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NOTA DE PREMSA
La Societat d’Activitats Subaquàtiques de Badalona, SASBA, celebra el seu 40è Aniversari amb un
calendari d’activitats especials aquest mes de Maig.
El matí del diumenge dia 12 de Maig, es participarà al Festival del Mar a Catalunya, amb la
realització de batejos submarins a la Piscina Municipal Centre. Aquesta activitat estarà oberta a
tots els interessats en iniciar-se en el submarinisme o que vulguin viure aquesta experiència.
La tarda del dissabte dia 25 de Maig, i a la seu del Club, es realitzaran dues xerrades a càrrec del
Sr. Eduard Admetlla i el Sr. José Mª Zapata, pioners del busseig, la fotografia submarina i de
l’enginyeria del material tècnic. Els temes dels que ens parlaran són “Els Jardins de la Reina i
Espeleologia Submarina” i “Història del material de busseig”, respectivament.
El matí del diumenge dia 26 de Maig, a les 11:30 h, 40 submarinistes realitzaran una immersió a la
platja de Badalona que culminarà amb una cadena humana submarina al voltant del Pont del
Petroli, símbol de la ciutat i de la seva connexió amb el mar.

COMUNICADO DE PRENSA
La Sociedad de Actividades Subacuáticas de Badalona, SASBA, celebra su 40º Aniversario con un
calendario de actividades especial este mes de mayo.
La mañana del domingo día 12 de mayo, se participará en el Festival del Mar a Catalunya, con la
realización de bautizos submarinos en la Piscina Municipal Centre. Esta actividad estará abierta a
todos aquellos que estén interesados en iniciarse en el buceo o que quieran vivir la experiencia.
La tarde del sábado día 25 de mayo, en la sede del Club, se realizará dos charlas a cargo del
Sr. Eduard Admetlla y el Sr. Carlos Zapata, pioneros del buceo, la fotografía submarina y de la
ingeniería del material técnico. Los temas sobre los que hablarán son “Los Jardines de la Reina y
Espeleología Submarina” e “Historia del material de buceo”, respectivamente.
La mañana del domingo día 26 de mayo, a las 11:30 h, 40 submarinistas realizarán una inmersión
en la playa de Badalona. Ésta culminará con una cadena humana submarina que rodeará el
Pont del Petroli, símbolo de la ciudad y de su conexión con el mar.

