Nota de Premsa

Fes-te a la mar, activitats al voltant de la
mar del 15 al 17 de juliol a Mataró
Fes-te a la mar inclou l’Open Fundació Vodafone que aquest any celebrarà la seva 5a
edició, tastets de vela, sortides en embarcació tradicional, la processó de la Mare de Déu
del Carme, i el concert de l’Ester Formosa i l’Adolfo Osta.
Mataró, juliol de 2011...// Sailability Catalunya®, juntament amb l’Escola Vela Mataró,
organitza la 2ª edició de ‘Fes-te a la mar’ a les installacions del Club de Vela Mataró al
Port de Mataró. Seran 3 dies (del 15 al 17 de juliol) d’activitats gratuïtes al voltant de la
mar, obertes a tothom que hi vulgui participar: Tastets, sortides en embarcació tradicional
(amb la collaboració de Bricbarca), una regata, el concert de l’Ester Formosa i l’Adolfo
Osta divendres al vespre i la tarda de diumenge la participació en la processó de la Mare de Déu del Carme,
juntament amb la Germandat de Jesús Captiu i Nostra Senyora dels Dolors de Mataró.
L’any passat van participar vora 200 persones en les diferents activitats que inclouen la 5ª edició de l’Open
Fundación Vodafone – Regata Sailability. Una regata de caire més lúdic i social que competitiu oberta a tothom
qui s’hi vulgui inscriure independentment del seu nivell i coneixement de la navegació. La cadena d’hotels Sidorme
collabora sortejant entre els participants una nit per a dues persones a un dels seus establiments.
L’organització compte amb més de 30 persones entre tècnics, monitors i collaboradors voluntaris, que treballaran
pel bon funcionament de l’esdeveniment; i amb el patrocini de Fundación Vodafone
España, la collaboració de Obra Social Bancaja, el recolzament de la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, i la collaboració de l’Ajuntament
de Mataró, de l’Ester Formosa i l’Adolfo Acosta, Hotels Sidorme, asociació Bricbarca
Germandat de Jesús Captiu i Nostra Senyora dels Dolors de Mataró, Port de Mataró, Stil
Nàutic, Solucions Nàutiques i Promopress.com.
Comptarà a més amb la presència del Secretari General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Iván
Tibau i el Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Mataró, el Sr. Pere Galbany i Duran.
Sailability Catalunya® i Sailability Spain® organitzen al llarg de tot l’any, dins del seu programa ‘Vela per a
Tothom’®, diferents activitats d’apropament al mar sent “Fes-te a la mar” amb l’Open Fundación Vodafone
l’esdeveniment més important del seu calendari.
Això és possible gràcies al patrocini de Fundación Vodafone España
que garanteix, a més del projecte ‘Vela per a tothom’, la continuïtat del
programa ‘VelaPro’ per a la professionalització del collectiu de
persones amb diversitat funcional a través de la nàutica esportiva. Per a
garantir la pràctica professional d’aquestes persones finança
parallelament el desenvolupament de prototips tecnològics que ajudin
en la navegació: sistemes de comunicació dins de l’embarcació entre
instructors i amb els alumnes; i amb la base nàutica; el prototip del qual
es presentarà dins el marc de ‘Fes-te a la mar’.
“Són moltes les persones que tot i viure en poblacions costaneres només han gaudit de la mar des de la platja;
encara són més entre les que viuen en poblacions de l’interior. Altres persones es troben a més amb altres
obstacles: l’edat, la situació socio-econòmica, conviure amb una diversitat funcional...” comenta la Roser Hurtado,
presidenta de Sailability Catalunya, “És amb l’ànim de palliar aquestes situacions que Sailability Catalunya treballa
en activitats d’accés a la mar inclusives i accessibles, també econòmicament.”
El programa complet està disponible al web de l’associació (http://sailabilitycatalunya.cat). Tots aquells que vulguin
participar poden fer-ho inscrivint-se al correu electrònic info@escolavelamataro.com
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Centre de Premsa (programa complet, informació i imatges en alta resolució):
http://promopress.com/velaparatodos
Disponible entrevistes.
Més informació de Fundación Vodafone España:
La Fundación Vodafone España té com a fi fonamental el desenvolupament i la difusió de les
noves tecnologies de la informació i les comunicacions en tots los àmbits que milloren la qualitat
de vida de las persones y dedica gran part del seu esforç a la promoció de la vida independent i la
integració social i laboral dels grups vulnerables, gràcies al recolzament de les TIC. L’accés a
l’esport adaptat és un dels reptes als que s’enfronta.
http://fundacion.vodafone.es
Més informació de Sailability Spain i Sailability Catalunya:
Sailability Spain és una associació que es dedica a promocionar la navegació a vela per
a qualsevol persona. L'activitat de Sailability Catalunya es regeix per les línies del
programa "Vela Per a Tothom" que facilita l'accés des de la base de la iniciació i fins a la
tecnificació i la competició.
En els seus objectius inclou la promoció de la salut i el benestar, l'accés al mar i a l'activitat nàutica així com l'afició a
la navegació facilitant mitjans adequats i activitats per a totes les persones.
També Sailability Catalunya treballa pel desenvolupament a Catalunya, del segell de qualitat i la metodologia
Sailability, per a garantir a totes les persones l'accés a la vela en els circuits tradicionals.
http://www.sailability-spain.es i http://www.sailabilitycatalunya.cat
Més informació de Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya:
La Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya és l’organisme de
direcció, planificació i execució de l’administració esportiva de la Generalitat.
En aquest sentit, dóna suport i fomenta la promoció esportiva dels escolars, promou activitats per a la dinamització
de l’esport entre els nens i nenes i els joves. A través dels clubs i federacions esportives catalanes, posa a
disposició dels esportistes els mitjans materials, tècnics i humans per a projectar-se fins l’alt rendiment esportiu;
planifica i organitza la formació docent i atorga les titulacions oficials dels tècnics en les diferents modalitats
esportives i especials. Al mateix temps, impulsa i planifica les actuacions necessàries per a dotar a Catalunya dels
equipaments i installacions esportives i facilitar així la pràctica d’esports a les diferents vessants d’iniciació,
formació, competició, recreació i manteniment.
http://www16.gencat.cat/esport/
Més informació de Escola Vela Mataró
A l’Escola Vela Mataró treballem en el dia a dia seguint aquesta filosofia inclusiva, formadora de
persones, de llibertat i singularitats. Ho fem a través del desenvolupament del programa Vela Per a
Tothom®, amb l’assessorament de Sailability Catalunya®.
http://www.escolavelamataro.com
Més informació Club de Vela Mataró
El Club de Vela, disposa d’unes installacions adaptades a les necessitats requerides pel
desenvolupament de les activitats de vela. El local social i oficines estan situades a la
part alta del Port de Mataró, que és punt de trobada per les inscripcions a regates,
informació i on es poden consultar els anuncis. El Club també disposa d’una zona de varada d’embarcacions de vela
lleugera on es troba també l’Escola Vela Mataró al pantalà R.
http://www.clubvelamataro.com/
CONTACTES PREMSA:
Laura Cano – (+34) 696 99 5678 –
laura@promopress.com – Skype: laura.promopress
Natalia Kim – (+34) 608 59 50 10
info@promopress.com – Skype: nataliakim
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