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Dissabte 11 de juny
Tres torns: 13 h, 14 h i 15 h
Pl. Alcalde Romeu

De l’11 al 26
de juny

Confraria de pescadors: Exhibició d’antics 
oficis: armadors d’arts, nansaires, remenda-
dores, confecció de nusos i activitats infan-
tils amb petxines i altres materials. 

Bot salvavides: Taller d’iniciació de nusos, 
activitats infantils, degustació de rom cre-
mat i photocall amb la tripulació.

Escola de Vela Calafell-Abordo Watersports: 
Exposició de material nàutic i embarcacions.

Vogadors de Calafell: Taller de pintura amb 
motius mariners, taller d’estrops i nusos ma-
riners, activitat de rem amb ergòmetre i, el 
dissabte, sortides a vogar prèvia inscripció.

Llaguts de Calafell: Taller de manualitats 
infantils, joc de taula “Desafiament de lla-
guts”, activitat de sensibilització mediam-
biental i sortides a vogar prèvia inscripció.

Associació Patí Català de Calafell-Vela Lla-
tina Carlos Barral: Tallers infantils i exposi-
ció d’embarcacions.

EstandsEstands
Dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h - Diumenge, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
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Divendres 3 de juny
19:30 h19:30 h Inauguració de les exposicions “Les 
muscleres” i “Pel·lícula del passat pescador” 
a la Destil·leria EcoMuseu de la Mar.

Divendres 10 de juny
Arribada de les embarcacions participants a la
VII Trobada de Vela Llatina.
Port Segur-Calafell.

De 16 a 20 hDe 16 a 20 h, portes obertes a la Destil·leria 
EcoMuseu de la Mar del Penedès-Garraf i seu 
de la FCCPMF.

De 18 a 19 hDe 18 a 19 h, visita guiada a la Destil·leria Eco-
Museu de la Mar.

Dissabte 11 de juny
De 10 a 12 hDe 10 a 12 h, activitat d’orientació en família 
“El tresor del pirata”. Es realitzarà per la pla-
tja i pel nucli de Calafell. Punt de trobada: Pl. 
del Manila. Aforament limitat a 100 persones.
Cal reserva a informacio@calafell.org.

11.00 h11.00 h, hissada de veles de les barques 
abarloades al Moll de les llatines.
Port Segur-Calafell

D’11 a 14 hD’11 a 14 h, exhibició de velers classe OIM da-
vant de La Confraria.

D’11 a 14 hD’11 a 14 h, VII Trobada de Vela Llatina, nave-
gació de les embarcacions participants des del 
Port Segur-Calafell fins a l’hotel Le Méridien 
Ra i tornada.

De 12 a 14 hDe 12 a 14 h, VII Trobada de Vela Llatina, tro-
bada i coreografia nàutica de patins davant de 
La Confraria.

12:30 h12:30 h, parada nàutica davant La Confraria de 
totes les embarcacions participants a la trobada.

12:30 h12:30 h, exhibició del Bot Salvavides.

De 17 a 20 hDe 17 a 20 h, visita guiada dels vaixells Quetx 
de Badalona i Sant Ramon de Vilassar de Mar 
al Port de Segur-Calafell.

18:30 h18:30 h, inauguració de l’exposició fotogràfica 
“La Francisca: el procés de construcció d’una 
barca de bou” i tot seguit taula rodona sobre 
la seva construcció a la Biblioteca Casa Nova 
de Segur de Calafell.

De 18 a 20 hDe 18 a 20 h, música de taverna amb els grups 
Barrala veus, Cantaquetx, napolitanes i Grup 
de Timbals i Gralles de Mas Romeu al Port 
Segur-Calafell.

De 17 a 20 hDe 17 a 20 h, posada en marxa de la “maquini-
lla” al Centre d’Interpretació del Calafell Pesca-
dor (La Confraria). Organitza: Calafell Històric.

19.00 h19.00 h, reproducció d’una antiga subhasta 
de peix a la pl. del Manila, a càrrec de la Con-
fraria de Pescadors.

D’11 a 14 h i de 18 a 21 hD’11 a 14 h i de 18 a 21 h, espectacle itinerant 
d’animació marinera.

De 10 a 14 h i de 17 a 20 hDe 10 a 14 h i de 17 a 20 h, jornada de portes 
obertes al Centre d’Interpretació del Calafell 
Pescador (La Confraria). Organitza: Calafell 
Històric.

Diumenge 12 de juny
De 9 a 14 hDe 9 a 14 h, trobada i exhibició d’embarca-
cions navegables fetes manualment a escala 
controlades per ràdio control a l’Estany, a 
càrrec dels Amics del MMB.

De 10 a 13 hDe 10 a 13 h, Racons i activitats de la mar sa-
lada, ludoteca infantil per a nens de 3 a 7 anys 
acompanyats. Pl. del Manila.
Organitza: Calafell Històric

11.00 h11.00 h, hissada de veles de les barques abar-
loades al Moll de les llatines. Port Segur-Calafell

D’11 a 11:30 hD’11 a 11:30 h, vira vira al passeig de l’escullera 
de ponent amb la locució de Vicente Garcia 
Delgado.

D’11 a 14 hD’11 a 14 h, VII Trobada de Vela Llatina, na-
vegació de les embarcacions participants des 
del Port Segur-Calafell fins fins a l’hotel Le 
Méridien Ra i tornada.

De 12 a 14 hDe 12 a 14 h, VII Trobada de Vela Llatina, tro-
bada i coreografia nàutica de patins davant de 
La Confraria.

12:30 h12:30 h, parada nàutica amb les barques abar-
loades amb grups de ¾ davant La Confraria.

12:30 h12:30 h exhibició del Bot Salvavides

De 10 a 14 hDe 10 a 14 h, jornada de portes obertes al 
Centre d’Interpretació del Calafell Pescador 
(La Confraria). Organitza: Calafell Històric.

D’11 a 14 h i de 17 a 20 hD’11 a 14 h i de 17 a 20 h, espectacle itinerant 
d’animació marinera.


