Ajuntament

~J

de Barcelona

PRESENTACIÓ DE MESURA DE GOVERN AL PLENARJ DEL DIA 21 DE
JULIOL DEL 2000.

Tema: Sortida de The Racc, la Regata del Mil.lenni, des del Port de Barcelona, el
31 de desembre del 2000.

El proper dia 3 1 de desembre del 2000, amb motiu de !'entrada en el tercer míl.lenni,
s'ha programat i organitzat un acte únic, The Race, la Regata del Mil.lenni. Aquesta
Regata, que tindra el seu prólcg a Mónaco durant els dies 2 i 3 de dcsembre, partini del
Port de Barcelona amb la eol.laboració de 1'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya, T urisme de Barcelona i 1' Autoritat Portuaria.
The Raee aporta una concepció d'un sol planeta on conviurc i té una clara vocació de
concili ació de l'esport i la tecnología. No en va es tracta d'una regata que donara la
volta al món en un temps record, sense límits i sense assi stencia. Gn\cies a la tecnología
punta de la que cstara dotada els vaixells participants, pennetra ser consultada en tot
momcnt per qualsevol persona del món a través d'intemet.
La flota de The Race esta fonnada per 1O catamarans construi"ts especialment per a
aquest csdcvenimcnt, per tant gaudiran d'unes característiques que els faran singulars
alhora que espectacul ars i romandran amarrats al port des deis dies 9 a 31 de desembre,
als ulls de q ualsevo l eiutada i visitan t.
Barcelona disposa, tant a nivell portuari com a nivell de serveis de ciutat, de les
infrastmctures apropiarles que pem1eten acollir la sortida d'aquesta regata i justifica
l'interes general de la m ateixa en la projecció internacional de la imatge de la ciutat, en
1'activitat económica que generara i en la garantía de maxima participació deis
ciutadans en 1'csdevenimcnt.
Per tal de poder dur a tenne aquest projecte, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de
Catalunya, Autoritat Portuaria i Turisme de Barcelona han sumat esforc;os pcr arribar a
un acord de col.laboració que es fonamenta practicament, en posar a disposició deis
organitzadors de The Race els serveis teenics de la ciutat.
L'organització de The Raee es compromet a promocionar Barcelona com a port de
sortida en totes les actuacions que té previstes, a nivell nacional i internacional, amb
motiu de The Raee, així com al disseny i execució deis programes d'animació que
tindran lloc en els villages oficial i púbic.

