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Platja de la Picòrdia (primera platja d'Arenys)

Reunió de delegats

Es farà a les instal·lacions del Club Nàutic d'Arenys de Mar situat a uns 100 metres de la 
platja de regata. 

La situació del Club Nàutic, aparcaments i platja de regata està indicat en el plànol que 
trobareu a: http://arenys.org/llaguts/gifs/map2.jpg.

Accessos

Arenys de Mar està situat a la comarca del Maresme. Hi podeu arribar per la carretera N-II 
o bé per la C-32, l'Autopista del Maresme. També hi podeu arribar en tren de rodalies 
(línia C1). L'estació és molt a prop de la platja de la regata.

Si veniu per la N-II ja estareu a tocar de mar. Els turismes sense remolc poden accedir 
a la platja de la Picòrdia entrant a la població i passant pel pas soterrani que travessa la 
nacional per sota. Aquest accés va a parar directament a la platja on es farà la regata 
(itinerari negre). 

Els turismes amb remolc i els autobusos han d'accedir a la platja de regata per 
l'entrada del Port a la mateixa N-II si veniu de la banda de Girona trobareu aquesta 
entrada a mà esquerra abans d'arribar al nucli urbà. Si veniu de la banda de Barcelona 
haureu de passar l'entrada del nucli urbà i continuar per la mateixa N-II aproximadament 1 
km. fins a trobar l'accés al Port que us quedarà a mà dreta.

Vegeu a http://arenys.org/llaguts/gifs/map4.gif els itineraris recomanats.

Si s'accedeix per la C-32 des del Sud la sortida és la 109. Un cop passeu el peatge 
trobareu dues direccions: a l'esquerra Arenys de Mar/Arenys de Munt (1) o bé a la dreta 
Arenys de Mar (2) que baixa per un vial que enllaça amb la N-II.

(1) Arenys de Mar/Arenys de Munt: baixeu i agafeu direcció Arenys de Mar (carril que 
us queda mà dreta). Entrareu al nucli urbà i haureu de travessar tot el poble per la 
rambla principal, la Riera d'Arenys. Al final de tot de la riera, a tocar de mar, hi ha 
un giratori que permet passar pel pas soterrani que va directament a la platja de 
regata. Aquest accés és només per a turismes sense remolc (al plànol: itinerari 
de color negre)

Els vehicles amb remolc i autobusos hauran de sortir a la N-II pel mateix giratori i 
continuar a l'esquerra (direcció Girona) aproximadament 1 km. A continuació, a mà 
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dreta, gairebé sortint de la població, trobareu l'entrada Port d'Arenys que porta al 
carrer del Port. Heu d'agafar aquest vial, baixar fins a una cruïlla i desfer el camí 
que heu fet i anar justament en direcció contrària a la que veniu, altre cop en 
direcció a la població (al plànol: itinerari de color verd) pel carrer del Port fins a la 
platja de regata per a la descàrrega dels llaguts. 

(2) Arenys de Mar: baixeu pel polígon industrial Valldegata-Draper fins a l'enllaç amb la 
N-II. Haureu d'agafar un vial de dos carrils i posar-vos al que us queda a mà 
esquerra, en direcció Arenys de Mar. Passeu per la cruïlla de semàfors que us 
deixa directament a la N-II i en uns 500 metres ja sereu a tocar de l'entrada de la 
població. Un cop allà, només turismes i vehicles sense remolc, poden accedir a la 
platja de regata pel soterrani si s'entra a la població. Els vehicles amb remolc i 
autobusos hauran de sortir a la N-II pel mateix giratori i continuar a l'esquerra 
(direcció Girona) aproximadament 1 km. Llavors, a mà dreta, gairebé sortint de la 
població, trobareu l'entrada Port d'Arenys que porta al carrer del Port. Heu d'agafar 
aquest vial, baixar fins a una cruïlla i desfer el camí que heu fet per anar justament 
en direcció contrària a la que veniu, altre cop en direcció a la població (al plànol: 
itinerari de color verd) pel carrer del Port fins a la platja de regata per a la 
descàrrega dels llaguts.

Si veniu per la C-32 des del Nord haureu d'agafar la sortida 111 i baixar fins al nus 
d'enllaç amb la carretera que porta a Arenys de Mar, en direcció mar. Baixeu per aquesta 
carretera i travessareu tota la població per la rambla principal, la Riera. Un cop a baix de 
tot a tocar de mar, els vehicles sense remolc poden passar pel pas soterrani que porta a 
la platja (itinerai negre) i els vehicles amb remolc i autobusos sortir a la N-II en direcció 
Girona fins a l'entrada del Port d'Arenys (itinerai verd).

Un cop descarregats els bots els remolcs s'aparcaran a la zona reservada del port, 
també indicada en el plànol. Els autobusos i vehicles col·lectius també tindran un 
espai reservat a la zona d'aparcaments del Port, com els remolcs. 



Allotjament a Arenys de Mar

Si veniu el dia abans teniu diverses possibilitats per allotjar-vos a la població. Us les 
ressenyem per si us fa falta.

Càmpings
 El Carlitos

Ctra. N II Km. 658,700
Telf: 93 792 13 55
Web: www.campingelcarlitos.com

 El Toro Azul
Ctra. N II Km. 658
Telf: 93 792 12 43
Web: www.campingsonline.com/eltoroazul

 Marcos
Ctra. N II Km. 658,50
Telf: 93 792 12 38
Web: www.campingsonline.com/marcos

Hostals i Pensions
 El Portal

C/ Escolàpies, 8
Telf: 93 792 32 46

 Hostal La LLuna
c/ D'Avall, 52
08350 Arenys de Mar
Tel. +34937959788
www.lallunahostal.com
info@lallunahostal.com

 La Premsa
C/ Escolàpies, 4
Telf. 93 792 18 08

 Portofino
C/ J. Anselm Clavé, 4
Telf: 93 792 27 03

 Habitacions Coll
Riera Pare Fita, 1
Telf: 93 792 22 27

 L'Anxaneta. Allotjament turístic Extrahoteler
Urb. Aiguaviva
Telf: 93 793 89 32 / 620 96 63 19
Web: www.lanxaneta.com
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Restaurants a Arenys de Mar

Podeu consultar la pàgina següent on trobareu totes les adreces i telèfons:
http://arenys.org/truqui/t.php?tu=125

Activitats

La FESTA'L GROGUI és una trobada famili-Art que va començar ara farà nou anys. Any 
rera any la festa ha anat creixent en nombre de propostes musicals i d'arts escèniques, 
també en públic que ve a gaudir dels espectacles i l'ambient en un marc incomparable 
com és la platja nudista de La Musclera d'Arenys de Mar (Barcelona). Festa'l Grogui no té 
ànim de lucre i el seu pressupost està sota mínims...és un acte que es sustenta amb la 
il•lusió dels organitzadors, les companyies, els grups musicals i el públic fidel que espera 
amb impaciència una edició més de la Festa'l Grogui. 

Us esperem a la FESTA'L GROGUI 2008!!! 
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