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LA REVISTA DEL CLUB NÀUTIC DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

SALUT I BONES FESTES

Benvolguts sòcies i socis,
Aquest 2020 ha estat un any excepcional i ens hem enfrontat a
reptes fins ara inèdits que ens han
posat a tots a prova.
Els mesos d’abril, maig i juny van
ser els pitjors per la incertesa
que vàrem viure, afortunadament
però a partir del 24 de juny, amb la
fi de les restriccions de mobilitat i
l’obertura de fronteres, el món de

la nàutica va despertar de forma
contundent i ens ha permès tenir
una temporada d’estiu curta però
satisfactòria amb un bon agost,
acompanyat d’una bona meteorologia on el mar ha esdevingut
el millor lloc on passar l’estiu. Si
bé no hem tingut visitants estrangers, els navegants del litoral
català han respost, ja que moltes
famílies no han marxat fora de vacances. Si bé no han vingut grans
eslores i la caiguda de la venda de
carburant ens indica que hi ha hagut menys milles navegades, hem
tingut les instal·lacions plenes de
gom a gom i una escola de vela
bullint d’activitat.
Aquest 2020 tan complicat, amb
el temporal Gloria i la pandèmia
motivada pel coronavirus, és més
necessari que mai donar les gràcies a tots els empleats del Club,
que han fet, tots i cadascun d’ells,

un esforç extraordinari i han superat la prova amb una nota molt
alta. Tampoc vull deixar de posar
de relleu que hem rebut moltes
felicitacions per la qualitat de les
nostres instal·lacions, la qual cosa
és mèrit de tots.
De cara a aquest hivern encara
incert, el més important és la
salut de tots i per tant us animo
a seguir les mesures de precaució
per evitar qualsevol contagi.
Desitjo que totes i tots vosaltres
us trobeu bé i que gaudiu plenament de les festes nadalenques
amb els vostres éssers estimats
malgrat les dificultats que, de ben
segur, ens causaran les restriccions. Bon Nadal i que l’any nou
ens ajudi a deixar enrere aquesta
època de crisi.
Albert Rosés,
President del CNSFG
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Novetats esportives

Guíxols Cup 2020.

Ja hi ha dates per la
VI Guíxols Cup
Els i les regatistes de l’Escola de Vela llueixen el detall de fi de temporada.

L’Escola de Vela del Club Nàutic
Sant Feliu va cloure la temporada el
4 d’agost amb un acte de reconeixement als regatistes i entrenadors.
Es va entregar un detall a cadascun dels regatistes del CNSFG per la bona feina feta durant la temporada 2019-2020
i es va acomiadar l’Oriol Ferrer i l’Andrea Doreste que tancaven la seva etapa d’entrenadors
al Club fent-los entrega d’una

placa juntament amb un gallardet per agrair-los la seva tasca.
Aquesta campanya 2020-2021,
que ha començat amb l’anul·lació
de diverses competicions per
la covid-19, es compta amb
4 equips amb 4 entrenadors.
Els Optimist sumen 10 regatistes
entre G1 i G2 i els Làsers són una
desena més entre els que han
passat a Radial i els que han entrat
d’Optimist i competeixen a 4.7.

Ja hi ha confirmades les dates
per la celebració de la sisena edició de la Guíxols Cup.
Com s’ha fet els darrers anys, es
celebrarà en tres caps de setmana diferents per oferir una
millor acollida i organització
a cadascuna de les classes.
Si la pandèmia de coronavirus
ho permet, el 16 i 17 de gener
competiran Europa i 420, el 6 i
7 de febrer ho farà l’International
Laser Class Association i el
27 i 28 de febrer els Optimist.

Avança el llibre sobre
la Guíxols Medes

30 embarcacions a la 49a Guíxols Medes
30 embarcacions i 87 navegants
van participar el 7 i 8 de setembre
a la 49GuíxolsMedes, la regata de
creuers organitzada ininterrompudament més antiga de Catalunya. En Altura va imposar-se
Manuel Ramos del Club de Creuers Port Masnou, seguit de Xevi
Selis i Thierry d’Argoubet, ambdós del Club Nàutic Sant Feliu

de Guíxols, en A-Dos la victòria
va ser per Gerard Figueres del
Club Vela Palamós i en solitaris
l’or va ser per Robert Llorach el
Reial Club Marítim de Barcelona.
Malgrat la poca intensitat del
vent, es va poder resseguir el
recorregut de 75 milles nàutiques entre Sant Feliu, la Boia
Odas, les Illes Medes i SFG.

Continuen
els
treballs
de
recopil·lació i redacció del llibre
commemoratiu sobre la veterana
regata ganxona Guíxols Medes,
la més antiga organitzada ininterrompudament de Catalunya,
que es publicarà coincidint amb
el cinquantè aniversari d’aquesta
prova esportiva, que tindrà lloc
aquest proper 2021.
El ganxó i bon coneixedor del
Club Nàutic i la seva història,
Lluís Sureda, és qui s’ha posat al
capdavant del projecte i donarà
forma a la publicació.
Fem una crida a la col·laboració
ciutadana i preguem a tothom
que tingui informació o material
fotogràfic sobre la prova, els seus
antics guanyadors, els seus participants rellevants... que es posi
en contacte amb les oficines del
Club Nàutic Sant Feliu.
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El Tinglado, a Joc de Cartes

Novetats: còctels i
take away
Rodatge del capítol de Joc de Cartes enregistrat al Tinglado.

El Tinglado va ser un dels establiments que dimecres 28 d’octubre
va participar al concurs culinari
de TV3 “Joc de Cartes” en una
batalla de fogons que enfrontava
Sant Feliu de Guíxols i Palamós
en busca del restaurant que feia
la millor cuina de mercat.
El Tinglado ganxó va impressionar el popular xef i presentador
del concurs Marc Ribas pel seu
espai, la seva cuina, el seu servei i

especialment la seva bona relació
qualitat-preu.
En
Jordi,
responsable
de
l’establiment, va exhibir el seu
“fair play” durant tot el concurs
i va deixar que la seva oferta de
cuina de mercat senzilla i suculenta parlés per sí sola.
Malgrat no fer-se amb la victòria,
va saber transmetre el que és: un
espai únic dinar o sopar i quedars’hi a fer una copa.

El Tinglado presenta aquesta
temporada
de
tardor-hivern
tot un ventall de novetats entre
les quals destaca una nova carta de còctels ideal per fer una
copa després de l’àpat i gaudir
de la vetllada sense presses.
També s’ha habilitat una carta
de menjar per emportar que
es pot consultar al web del Tinglado (www.eltinglado.cat) per
gaudir de l’oferta gastronòmica
del restaurant també a casa.
Properament, es presentarà un
joc pels comensals que serà un
homenatge a “Joc de Cartes”.

Nou marxandatge
del CNSFG

Signat el conveni
amb Natura Sterna

Gran balanç de
l’Escola de Pesca
Aquest estiu el Club Nàutic Sant
Feliu i el Grup de Natura Sterna
han impulsat conjuntament una
campanya de sensibilització i
informació orientada a la conservació de les praderies de
fanerògames marines de la Vall
del Ridaura. La signatura la van
realitzar el 12 d’agost els presidents del CNSFG i de Natura
Sterna i els va acompanyar la
regidora de medi ambient local.

Gran èxit de l’Escola de Pesca
per nens i joves de l’Associació
Esportiva de Pesca Marítima
ganxona amb la col·laboració del
CNSFG, l’Ajuntament i l’empresa
Kalikunnan. Enguany s’ha aconseguit un ple absolut i fins i tot
han quedat sol·licitants en llista
d’espera arran de la reducció de
l’aforament per covid-19. Des de
l’organtizació confien en ampliar
les places de cara a futur.

La botiga del Club Nàutic, situada a les oficines, ha incorporat
mascaretes a l’àmplia oferta de
marxandatge de què disposa,
que inclou jaquetes, gorres,
dessuadores o samarretes.
Adjunt a aquesta revista, hi
trobareu encartat un acollador
blau per subjectar la mascareta
(veieu la foto superior) que vol
ser un detall del Club Nàutic
cap a tots vosaltres.

MÉS CLUB
RECORDEM LA NORMATIVA D’ACTIVITATS EMPRESARIALS
Preguem els armadors que si contracten alguna persona, autònom
o empresa, per fer una feina al
seu vaixell, l’empresa en qüestió
no oblidi posar-se en contacte
amb les oficines del Club uns dies
abans de l’inici dels treballs per
poder revisar que estiguin al dia
amb el compliment de la Coordinació d’Activitats Empresarials.
Si una empresa demana accés a la dàrsena o a l’escar i no
té la documentació en regla,
no se li pot permetre passar.

Tal i com contemplava el projecte,
Ports de la Generalitat ha asfaltat
l’aparcament de davant del Club
Nàutic on s’hi van instal·lar els
blocs de formigó durant les obres
de reparació del temporal Gloria.

RECORDATORI ALS
SOCIS I SÒCIES
Es recorda als socis que per estar
en regla amb els estatuts i reglament intern de política del Club,
l’embarcació ha d’estar almenys
en un 50% a nom del propietari
del dret d’ús i soci actiu.

BON ACOLLIMENT DEL PROGRAMA D’ESPORT BLAU

L’Escola de Vela del Club Nàutic
Sant Feliu de Guíxols ha cursat el
programa d’Esport Blau complet
amb els alumnes de 5è de primària
de l’Escola l’Estació.
Les deu sessions han tingut lloc els
dimecres i els divendres del primer

ASFALTAT
L’APARCAMENT DEL CN

trimestre de l’any i han combinat
les classes teòriques amb la navegació col·lectiva.
Per la seva banda, l’Escola Gaziel
també s’ha integrat al programa
Esport Blau per mitjà d’una prova
pilot que ha constat d’una sessió
teòrica i tres pràctiques al Club.
Es tracta d’un programa de gran
interès per donar a conèixer
l’esport de la vela i l’entorn natural
privilegiat de Sant Feliu de Guíxols.
Gràcies a aquesta iniciativa, diversos alumnes ja s’han fet abonats
de l’Escola de Vela del Club Nàutic.

EL NOMO NÀUTIC,
PENDENT D’OBRIR
El restaurant del Club Nàutic
Nomo Nàutic obrirà properament
tant punt es reestableixi la mobilitat al territori català.
Seguiu les seves xarxes per assabentar-vos de la reobertura.

BENEFICIS DELS ROBOTS
SUBMARINS

RECOMANACIONS DE BONES COSTUMS MARINERES

Des del 2019 que el Club Nàutic
fa un registre diari de la qualitat de l’aigua del mar a les seves
instal·lacions i enguany, arran de
la represa de l’activitat, s’ha detectat un lleuger increment de
gasoil, gasolina i oli al mirall de
l’aigua a la superfície de la dàr-

sena. Es prega mantener els bons
costums mediambientals de no
buidar les sentines dins del port i
que si s’observa qualsevol fuita o
irregularitat, s’informi urgentment
a la capitania del port.
Cal que tots plegats vetllem pels
interessos mediambientals del
planeta per tal de poder tornar a
presumir de la qualitat de la nostra
aigua del mar.
Aprofitem l’avinentesa per demanar a tots es navegants que facin
manteniment preventiu de les embarcacions i n’estiguin pendents
durant tota la temporada.

Un estudi de la Universitat de
Girona ha demostrat que els robots submarins ajuden tant a la
descoberta d’espècies com a la
seva preservació. Com mostra la
foto, aquest grup operatiu ha fet
actuacions al litoral de Sant Feliu
que TV3 ha vingut a gravar.

UN ANY SENSE URIÇOS
Els mariscadors de Sant Feliu de
Guíxols han decidit que aquest
any no faran temporada d’uriços.
La decisió vol fomentar el creixement de nous uriços al litoral
ganxó, doncs el temporal Gloria
del passat gener va fer estralls
severs al fons marí.

ZONA ESPORTIVA DEL PORT s/n. APARTAT 102
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS
T.: 972 321 700
info@cnsfg.cat
www.cnsfg.cat

Els continguts de l’Ondina van a càrrec del dpt. de premsa del club

Club Nàutic Sant Feliu

@NauticSantFeliu

