Sortides i
excursions en veler
des de Barcelona
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VELES E VENTS
Passejant pel port segur que molts hem
imaginat com seria disposar d’un veler
durant unes vacances, o si més no un
dia, i poder gaudir del mar d’una manera
diferent. Acte reﬂex: dir-se un mateix
“oblida-ho” perquè deu tenir un cost desorbitat. Però és clarament una fal·làcia,
com moltes altres coses. Llogar un veler
i fer una sortida per la costa està molt
més a l’abast del que ens pensem. A continuació us brindem algunes aventures
aquàtiques que de somni no en tenen res.
Reivindiqueu el vostre dret a navegar!
UNA JORNADA A ALTA MAR
Vinga, truca als amics i/o la parella. Per
440 euros podeu passar tots junts un dia
sencer a bord del Jeanneau Sun Odyssey
40 / Trinidad, de l’empresa Son a Mar
(www.sonamar.net). Amb una superfície

vèlica de 85 m², tres cabines dobles, dos
banys, cuina amb forn, nevera i tota classe
de comoditats, aquest veler té capacitat
per a onze persones més el patró, que,
amb la seva experiència a alta mar, convertirà la vostra jornada marítima en una
oportunitat excepcional per descobrir la
fauna del Mediterrani: doﬁns i, ﬁns i tot
balenes, que s’acosten a la proa i es deixen admirar en el nostre rumb a vela cap
a Blanes o Sant Feliu de Guíxols, si hem
optat pel nord, o cap a Sitges i Vilanova
si, al contrari, preferim navegar cap a la
Costa Daurada.
YatesBCN (www.yatesbcn.com) ofereix
també jornades similars a bord d’un
Bavaria, de línies depurades i excel·lents
prestacions, o un Beneteau, més còmode,
amb àmplies cabines i capacitat per a
dotze persones. Amb un ampli assorti-

ment de paquets, l’oferta de YatesBCN
inclou des de festes a dalt d’un vaixell,
regates, pesca d’altura i comiats de solters
ﬁns a la clàssica jornada en alta mar, que
també pot reduir-se a un capvespre per
només 45 euros per persona (amb un
mínim de quatre). Dues hores abans de la
posta del sol, el vaixell espera a la Marina
Port Vell de Barcelona per deixar anar
les amarres i fugir de les marees urbanes.
Gaudint d’una imatge inèdita de la ciutat,
aquesta excursió inclou també una bona
ampolla de vi per brindar amb la parella
o els amics.
Contacte i preu:
Son a Mar: www.sonamar.net, 617 366
362. € aproximat: 440 euros el vaixell complet.YatesBCN: www.yatesbcn.com, 669
299 727. € aproximat: 540 euros per 7 persones. Viajes en velero: www.viajesenvelero.

es, 607 24 06 00. € aproximat: 440 euros
per 10/12 places. Vida marinera: www.vidamarinera.com, 615 38 44 06. € aproximat:
100 euros per persona. Vadevela: www.vadevela.com, 645 880 096. Sortides des de
Palamós. € aproximat: 550 euros (en funció
del nombre de persones).
CAP DE SETMANA
D’HAVANERES A PALAFRUGELL
El primer dissabte de juliol la petita localitat gironina de Calella de Palafrugell es
converteix en capital de l’havanera. La
popular cançó de taverna “El meu avi va
anar a Cuba”, interpretada pels pescadors
que hi buscaven refugi els dies de mal
temps, va trobar a Calella el seu escenari
perfecte per mantenir una tradició que ve
del segle passat. Una tradició que manté
el record perenne de la unió entre dos

pobles, l’espanyol i el cubà, interrompuda
però no trencada per la guerra de Cuba i
la pèrdua de les colònies americanes. I és
que, com assegura la dita: si bé ens uneix
la sardana, l’havanera ens agermana.
YatesBCN surt de Barcelona el divendres
7 de juliol a les 15 hores rumb a cala Bona,
on es fondeja i es passa la primera nit.
El dissabte continua la navegació ﬁns a
Calella de Palafrugell, on després d’un dia
a la cala s’ofereix un sopar a dalt del veler
i el tradicional rom cremat. Cap a la una
de la matinada es fa via cap a Tossa de
Mar, on es passa la nit a bord del vaixell.
El diumenge es torna a Barcelona després
de dinar a Cala Bona.
Contacte i preu:
www.yatesbcn.com, 669 299 727. € aproximat: 250 euros per persona amb un mínim
de 5 persones.
SETMANA DE CAVALLS
I PLATGES A MENORCA
Viu una experiència inoblidable assistint
en viu i en directe a una de les festes
populars més belles del nostre país, es
Jaleo, a bord d’un dels velers de Sonamar,
gaudint d’unes merescudes vacances
a les incomparables platges verges de
Menorca.
La festa dels cavalls per excel·lència
és sense cap dubte la de Sant Joan de
Ciutadella, però aquesta festivitat és celebrada a tota l’illa al llarg de diferents caps
de setmana i conclou a Maó a ﬁnals de
setembre.
Contacte i preu:
www.yatesbcn.com, 669 299 727. € aproximat: 320 euros per persona amb un mínim
de 4 dies.
GASTRONOMIA MARINA CATALANA
Navegar i degustar la cuina tradicional
mediterrània en dos dels enclavaments
predilectes del bon navegant. Partint de
Barcelona, en un “cap de setmana nàutic”
Viajes en Velero (www.viajesenvelero.
es) proposa navegar al nord o al sud, en
direcció a Sitges i Palamós, o bé cap a
Cadaqués i el Port de la Selva. Si es disposa de més temps es pot arribar ﬁns al cap
de Creus. Allà, una sèrie de xiringuitos de
la zona s’arriben en Zodiac ﬁns al veler
i recullen els passatgers per portar-los a
dinar a la costa. Una altra opció és gaudir
d’una paella o una barbacoa en alta mar,
mentre es navega.
www.viajesenvelero.es, 607 24 06 00. €
aproximat: a partir de 100 euros (amb diferents propostes de menús i destinacions).
MAR I VI
Per què no fer una degustació de vins en
alta mar? Són nombroses les companyies,
com Viajes en Velero, que ofereixen tasts
de vins a bord, o, si el temps no és prou
bo, navegar i després fer uns vins i tapes
al port. L’empresa de navegació busca un
sommelier, i si es desitja es poden també
fer sessions de maridatge de vins i gastronomia.
Contacte i preu:
www.yatesbcn.com, 669 299 727. € aproximat: a partir de 75 euros per persona (amb un
mínim de 4 perdones).
www.viajesenvelero.es, 607 24 06 00.
€ aproximat: 80 euros per persona.
TEAMBUILDING
Vols fomentar la cohesió, el compromís
i la cooperació del teu equip de treball?
Moltes companyies de lloguer de velers

DARWIN I EL MAR
Per a totes aquelles persones que vulguin
gaudir d’una experiència de cinema immersiu, el Museu Marítim de Barcelona projecta cada tercer dissabte de mes, a les 17 h,
la pel·lícula Viatge amb Beagle: la selecció
natural, un documental per a tota la família
sobre el viatge de Darwin i les seves investigacions a bord del Beagle.
Més informació a: www.mmb.cat.

APRENDRE A NAVEGAR
Són moltes les companyies que ofereixen pràctiques oﬁcials per obtenir
la titulació nauticoesportiva, l’anomenat PEE (patró, embarcacions, esbarjo), així com cursos no reglats per
al perfeccionament de maniobres al
port i navegació a vela. Com explica
Fernando Peñas, de YatesBCN: “En
un mes i mig pots tenir la titulació
necessària per navegar, però això no
vol dir tenir prou experiència per
hissar veles cap a alta mar. Cal molta
pràctica, així com coneixements
de mecànica, meteorologia, etc.
Nosaltres oferim cursets de maniobres al port, que és el que acostuma
a costar més d’aprendre i lliçons de
radiocomunicacions”.
Contacte i preu:
www.sonamar.net, 617 366 362.
€ aproximat pràctiques homologades:
285 per persona.
www.yatesbcn.com, 669 299 727.
€ aproximat del curs per obtenir el PEE
(dilluns i dimecres, de 20 a 22 h durant
un mes): 570 euros.
www.neptuno.es, 93 224 71 99.
€ Cursos per obtenir el PEE a partir de
500 euros.
ofereixen programes de teambuilding.
Amb l’ajuda d’un entrenador, s’estableixen diferents rols dins el vaixell, potenciant les habilitats individuals i les de
l’equip i fomentant una resposta ràpida,
ﬂexible i enginyosa. Tot això aproﬁtant
les similituds amb la vida real que ens
ofereix el món de la navegació a vela,
com el lideratge i la presa de decisions,
el treball en equip, la implicació, el compromís i la cooperació en la resolució de
conﬂictes.
“Sovint organitzo, juntament amb altres
empreses, regates i altres activitats de
teambulding per a diferents companyies. Anar amb vela és una activitat
que fomenta especialment el treball en
equip i que fa sobresortir els talents dels
diferents integrants d’un equip”, exposa
Fernando Peñas, patró de YatesBCN.
Contacte i preu:
www.yatesbcn.com, 669 299 727.€ A partir de 83 euros per persona (3 hores a alta

UNA EXCURSIÓ QUE
COMENÇA DUES
HORES ABANS DE LA
POSTA DEL SOL A LA
MARINA PORT VELL
DE BARCELONA PER
GAUDIR D’UNA IMATGE
INÈDITA DE LA CIUTAT
VAL 45 EUROS PER
PERSONA
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mar més pica-pica).
www.viajesenvelero.es, 607 24 06 00.
€ aproximat: a partir de 45 euros per persona.
SOPARS A ALTA MAR
“A YatesBCN ens adaptem, en la mesura que sigui possible, a la voluntat del
client. Fa poc vaig organitzar un sopar
de sushi a bord d’un veler. Una noia va
voler oferir-li aquesta vesprada a la seva
parella i em vaig ocupar d’aconseguir
sashimi de primera”, recorda Fernando
Peñas, i afegeix: “Col·laboro amb el
Restaurant Nou Ramonet, que prepara
uns deliciosos arrossos caldosos”.
Contacte i preu:
www.yatesbcn.com, 669 299 727. € A
partir de 150 euros per persona.
MEDITACIÓ
Les mateixes activitats de relaxació que
es duen a terme en terra ferma es poden
fer al mar. Encara més, lluny del frenesí de la ciutat, envoltat per aigua pels
quatre costats, augmenta radicalment
la sensació de pau i de llibertat. Es pot
fer des de reiki ﬁns a ioga i tai-txi. “Fer
ioga a alta mar és una de les experiències més gratiﬁcants que es poden viure.
Suposa una veritable connexió amb
un mateix”, explica Mònica Chico, de
Viajes en Velero.
www.viajesenvelero.es, 607 24 06 00.
€ aproximat: a partir de 50 euros.
ORNITOLOGIA
Els amants dels ocells saben que des
d’alta mar es poden albirar espècies
que seria impossible veure des de terra
ferma. A més, moltes companyies organitzen sortides amb un expert en ornitologia que ajuda la tripulació a reconèixer
les diferents espècies. “Molta gent no ho
sap, però hi ha quatre tipus diferents de
gavines, la corsa o comuna, la riallera,
el gavià argentat i la capnegra”, explica

César Villegas, i afegeix: “Un recurs
habitual per atreure els ocells i les aus
és obrir, en alta mar, una llauna de sardines. Els animals s’acosten a la nau i es
poden observar tots els seus comportaments”. Els indrets ideals per observar
ocells i fauna marina són l’Estartit i el
delta de l’Ebre.
Contacte i preu:
www.sonamar.net, 617 366 362. € aproximat: 440 euros el vaixell complet.
NOVES CONEIXENCES
No sempre aconseguim quadrar les
nostres vacances amb les de la resta de
membres de la nostra colla. I de vegades, quan coincidim, no tots volem fer
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Quants anys fa que navegues?
Sóc carn de mar. Navego des que tenia
nou anys.
Quines diferències hi ha entre les diferents
embarcacions amb les quals podem sortir a
navegar un cap de setmana?
La diferència resideix en l’eslora del
veler. Pot ser de 32 peus a 54 peus, és a
dir, de 10 metres a 15 metres. Per fer-ho

el mateix. Si tens clar que vols navegar
i la timidesa no et venç massa, Son a
Mar organitza sortides en grup a bord
del seu veler. “És una oportunitat per
conèixer gent nova. T’hi apuntes perquè
et ve de gust navegar, i a bord et trobes
amb gent com tu. De seguida es fa pinya,
i ben sovint aquells que un any han
vingut sols, l’any següent ja fan mans i
mànigues per coincidir de nou amb la
gent que van conèixer l’estiu darrer”,
explica Eva Octavio, propietària i patrona de Son a Mar.
Contacte i preu:
www.sonamar.net, 617 366 362. € aproximat per un dia: 80 euros per persona; per
setmana: 525 euros.

més entenedor, és com els metres quadrats d’una casa. La diferència està en la
superfície interior i exterior i les places
que pot portar el veler. Un de 32 peus
transporta de 4 a 6 persones, mentre
que un de 54 peus pot arribar ﬁns a 10
o 12.
Ens expliques l’última anècdota
viscuda a bord?
Fa ben poc, portant una colla a bord, un
grup de 20 doﬁns de mides diferents
ens van acompanyar unes 10 milles per
la costa del Maresme. Espectacular.
També hi ha grups que han pogut albirar balenes, així com peixos lluna.
On recomanaries fer submarinisme?
Aquesta activitat es pot gaudir al llarg
del litoral català, especialment a la Costa
Brava. L’Estartit i les illes Medes són un
veritable paradís de fauna marina. Però
recomano sempre fer-ho amb un centre
especialitzat en submarinisme de la
zona, mentre que a la gent que pugi a un
veler sempre els aconsello gaudir del sol
i l’snorkeling.
Què sorprèn més els clients al navegar?
La sensació de l’estabilitat, la inclinació
del veler, la pau i tranquil·litat, i a alguns
les ganes d’aprendre a portar-lo.
Quin seria el recorregut idíl·lic per a un dissabte amb la colla o la parella?

La ruta Premià de Mar-BarcelonaPremià de Mar, o la de BarcelonaSitges-Barcelona, depenent de les condicions meteorològiques. No pots posar
un cronòmetre quan navegues,
ja que qui et porta és el vent i les
seves onades.
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A més de la fauna marina, quins animals
més podem divisar en alta mar?
Doncs una gran multitud d’ocells i aus
marines, des de corbs marins ﬁns a
mascarells, xatracs…

Esteu rumiant de demanar de casar-vos
a la vostra parella? Esperem que us digui
que sí, perquè si no, tornar cap al port,
tots dos sols i el patró, pot ser força dur…
Bromes a banda, prometre’s enmig del
mar, amb una vista esplèndida de la
ciutat o d’una cala remota, és una de les
millors propostes si busqueu convertir
aquest instant en un record preciós
per sempre. També podeu celebrar la
unió i/o el convit en alta mar, si es tracta
d’una cerimònia només amb la família, o
llogar un veler per fer les
fotograﬁes de casament.

Quina qualitat diries que aprecia especialment qualsevol persona després de la
seva primera jornada en un vaixell?
La participació i la implicació en el procés. A bord s’ocupen de moltes coses
i sovint l’activitat és tan absorbent i
gratiﬁcant que molts s’obliden del dia i
l’hora que és. Anar en veler és una desconnexió absoluta.
Quina vista des d’alta mar encara
et sorprèn?
Quan navegues a la nit el vaixell deixa
una estela brillant. És el plàncton, que
en ser remogut genera una mena de
torpede de llum completament màgic.
Quina ruta ens recomanes?
Si es disposa d’un cap de setmana llarg
recomano viatjar ﬁns a Menorca o
Eivissa. No obstant això, anar en veler
té un condicionant d’imprevisibilitat.
I és que en funció de les condicions
meteorològiques serà més oportú anar
cap al nord o cap al sud. Es tracta de
deixar-se anar i viure la natura molt
intensament.

