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Mataró connecta amb el Mar   

Una de les cites més destacades de la Setmana de la Natura és 
“Mataró connecta amb el mar”. Aquest esdeveniment tindrà lloc el 
cap de setmana del 21 i 22 de maig i té per objectiu donar a conèixer 
els nous serveis del Port de Mataró, les activitats nàutiques i els 
operadors gastronòmics, posant èmfasi en la sensibilització i 
sostenibilitat. 

¨Mataró connecta amb el mar” proposa una quinzena d’activitats, 
experiències en el moll (visites al llaüt Sant Ramon i al veler Vell Marí 
de Posidònia 2021); sortides a la mar amb la golondrina DofiJet 
(activitat gratuïta) i tastets d’activitats nàutiques com rem, paddel surf 
o vela. Les activitats s’oferiran directament per cada entitat/empresa 
en format portes obertes sense inscripció prèvia. 

A terra ferma també hi haurà diverses propostes: tallers infantils de 
sensibilització mediambiental i reciclatge; espectacle dels pallassos 
Pescaplàstiks, exposicions o carpes promocionals d’activitats 
comercials i nàutiques, entre d’altres. 

La font funcionarà cada quart d’hora per refrescar l’ambient 

Pel que fa a la gastronomia, es podrà fer un tast a un preu únic de 4 
€ per part dels  restaurants adherits a la campanya i que estaran 
identificats, amb una amplia oferta gastronòmica que podreu 
degustar als porxos i terrasses de 12 a 14 i de 19 a 21 h. 

Mataró connecta amb el Mar està organitzat pel Port i l’Ajuntament 
de Mataró amb la col·laboració dels operadors del Port. La primera 
hora de l’aparcament del Port és gratuïta. 
 
  



PROGRAMA de DISSABTE 21 DE MAIG 

12h  Inici de la festa i atenció als mitjans de comunicació. 

ACTIVITATS LÚDIQUES I FAMILIARS 

12h a 14h i 16h a 19h 
Tallers infantils sostenibilitat: pesca sostenible, identificació de peixos, contaminació marina. 
Plaça de l’hotel 

12h a 14h 
Bricbarca - Llaüt Sant Ramon. Taller de nusos mariners i curiositats de la vida a bord, al pantalà 
A 

13h a 14h i 17h a 18h   
Pallassos Pescaplàstiks. Espectacle Clown Medioambiental.  Plaça del mirador (davant el 
restaurant Pirata) 

16h a 19h   
Taller d’impressió i transferència fotogràfica. Plaça de l’hotel 

17:30h a 20h 
Exposició d’Aquarel·les Marines. Mòdul B2 Local de Societat de Pesca i Activitats 
Subaquàtiques (SPAS)  

TASTETS DE MAR 

9h a 14h i 16h a 18h 
Club de Rem Mataró. Mostra de llaguts i sortides a mar. Al pantalà R 

12h a 19h 
Batejos de submarinisme a preus promocionals:  
Blaumar al pantalà H i mòdul central del passeig superior B2 1-2  
Manatee Diving al pantalà I i mòdul central del passeig superior B2 7-9 
Niman Sub al pantalà F i local 19-20 

12h a 19h 
Vela Mataró. Mostra i tast de vela, caiac i paddel. Platja de Pekin. 
Calon. Sortides promocionals de lloguer d’embarcacions al pantalà E 
Fjord, Cara al Vent, Highfield i Balsamar. Exposició de productes nàutics al final de l’esplanada 
del aparcament i pantalà I i J 
Motos d’aigua Jet Ski. Sortides a preus promocionals (20€ / 15 minuts) al pantalà R 

13h a 14h 
Balsamar. Xerrada sobre la seguretat marítima en el vaixell. Esplanada del aparcament 

17h a 19h 
Associació Posidònia 2021. Informació de l’espai Posidònia i els albiraments de Dofins al 
Maresme. Vaixell Vell Marí al pantalà K. 

MÚSICA I GASTRONOMIA 

12h a 14h 
Cercavila Banda La Raval Jazz Society. Al voltant de la zona comercial 

12h a 14h i 19h a 21h 
Tastets gastronòmics. Als restaurants adherits (tast 4 €) 



DIUMENGE 22 DE MAIG 

ACTIVITATS LÚDIQUES I FAMILIARS 

11h a 13h  
Exposició d’Aquarel·les Marines. Mòdul B2 Local de Societat de Pesca i Activitats 
Subaquàtiques (SPAS)  

11h a 14h 
Exposició de Peixos de Vidre Bufat. Platja del Varador a tocar del Port. 

12h a 14h i 16h a 19h 
Tallers infantils sostenibilitat: pesca sostenible, identificació de peixos, contaminació 
marina. Plaça de l’hotel 

12h a 14h i 
Bricbarca - Llaüt Sant Ramon. Conte del Pirata Bocablava i curiositats de la vida a 
bord, al pantalà A 

13h a 14h i 17h a 18h 
Pallassos Pescaplàstiks. Espectacle Clown Medioambiental.  Plaça del mirador 
(davant el restaurant Pirata) 

TASTETS DE MAR 

11h a 16h 
Sortides en la Golondrina DofiJet . Sortides gratuïtes a les hores en punt, per a 250 
passatgers, per ordre d’arribada. Al pantalà J 

12h a 19h 
Batejos de submarinisme a preus promocionals:  
Blaumar al pantalà H i mòdul central del passeig superior B2 1-2  
Manatee Diving al pantalà I i mòdul central del passeig superior B2 7-9 
Niman Sub al pantalà F i local 19-20 

12h a 19h 
Vela Mataró. Mostra i tast de vela, caiac i paddel. Platja de Pekin. 
Calon. Sortides promocionals de lloguer d’embarcacions al pantalà E 
Fjord, Cara al Vent, Highfield i Balsamar. Exposició de productes nàutics al final de 
l’esplanada del aparcament i pantalà I i J 
Motos d’aigua Jet Ski. Sortides a preus promocionals (20€ / 15 minuts) al pantalà R 

MÚSICA I GASTRONOMIA 

12h a 14h 
Cercavila Banda La Raval Jazz Society. Al voltant de la zona comercial 

12h a 14h i 19h a 21h 
Tastets gastronòmics. Als restaurants adherits (tast 4 €) 
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