
Programa d'activitats Maresmar 2018

Horari de visita

Dissabte 9 de Juny

11.00 – 20:00 h. (ininterrompudament)

Diumenge, 10 de juny: 

10:00 -20:00 h. (ininterrompudament)

Horari de visita als vaixells centenaris

Dissabte 9 de Juny

11.00 – 20:00 h. (ininterrompudament)

Diumenge, 10 de juny: 

10:00 -20:00 h. (ininterrompudament)

Horari visita Carpes (d'oficis / d'entitats i associacions / Institucionals / Comercials)

Dissabte 9 de Juny

11.00 – 20:00 h. (ininterrompudament)

Diumenge, 10 de juny: 

10:00 -20:00 h. (ininterrompudament)

---------------------------------------------------



I Travessa a la Costa del Maresme

Divendres 8 juny

-Recepció  i  acollida  de la  flota  de  vaixells  històrics  a  la  base  nàutica  Mataró  Marina
Barcelona (durant tot el dia).

Dissabte 9 juny

08:00  h.-  Sortida  flota  vaixells  històrics  acompanyada  d'una  flota  popular  de  la  base
nàutica Mataró Marina Barcelona en direcció al  port  d'Arenys de Mar,  on atracaran al
voltant de les 10 del matí.

---------------------------------------------------

Activitats institucionals

Dissabte 9 de Juny

11:00h.  Acte  commemoratiu  del  centenari  del  vaixell  Carlitos  presidit  per  l'alcaldessa
d'Arenys de Mar, Annabel Moreno. (Plaça Lloveras).
 
11:30h. Rebuda de la flota de centenaris i històrics. Recorregut pel Maresmar i visita als
vaixells. Acte presidit per l'alcaldessa d'Arenys de Mar, Annabel Moreno, acompanyada
pel President del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez, el President del
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Joaquim Arnó, i Xiqui Mas, Director
General de Varador 2000.

Diumenge, 10 de juny

10:00  h.-  Visita  de  la  Presidenta  de  la  Diputació  de  Barcelona,  Mercè  Conesa,  al
Maresmar.  Recorregut i visita als vaixells.

11:00 h.- Acte d'homenatge al pailebot centenari Santa Eulàlia presidit per la Presidenta
de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.

Acompanyaran a  la  Presidenta de la  Diputació  l'alcaldessa d'Arenys  de Mar,  Annabel
Moreno,  el  President  del  Consell  Comarcal  del  Maresme,  Miquel  Àngel  Martínez;  el
President del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Joaquim Arnó; Xiqui
Mas, Director General de Varador 2000; Agustí Martin, Degà de la Facultat de Nàutica de
Barcelona, i Roger Marcet, Director del Museu Marítim de Barcelona.



Activitats culturals

Dissabte 9 de Juny

Carpa Fòrum:

12:00  h.-  Projecció  del  vídeo  “El  Miquel  Caldentey.  Possiblement  el  darrer  gran
pailebot mallorquí”. Després de la projecció hi haurà una xerrada sobre la recuperació
del patrimoni marítim a càrrec dels autors del vídeo, Jaume Rosselló i Jordi Arbós.

16:00 h.- Taula rodona: “La formació professional en el sector nàutic”

 Angel Tarriño, gestor de projectes de la fundació Barcelona FP
 Feliu Vidal, director de l'Institut de la Nàutica de Barcelona
 Sergi Novo, professor de l'Institut Miquel Biada de Mataró
 Moderador: Adolf Romagosa

17:30 h.- “Vaixells històrics, una mirada acadèmica”: xerrada a càrrec d'Enric García
Domingo, cap de l'Àrea de Gestió de Col·leccions i del Coneixement del Museu Marítim
de Barcelona.

18:30 h.- Taula rodona: "Navegació tradicional i protecció de patrimoni marítim"

 Vicente Garcia Delgado, investigador patrimoni marítim i assessor FCCPMF

 Agustí Martín, Bricbarca

 Oriol Ferran, El Moll d'Arenys

 Moderador: Víctor Martí, president FCCPMF

Pailebot Santa Eulàlia:

11:00-20:00h.- Exposició fotogràfica sobre el centenari del pailebot Santa Eulàlia.

Bergantí Sirius*:

11:00-20:00h.-  Exposició  fotogràfica  sobre  el  centenari  del  bergantí  Sirius  /  Exposició
fotogràfica  commemorativa  del  centenari  del  Carlitos  /  Exposició  fotogràfica  sobre  la
tradició marinera del Maresme: drassanes, vaixells, capitans, escoles de pilots...

*A la bodega del Sirius també es podran contemplar diverses maquetes de vaixells, cartes
nàutiques antigues i altres materials relacionats amb els oficis del mar.



Diumenge 10 juny

Carpa Fòrum:

12:00 h.- Conferència “El segle d'or de la marina maresmenca” – Agustí Martin (Degà
Facultat Nàutica)

17:00 h.-  Xerrada sobre l'enfonsament del  SIRIO,  el  Titànic del Mediterrani,  amb Lola
Gutiérrez, autora del llibre 'Playa de poniente', que relata aquesta tragèdia ocorreguda el
1906 i on van morir prop de tres-cents passatgers, molts d'ells catalans.

18:00 h. - Presentació del llibre “Rodamons de la mar”, de Clare Allcard. La presentació
anirà  a  càrrec  de  Pere  Alemany,  president  de  l'Associació  Amics  del  Quetx  Ciutat
Badalona. El llibre narra els viatges i les aventures viscudes per l'autora i la seva família
durant trenta quatre anys a bord del Johanne Regina, el quetx que avui s'anomena Ciutat
Badalona.

Pailebot Santa Eulàlia:

11:00-20:00h.- Exposició fotogràfica sobre el centenari del pailebot Santa Eulàlia.

Bergantí Sirius*:

11:00-20:00h.-  Exposició  fotogràfica  sobre  el  centenari  del  bergantí  Sirius  /  Exposició
fotogràfica  commemorativa  del  centenari  del  Carlitos  /  Exposició  fotogràfica  sobre  la
tradició marinera del Maresme: drassanes, vaixells, capitans, escoles de pilots...

*A la bodega del Sirius també es podran contemplar diverses maquetes de vaixells, cartes
nàutiques antigues i altres materials relacionats amb els oficis del mar.

---------------------------------------------------



Activitats per a la mainada

Dissabte 9 (tot el dia, d'11:00 a 20:00h.)

 Gran Vaixell Pirata
 Tirolina de 25 metres
 Tallers de contes: “Sirenes a bord”, “Tresors dels filibusters” (matí) i “A l’abordatge” i

“Tresors dels filibusters” (tarda)
 Taller de dibuix i còmics mariners (pirates, vaixells) a càrrec de Jesús Vivar
 Concurs de cartells per a la propera edició del Maresmar.

Diumenge 10 (tot el dia, d'10:00 a 20:00h.)

 Gran Vaixell Pirata
 Tirolina de 25 metres
 Tallers de contes: “Sirenes a bord”, “Tresors dels filibusters” (matí) i “A l’abordatge” i

“Tresors dels filibusters” (tarda)
 Taller de dibuix i còmics mariners (pirates, vaixells) a càrrec de Jesús Vivar
 Concurs de cartells per a la propera edició del Maresmar.



Activitats lúdiques / entreteniment / gastronòmiques

Al llarg dels dies 9 i 10 de Juny es faran espectacles a l'aire lliure, a peu de moll, i música
per a tot el públic a càrrec de la “Companyia d’espectacles La Gralla”, el grup de música
“The hat hausen elastic band”, i els grups d'animació “Las chicas de oro” i “Ull distret”. 

Dissabte 9 juny*

-11:00 h – port – Actuació musical “The hat hausen elastic band”

-11:45 h – poble – Cercavila “ Companyia La gralla” 

-12:00 h – port – Actuació del grup d'havaneres Cantaquetx

-12:30 h – port – Espectacle de tombar el bot a càrrec del bot salvavides “Calafell”

-13:15 h – port – Cercavila “Companyia La gralla” 

-17:30 h – port – Cercavila “Companyia La gralla” 

-18:00 h – port –  Actuació musical “The hat hausen elastic band”

-19:15 h – port – Cercavila “Companyia La gralla” 

-20:00 h – port – Batalla naval entre l'Odina i el Sant Ramon amb els Miquelets d'Arenys

-21:00 h – port – Sopar / fideuà / sardinada.

-21:30 h – port – Lluïment de foc “Companyia La gralla” 

-22:00 h – port – Havaneres amb el grup “La vella Lola”  + cremat

*Al llarg del dia 4 actuacions del grup “Ull distret” (dos al matí i dos a la tarda) i representacions
continuades de “Las chicas de oro”, que interactuaran amb el públic assistent.

*El Club de rem d'Arenys farà diverses regates al llarg del dia i el públic podrà provar l'activitat.

*Activitats de calafater a bord d'un vaixell al llarg del dia, i tallers de nanses, nusos, xarxes i caps.

*Navegacions a bord de la barca de mitjana centenària Rafael durant tot el dia, cada dues hores.



Diumenge 10 juny*

-11:00 h – port – Espectacle de tombar el bot a càrrec del bot salvavides Calafell

-11:45 h – port – Cercavila “Companyia La gralla” 

-13:15 h – port – Cercavila “Companyia La gralla” 

-17:30 h – port – Cercavila “Companyia La gralla”

-18:00 h – port – Actuació musical “The hat hausen elastic band”

-19:15 h – port – Cercavila “Companyia La gralla” 

*Al llarg del dia 4 actuacions del grup “Ull distret” (dues al matí i dues a la tarda) i representacions 
continuades de “Las chicas de oro” i dels Miquelets, que interactuaran amb el públic assistent.
*El Club de rem d'Arenys farà diverses regates al llarg del dia i el públic podrà provar l'activitat.
*Activitats de calafater a bord d'un vaixell al llarg del dia, i tallers de nanses, nusos, xarxes i caps.
*Navegacions a bord de la barca de mitjana centenària Rafael durant tot el dia, cada dues hores.



Tallers de dibuix

Dissabte 9 de juny

-17:00 – 20:00 h – port – Taller de dibuix de velers i nàutica a càrrec de Joshemari 
Larrañaga (Aitatxi)

-17:00 h – 20:00 h – port – Taller de dibuix per a totes les edats i centrat en la temàtica 
dels velers "Carlitos" "Sirius" i "Santa Eulàlia", a càrrec d'en Ramon Soler.

-17:00 h – 20:00 h – port – Taller de dibuix i còmics mariners (pirates, vaixells) a càrrec 
de l'especialista en còmics Jesús Vivar

Diumenge 10 juny

-11:00 – 20:00 h – port – Taller de dibuix mariner a càrrec de Joshemari Larrañaga 
(Aitatxi)

-11:00 h – 20:00 h – port – Taller de dibuix per a totes les edats i centrat en la temàtica 
dels velers "Carlitos" "Sirius" i "Santa Eulàlia", a càrrec d'en Ramon Soler.

-17:00 h – 20:00 h – port – Taller de dibuix i còmics mariners (pirates, vaixells) a càrrec 
de l'especialista en còmics Jesús Vivar



Venda de d'entrades

-L'entrada al recinte del Maresmar i l'accés a les activitats programades és totalment 
gratuït. 

-Com a tots els festivals marítims, només s'haurà de comprar entrada per visitar els 
vaixells.

-Les entrades es poden adquirir online a un preu molts avantatjós en aquest enllaç de 
TickBox:

https://tickbox.es/eventos-tickbox/maresmar/

al web de Maresmar: www.maresmar.cat

o presencialment en taquilla durant la celebració del Maresmar.

http://www.maresmar.cat/
https://tickbox.es/eventos-tickbox/maresmar/


      ORGANITZA

COL·LABORADORS PRINCIPALS

COL·LABORADORS CULTURALS

      · Arxiu Municipal de Vilassar de Mar · Arxiu Municipal del Masnou
      · Museu Municipal de la Nàutica del Masnou

      COL·LABORADORS PRIVATS

      COL·LABORADORS MEDIA 


