
 
 

L’AMETLLA DE MAR, 8 i 9 DE JUNY  

Un cap de setmana ple d’activitats nàutiques a preus especials. Xerrades, tallers i 
exposicions mediambientals per posar en valor l’essència mediterrània de l’Ametlla de 
Mar. 

Per reservar les activitats heu de contactar directament amb les empreses. 

HORARIS: Dissabte matí i tarda, diumenge matí. 

ACTIVITATS I EMPRESES PARTICIPANTS: 
                                                
ZONA PLATJA DE L’ALGUER           
 
Mar Natura  : sortides en caiac 
Dissabte i diumenge 10:00 a 14: 00h. 
Sortides en caiac de 2 h. Preus: 10€ individual, 20€ doble i 30€ familiar. 
Sortides caiac + snorquel de 2:30h. Preus: 12€ entre 7/14 anys, 17€ entre 15/18 anys i 
24€ + 18 anys. 
Bateig de submarinisme 
www.marnatura.net                                                                                                                       
 info@marnatura.net   
T. +34632595729                                                                                                                     

 

Marina Diving: batejos de submarinisme    Preu 35€.  

www.marinadiving.cat infomarinadiving@gmail.com                                        

Tel. +34695241845 

 

Plàncton Diving: snorquel + batejos de submarinisme   

DISSABTE 
- Tastet de submarinisme: immersió de 20 minuts. Durada de l'activitat 1h15 Preu: 
35€/persona Torns: a les 10h, a les 11:30h, a les 13h. 
 
- Tastet d'snorkel: capbussada de 20 minuts. Durada de l'activitat 1h Preu: 
10€/persona  
Torns: a les 10h, a les 11:30h, a les 13h. 
 
 
 

http://www.marnatura.net/
mailto:info@marnatura.net
http://www.planctondiving.cat/


 
 
DIUMENGE 
- Tastet de submarinisme: immersió de 15 minuts. Durada de l'activitat 1h15 Preu: 
35€/persona  
Torns: a les 10h, a les 11:30h, a les 13h. 
www.planctondiving.cat                                                                              
info@planctondiving.cat                                                                                                              
T. +34977457741  

 

ACTIVITAT GREENPEACE DIA MUNDIAL DELS OCEANS.  Amb el lema d’enguany  
d’augmentar la superfície d’oceans i mars protegits (actualment és tan sols del 3%) 
l’entitat ecologista GreenPeace organitzarà una activitat a la Platja de l’Alguer que 
consistirà en què els voluntaris es pintaran el cos amb pintures naturals de color blau 
per fer-nos una foto de grup. NECESSITAREM MOLTS VOLUNTARIS! 

        

ZONA PORT TURÍSTIC  

Ametlla Diving: Sortida en barca i iniciació al busseig per descobrir el fons marí. 
Dissabte i diumenge matí de 9:00 a 11:00 h. (6 persones per viatge) 25€ per persona. 
www.ametlladiving.com                                                                              
info@ametlladiving.com                                                                                                              
T. +34677669132 

  

Club Nàutic de l’Ametlla de Mar: sortides en raquero d’1 hora dissabte i diumenge 
matí. Preu 10€. 

www.cnametllamar.com                                                                              
cnam@pcserveis.com                                                                                                                    
T. +34977457240 

 

Ecocreuer Goleta “Alània”                          
Sortides de 2 hores. Dissabte a les de 10,00, 12:30 i 16:30.               
Diumenge a les de 10,00, 12:30. Preu: 12€/adults i 7€/nens (són nens fins als 12 anys).      

www.ecocharterbarcelona.com                                                                        
info@ecocharterbarcelona.com                                                                                                  
T. +34661843508 
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Sea Fish Charter: sortides en barca i taller d’iniciació a la pesca. Dissabte i diumenge de 
10:00 a 14:00. Adults 15€, nens a partir de 8 anys 10€ .                  

www.seafishcharter.com                                                                                      
seafishcharter@gmail.com                                                                                                           
T. +34681692970 

 

SeaWave: sortides en motos d’aigua de 15 minuts. Preu 25€ 

seawavejet@gmail.com                                                                                                                
T. +34694403216 

 

Serveis Marítims Mementos: sortides en barca de 30 minuts Dissabte a les 11:00, 13:00, 
16:00 i 18:00 hores i diumenge a les 11:00 i 13:00 hores. Capacitat per a 10 persones 
cada sortida (activitats gratis). 

http://www.serveismementos.com/                                                  
mementossfm@gmail.com                                                                                                          
T. +34625558700 

Tuna tour : Sortides especials en catamarà per visitar les instal·lacions aqüícoles del 
Grup Balfegó y veure les Tonyines Rojes. Durada 1 hora. Dissabte sortides a les 12:00, 
13:00, 16:00 i 17:00 h.       Diumenge sortides a les 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00 h. Adults 
15€, de 6 a 11 anys 6€, menors de 6 anys gratis.   

www.tuna-tour.com                                                                                                        
reservas@tuna-tour.com                                                                                                                                   

T. +34648047177 

TALLERS, EXPOSICIONS I XERRADES: 
ZONA CARPES/APARCAMENT 

Dissabte de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 19:00 h                                            
Diumenge de 10:00 a 14:00 h                                        
                                 

PUNT INFO de la Fira, Turisme i empreses participants.                                                                          

COPATE Tallers de reciclatge i d’eficiència energètica (Dissabte de 10:00 a 14:00)                   

Taller 1: Amb samarretes velles de roba fem bosses per a la compra!                                        

Taller 2: La Patrulla Watts (Taller d'eficiència energètica).                                                              

PLANCTON DIVULGA - Tallers de mar en familia (Dissabte de les 17h a les 19h)            

GREENPEACE on podràs informar-te de tots els seus projectes.                                                                                                                    

ARTESANIA La mar salada i Estudi mà de llapis (Taller de dibuix diumenge d’11 a 12h)     

TALLER ENDINSANT-NOS EN EL MÓN DELS TAURONS  organitza: Catsharks 
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Inflable, per reciclar saltant! l’Agència de Residus de Catalunya posa a l’abast de tothom 
una eina que, de forma lúdica i divertida, ajudi a comunicar els conceptes bàsics de la recollida 
selectiva i en fomenti la participació de la població. Horari: Dissabte de 10:00 a 14:00 i de 
17:00 a 19:00h.  

                  

 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA PESCA (porxos de l’antiga confraria de pescadors)    

                                              

Exposició “MarViva”  sobre el projecte de recollida de deixalles marines.                                             
Dissabte de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 19:00 h                                            
Diumenge de 10:00 a 14:00 h 

                                           

Taller de meduses del projecte “el mar a fons” de l’Institut de la Ciència del Mar: 
Exhibició de meduses vives en aquaris i de totes les fases del seu cicle de vida.       
Horari dissabte de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 19:00. 

 

 Taller del submarí “exploració dels oceans” de l’Institut de la Ciència del Mar: 
Immersió simulada en un vehicle submarí tripulat per posar a provar la nostra 
capacitat d’observació de les profunditats marines. Horari dissabte de 10:00 a 13:00 i 
de 17:00 a 18:00 en torns de 30 minuts 12 participants a cada torn. Reserves a 
jsalaxzar@icm.csic.es. 

                                  

Xerrada: La Marca Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera. Oportunitats i reptes  a càrrec de 
Noèlia Fabra, tècnica responsable de la Comunicació i educació ambiental del COPATE i de la 
marca Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera. 

                            

ZONA CONFRARIA DE PESCADORS          
                          

A les embarcacions dels “Guillermos” el dissabte de 10.00 a 10:45 h xerrada: "la salvació del 
polp a la Cala". Conèixer com es pesca el polp a la Cala i les seves iniciatives per a conservar 
l'espècie.  

 



 

 

 


