
Benvolguts,

Els dies 23-24-25 de juny del 2017, l’Associació dels Amics de la Vela 
Llatina de Calella de Palafrugell, celebrarem la nostra 25a Trobada 
d’Embarcacions Tradicionals.

No ha estat gens fàcil aconseguir aquesta fita i és per això que ens 
agradaria molt que ens poguéssiu acompanyar en unes dates tan 
entranyables.

Hem preparat un seguit d’activitats totes al voltant d’un eix vertebrador
que serà la navegada/caminada des del Port Bo, al llarg de la nostra 
costa per assolir la, per a nosaltres idil·lica, cala Pedrosa.

El programa detallat i la informació complementària la trobareu als 
arxius annexes.

Tot esperant-vos, rebeu una cordial salutació.

Associació dels Amics de la Vela Llatina de Calella de Palafrugell
x.terrisse@metrequadrat.com - santaespina.pere@gmail.com



-La programació que us oferim és la següent:

Data: 23–24–25 Juny 2017 

Organitza: Associació dels Amics de la Vela Llatina de Calella de 
    Palafrugell.

 
Activitats:     DIVENDRES 23
 

Rebuda de les embarcacions al llarg del dia. 
Presentació mediàtica de la 25a Trobada: 

-Roda de premsa i presentació de 
   l’obsequi-regal. 
 -Inauguració de l’expossició 
  25 anys de Trobades. 

Sopar a la platja del Port Bo.

Activitats culturals (tot el dia):
-Visites jardi botànic.                                                       
-Pujada al Far de St Sebastià. 

            -Visita al Museu del Suro -Visita a Sa Perola.

DISSABTE 24
 

8:00h Esmorzar a peu dret sota les voltes (Port Bo) 
    8:30h Presentació de l’obsequi-recordatori als 

    patrons de les embarcacions assistents. 

9:00h Sortida (a peu i per mar) des del Port Bo, 
               cap a la cala Pedrosa. 

             14:00h (aprox) -Dinar a la Cala Pedrosa. 

-Entrega d’obsequis-recordatori als 
   patrons de les embarcacions 

                                                           assistents. 
                                                         -Retorn a Calella/Palamós de les 
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                                                           embarcacions. 
-Sopar a la platja del Port Bo: 

   Tastets de cuina marinera feta a bord de les 
                    barques assistents i cuinat pels mariners 

              assistents. 

-Activitats culturals (tot el dia): 
-Visites jardi botànic. 
-Pujada al Far de St Sebastià. 

 -Visita al Museu del Suro. 
 -Visita a Sa Perola. 

DIUMENGE 25 

 10:00h Reunió de patrons a la platja del Port Bo. 
   11:00h Sortida de la navegada de destressa entre Calella i 
   Llafranc costejant el Camí de Ronda i despedida de les 

      embarcacions (toc de corns masiu). 

Maig 2017

AVÍS: La programació prevista pot ser modificada en funció dels 
          esdeveniments.
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