
                                

 

Marina Day! 13 de juny, el dia dels Ports Esportius de Catalunya  

La iniciativa està impulsada per l’ACPET i neix amb la intenció d'apropar els ports esportius al 

ciutadà 

Durant tot el dia s’organitzaran gran varietat d'activitats destinades a tots els públics 

L'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET) ha organitzat el Marina Day, el dia 

dels Ports Esportius de Catalunya que se celebrarà el dissabte 13 de juny. A la iniciativa 

participaran 33 ports de tota la geografia catalana i neix amb la intenció d'apropar-los al 

ciutadà, durant tot el dia s'organitzaran multitud d'activitats tant nàutiques com d'altres 

àmbits destinades a tota la família.  

Des de l'Associació destaquen que el Marina Day vol trencar amb la imatge que té molta gent 

que els ports són llocs tancats i elitistes, sinó que són instal·lacions obertes a tothom on no fa 

falta tenir un vaixell per gaudir de la seva àmplia oferta nàutica, cultural, d'oci i gastronòmica. 

La jornada acollirà des de sortides amb vaixell, concursos de pesca, visites a les instal·lacions, 

batejos de busseig, música, i moltes altres activitats que s'aniran definint a mesura que 

s'apropi el dia de la celebració. 

La informació sobre el Marina Day s'anirà actualitzant a la web de l’ACPET (www.acpet.es), a 

les seves xarxes socials (Facebook i Twitter),  al Port News mensual de la mateixa Associació i a 

través de tots els ports participants que són: 

Port de Portbou, CN Colera, CN Llançà, CN Port de la Selva, Port de Roses, Marina 

Empuriabrava, CN l’Escala, CN l’Estartit, Marina Palamós, CN Costa Brava, CN Port d’Aro, CN 

Sant Feliu de Guíxols, CV Blanes, CN Arenys de Mar, CN El Balís, Port Mataró, Port Masnou, 

Marina Badalona, Port Fórum, Port Olímpic, Port Ginesta, CN Garraf, Port de Sitges-Aiguadolç, 

Port Segur-Calafell, Port Torredembarra, Port Tarraco, Port Esportiu de Tarragona, CN Salou, 

CN Cambrils, CN l’Hospitalet de l’Infant, Port Calafat, Marina Sant Jordi i Sant Carles Marina. 

 

 

 


