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                                                                                                                NOTA  DE  PREMSA                                                                                           
L´ “Asociación de Patrones de Yate” organitza vuit sortides de navegació 
solidària amb els nens i nenes del Casal dels Infants del Raval 
 
 
Barcelona, 6 de JUNY del 2016. L' “Asociación de Patrones de Yate” ha preparat vuit sortides 
de navegació per 50 nens i nenes del Casal dels Infants del Raval. El bateig de mar es realitzarà els 
dies 9 i 10 de juny sortint  per la tarda des del Real Club Marítim de Barcelona. Aquesta activitat 
s'emmarca dins el 50è aniversari de l'Asociación de Patrones de Yate i pretén acostar  la navegació a 
tots els col∙lectius. 
  Sobre l´ “Asociación de Patrones de Yate” 
L' “Asociación de Patrones de Yate” ((APY) és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1966 que 
realitza activitats d'assessoria, seguiment legislatiu, formació de navegants, serveis documentals i 
activitats socials, destinades a posar en contacte tripulants i amadores, mostrar que es posible navegar 
a canvi de feina o habilitats,…. El principal objectiu del'Associació és donar servei als que ens agrada el 
mar, facilitar la relació i millorar el nivell tècnic i social en tot el que respecta a la nàutica esportiva. 
 Sobre el Casal dels Infants 
El Casal dels Infants és una entitat social i ciutadana que va néixer al barri del Raval de Barcelona fa 
més de 30 anys. Des de llavors, les necessitats creixents l’han dut a ampliar l’acció a altres barris de 
Barcelona com el Besòs Maresme i a altres ciutats de Catalunya. El casal acompanya gairebé 7.000 
infants, joves i famílies amb dificultats, des de la convicció que qualsevol d’ells i elles pot tirar endavant 
si rep el suport educatiu que necessita. 
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