Banana fun trip: 10 h 10.20 h 10.40 h 11 h
11.20 h 11.40 h 12.20 h 12.40 h 13h 13.20 h 13.40 h

Sortides en Banana fast ride: 15 h 15.20 h 15.40 h
16 h 16.20 h 16.40 h 17 h 17.40 h 18 h 18.20 h 18.40 h
19 h 19.20 h 19.40 h
De 10 a 20 h. Sortides en golondrina Ula-Blaumar. Una visió

de Mataró des del mar per descobrir el seu entorn natural i el fons
marí. Sortides: 10 h 11 h 12 h 13 h / 17 h 18 h 19 h 20 h
De 10.30 a 18.45 h. L’Escola de Vela ofereix tast de Caiac,

Windsurf, Vela lleugera, Big pàddel surf i Veler Transatlàntic Mini. Descobriu què us agrada més, si navegar amb vent,
remant o damunt una taula fent big pàddle surf.
Tast de caiac: 10.30 h 12.15 h / 16.15 h 18.15 h
Tast de vela lleugera: 10.45 h 12.30 h / 16.30 h 18.30 h
Tast de windsurf: 10.45 h 12.30 h / 16.30 h 18.30 h
Tast de big pàddel surf: 11 h 12.45 h / 16.45 h 18.45 h
Tast amb veler Transatlàntic Mini 6.5 metres Salao:
11 h 12.45 h / 16.45 h 18.45 h
De 11 a 14 h. Sortida en veler Viu la Vela amb patró. Viu

l’experiència de navegar en un veler preparat per l’aventura.
Sortides: 11 h 12 h 13 h 14 h

ten els seus productes i serveis en aquest espai de trobada a la part
alta del Port.

D’11 a 22 h. A la part alta del Port de Mataró trobareu una variada

selecció de productes d’artesania i alimentació en un ambient i estil
de Mercat Mariner.

ACTIVITATS INFANTILS
D’11.30 a 20 h. Dins el Mercat Mariner i durant tot el dia, els més
petits gaudiran d’un ampli ventall d’activitats, com cercaviles,
contes, animacions i jocs gegants de fusta organitzats per
Artístic Events.
11 h Cercavila inaugural amb els mariners reporters
13 h Contes sota la Palmera
18 h TV record mariner
19 h Els mariners
20 h Contes mariners sota la Palmera

I a més, jocs familiars durant tot el dia.

ATRACCIONS INFANTILS
D’11.30 h a 20 h. A la part baixa del Port de Mataró.

Espai d’atraccions amb inflables, pista americana,
barquetes i llits elàstics.

Diumenge 2 de juny
ACTIVITATS PER GAUDIR DEL MAR
Les activitats són gratuïtes amb inscripció prèvia fins a
esgotar places.
De 10 a 18 h. Visita la base de Salvament marítim

de Creu Roja al Port de Mataró.
Si tens ganes de saber qui som, el que fem, quin és el nostre
objectiu i els materials dels que disposem, no ho dubtis i vine a
coneixe’ns!
De 10 a 19 h. Viu amb Fun Water Sports una descàrrega d’adre-

nalina muntat en diferents embarcacions i prepara’t per gaudir sobre
les onades.
Sortides en Fast Boat fun trip: 10 h 10.20 h 10.40 h 11 h
11.20 h 11.40 h 12.20 h 12.40 h 13 h 13.20 h 13.40 h

Sortides en Sofa 4: 15 h 15.20 h 15.40 h 16 h 16.20 h 16.40 h 17 h
Sortides en Airstream: 17.40 h 18 h 18.20 h 18.40 h 19 h
19.20 h 19.40 h
De 10.30 a 18.45 h. Tast de Caiac, Windsurf, Vela lleugera,
Big pàddel surf i Veler Transatlàntic Mini. Descobriu què us

agrada més, si navegar amb vent, remant o damunt una taula fent
big pàddle surf, de la mà de l’Escola de Vela de Mataró.
Tast de caiac: 10.30 h 12.15 h / 16.15 h 18.15 h
Tast de vela lleugera: 10.45 h 12.30 h / 16.30 h 18.30 h
Tast de Windsurf: 10.45 h 12.30 h / 16.30 h 18.30 h
Tast de big pàddel surf: 11 h 12.45 h / 16.45 h 18.45 h
Tast amb veler Transatlàntic mini 6.5 m. Salao:
11 h 12.45 h / 16.45 h 18.45 h
De 9.30 a 12.30 h. Tast de Rem. T’agrada el mar? I els esports en

equip? No t’ho pensis més i vine a provar el rem en llagut català!
Podràs aprendre a remar i gaudir d’un esport molt complert on la
unió i el treball en equip són l’essencial.
Sortides: 9.30 h 10.30 h 11.30 h 12.30 h
De 11 a 14 h. Sortida en veler Viu la Vela amb patró. Viu

l’experiència de navegar en un veler preparat per l’aventura.
Sortides: 11 h 12 h 13 h 14 h
D’11 a 16 h. Sortides en la golondrina DofiJet Quatre. Navega
en un catamarà de 30 metres d’eslora per a 250 persones. Sense
inscripció prèvia. Cal recollir el tiquet gratuït al punt d’informació
del Port. Sortides: 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h

