
 

 
 

 
 
 
 
 

NOTA DE PREMSA 
BARCELONA, 11/06/2012 

 
 
 

Barcelona es converteix aquest estiu en un museu 
flotant a peu de platja 

 
 
 
 
 
 
 

• Entre l'11 i el 14 de juliol, la regata Puig Vela Clàssica Barcelona congregarà 
vaixells únics, alguns de més de cent anys d'antiguitat. 

• Fins a 50 llegendes de la mar provinents de França, Itàlia, Malta, Anglaterra, 
Alemanya, Estats Units i Espanya desplegaran les seves veles en una 
ostentació de bellesa i sofisticació 

• Els barcelonins i tots els que es trobin a la Ciutat Comtal aquests dies podran 
contemplar des de la vorera del mar una gran desfilada amb els millors 
vaixells clàssics de la Mediterrània. 

 
 
 



Barcelona acollirà per cinquè any consecutiu un dels esdeveniments esportius, culturals i socials més 
destacats dels que gaudeix la ciutat: la regata Puig Vela Clàssica Barcelona. Es tracta d'una de les 
regates més importants de la Mediterrània, una festa que reunirà l'elit internacional de la vela clàssica 
entre l'11 i el 14 de juliol al Reial Club Nàutic de Barcelona. 
 
Els millors vaixells clàssics de França, Itàlia, Malta, Alemanya, Anglaterra o els Estats Units navegaran 
fins a Barcelona per participar en aquesta tradicional competició. Belleses com el Creole o l’ Avel, amb 
gairebé cent anys d'història sobre la seva coberta, o els Moonbeam III i IV, són el millor testimoni de la 
rellevància d'aquesta regata que any rere any va guanyant protagonisme. 
 
Durant aquests quatre dies, tota la ciutat serà testimoni d'un espectacle únic que podrà contemplar-se 
des de diferents emplaçaments com el Port Vell, la Barceloneta o el Port Olímpic, així com des dels 
punts més alts de la ciutat. D'altra banda, aquells que disposin d'un vaixell propi o decideixin llogar-lo, 
tindran el luxe de gaudir de la regata des del mar. 
 
La navegació clàssica és per sobre de tot una passió per la bellesa, l'estil i l'elegància i no hi ha res que 
transmeti millor aquestes sensacions que una regata de vaixells d'època. Les fustes, els bronzes, les 
veles ... tot sembla sortir d'un quadre antic on prevalen la sofisticació i el bon gust. 
 
 
Un espectacle únic per a gaudi de barcelonins i turistes 
 
Una de les repetides crítiques que se li fa a la vela clàssica és que és gairebé inaccessible per al gran 
públic. No obstant això, la regata Puig Vela Clàssica no s'ha pensat per als armadors, capitans i 
tripulacions, sinó -sobretot- per a gaudi dels barcelonins i els turistes, a manera de museu flotant a l'aire 
lliure. 
 
En el seu compromís amb Barcelona, Puig ha apostat per apropar als seus ciutadans i visitants un 
esdeveniment que integra tant la competició esportiva com la constatació de la llarga trajectòria 
històrica, cultural i social del món de la navegació amb aquesta capital mediterrània. Per això, es tracta 
d'una oportunitat única perquè tota la ciutat gaudeixi  amb un espectacle que habitualment està a l'abast 
de molt pocs. 
 
I és que no hi ha una altra capital del món on tingui lloc una regata de vaixells clàssics com la que acull 
cada any Barcelona. D'entre aquesta primera línia de destinacions de somni on se celebren els 
esdeveniments de velers clàssics -Cannes, Antibes, Antiga, Newport o l'Illa de Wight-, només un d'ells 
és una capital d'importància i transcendència internacional: Barcelona. 
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