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LA REVISTA DEL CLUB NÀUTIC DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

UNA GUÍXOLS CUP
PARTICIPADA I SEGURA

Fotografia de la primera jornada de competició de la classe ILCA, que va tenir lloc el dissabte 13 de març de 2021.

La VI Guíxols Cup ha iniciat l’any
esportiu al Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols entomant el desafiament d’organtizar un gran
esdeveniment esportiu en temps
de covid-19 amb tota comoditat i
seguretat.
Després del seu ajornament
per raons sanitàries, la regata va
començar finalment el cap de
setmana del 27 i 28 de febrer esdevenint la primera Optimist N2
de tota Catalunya i reunint 163
participants, una xifra de rècord
en aquesta competició.
En Optimist Grup 1 es va imposar Fernando Puig del Real Club
Náutico Denia i en Grup 2, l’or
va ser per Maria Blanco del Club
Nàutic El Balís.
La VI Guíxols Cup va tornar el cap
de setmana del 13 i 14 de març en
classe ILCA i en aquesta ocasió va

reunir 67 regatistes.
En ILCA 4, es va imposar Giulio
Zunino. En ILCA 6, va vèncer
Miguel Cairo del Club Nàutic Salou i finalment en ILCA 7, l’or va
ser per Món Cañellas (Club Nàutic Cambrils).
La regata es va tancar el 27 i 28 de
març amb 43 regatistes d’Europa
i 15 embarcacions (amb 30 esportistes) en 420.
El vencedor en Europa fou Daniel
Cabré del Club Nàutic El Masnou,
mentre que en 420 es van imposar Sebastián Riquelme i Miquel
Pérez del Club Nàutic El Balís.
Enguany més que mai cal destacar la gran tasca organitzativa i
assistencial de l’equip de regates
al llarg de tota la competició.
En total, 303 regatistes han participat en aquesta edició de la
competició ganxona.

Un model a seguir
El CNSFG ha estat un model
a seguir per tècnics de clubs
de tots els punts de Catalunya, que van seguir de prop
l’organització d’una regata de
la dimensió de la VI Guíxols
Cup amb l’aplicació dels nous
protocols de la covid-19.
El Club Nàutic va aplicar un
rigorós protocol de seguretat que entre altres mesures
va incloure la presa de temperatura als participants o
el tancament del recinte on
s’instal·len els barcos perquè
no hi entressin tercers, la qual
cosa va garantir la distància
de seguretat i va facilitar el
muntatge i desmuntatge de
les embarcacions.
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S’apropa l’efemèride dels 50 anys
L’11 i 12 de setembre tindrà lloc la 50GuíxolsMedes i el Club Nàutic Sant
Feliu treballa de valent al
llarg d’aquest 2021 perquè aquest aniversari tan
especial de la regata de
creuers organitzada ininterrompudament més
antiga de Catalunya esdevingui una gran festa
nàutica i aconsegueixi
una gran participació.
La Guíxols Medes és una
regata de Creuer ORC
que és puntuable pels
Campionats de Catalunya de Solitaris, A2 i
altura (Tripulació) que
recorre 75 milles nàutiques entre Sant Feliu
de Guíxols, la boia Odas,
les Illes Medes i tornada
a Sant Feliu. Els premis
en ORC inclouen els
preuats lingots de plata.
Tots els participants a
la
regata
disposaran

d’amarradors gratuïts els
dies previs i posteriors a la
celebració de la mateixa.
A més a més, s’oferirà un
menú especial per sopar
al Tinglado el dia previ
a l’inici de la regata així
com un dinar popular el
diumenge un cop finalitzi la prova pels armadors
i la tripulació. Serà una
iniciativa festiva, prèvia
a l’entrega de guardons,
que es farà seguint tots
els protocols sanitaris.
Un llibre comemoratiu
Per recordar i homenatjar tots aquells que han
participat a la regata al
llarg de la seva història,
aquest estiu s’editarà un
llibre sobre els 50 anys de
la regata escrit per Lluís
Sureda i amb pròleg del
president Albert Rosés.
Es tracta d’una iniciativa
molt especial pel CNSFG.

Què és la categoria
ILCA?

Patrocinadors 2021
L’empresa
de
manufactura, transport i muntatge Fast
Mast, l’Escola Nàutica Mediñà,
Punta Brava Sailing de Thierry
d’Argoubet, i la immobiliària Helena Jornet Finques són els patrocinadors del CNSFG pel 2021.
El Club Nàutic vol fer un
gran agraïment a totes quatre empreses pel seu suport.

L’entrada
en
acció
de
l’anomenada categoria ILCA (International Laser Class Association) s’inicia quan es concedeix a
ILCA el poder de ser els únics capaços d’atorgar i retirar llicències
de fabricació de làsers al món.
El març del 2020 ILCA va treure
la llicència a Laser Performance,
l’únic fabricant a Europa. Laser
Performance va respondre retirant a ILCA els drets per utilitzar
la marca registrada Laser i el seu
emblemàtic logotip.
És arran d’aquest fet que ILCA
segueix organitzant competicions com a classe però sense els
drets de làser.
En paral·lel s’ha creat “The Laser
Class” per mantener l’essència i
que compta amb el vist-i-plau i
els drets de Laser Performance.

Escola de pesca ‘21
Torna l’Escola de Pesca que
organitza
l’AEPMSFG
en
col·laboració amb el Club. Les
dates per nens de 7 a 16 anys
seran el dissabte 7, diumenge 15
i dissabte 28 d’agost. Els adults
tenen curs de Currican coster el
18 i 19 de setembre i 6 i 7 de novembre. Us podeu inscriure a les
oficines del Club Nàutic.
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L’esport blau arrasa
a Sant Feliu

Distingits a la festa de la vela
El CNSFG ha rebut la vela de
platí a la Festa de la Vela Catalana 2020, un guardó que reconeix la tasca del Club i dels
seus esportistes o el nombre
de federats amb què compta.
És un reconeixment molt important ja que en només 4 anys
s’ha rebut la Vela de Bronze, la
d’Argent, la d’Or i la de Platí. La
gerent del Club, Maribel Vela,
destaca que “cada any s’ha incre-

mentat la flota, els federats, els
mèrits... ha estat progressiu per
una feina feta durant tot un any
per diverses persones. Amb el
mateix pressupost hem fet molta
més activitat esportiva i queda reflectit en aquest reconeixement”.
El comodor del Club, Antoni Sabaté, per la seva banda, ha estat
escollit “Comodor de l’any” a la
Festa de la Vela Catalana 2020
per la seva implicació i dedicació.

El Club Nàutic participa a la jornada europea
de neteja Let’s Clean Up Europe!

El 8 de maig el Club es va sumar
a la jornada europea de neteja
Let’s Clean Up Europe fent una
recollida d’escombraries per la
dàrsena del port i la zona de Cala
Jonca així com traient plàstics
i ampolles del mar. En total, 18
joves de l’Escola de Vela hi van
participar traient un total de set
bosses de brossa.

El 12 de juny hi haurà una nova
jornada per recollir plàstics en
el marc del Marina Day i el European Maritime Day, on es farà
també una jornada de portes
obertes que inclourà classes
d’introducció a la vela, caiac o
paddle surf o una campanya de
sensibilització per als esports
marítims. Cal reserva prèvia.

El municipi de Sant Feliu de
Guíxols ha ofert una acollida extraordinària al programa d’Esport
Blau, que enguany compta amb
3 escoles cursant el programa
sencer o el pla pilot i ja preveu de
cara a l’any vinent la incorporació
d’un quart centre escolar.
Aquesta iniciativa permet que
l’alumnat de cinquè de primària
de la ciutat conegui l’esport de la
vela i pugui descobrir el patrimoni natural del municipi des del
mar. Gràcies al programa, s’han
sumat nous alumnes al CNSFG.

XIV Trofeu Ganxó
de Radiocontrol

El Club Nàutic Sant Feliu va
acollir el passat 21 de març el XIV
Trofeu Ganxó 2021 de la Classe
Internacional Un Metre (IOM).
Eduard Bonifacio del Club Nàutic El Balís va ser el vencedor,
seguit en segon lloc de Ramon
Soler del Club Marítim Cubelles
i de Juan Pedro Giménez del CN
El Balís en tercera posició.
En total hi van participar 14 regatistes.

MÉS CLUB
S’EDITEN DUES NOVES GUIES D’INTERÈS PEL SECTOR
Es publica la guia “Cales i ports
de la Costa Brava“ presenta de
nord a sud els 18 clubs nàutics i marines del litoral de Girona i una selecció de les seves
cales
més
emblemàtiques.
La teniu a oficines del CNSFG.
També la Generalitat publica “La
pesca recreativa a la costa catalana”
que il·lustra 65 espècies objectiu i
dona informació pràctica sobre els
seus trets per a millorar-ne el coneixement i promoure una activitat més sostenible a llarg termini.

EL 3 DE JULIOL,
JUNTA DE SOCIS
Es convoca la Junta de socis del
Club Nàutic Sant Feliu el proper
dissabte 3 de juliol a les 18.30
hores en primera convocatòria
i 19.00 hores en segona convocatòria al Teatre Narcís Masferrer.

SERVEI DE LLOGUER DE
BICIS AQUÀTIQUES

ELS EQUIPS DE REGATES DEL CLUB EN PLENA FORMA
Posem en marxa el Seacling, un
novedós servei de rutes i excursions en bicicleta aquàtica pels
amants del mar amb sortida del
Club Nàutic Sant Feliu que també permet el lloguer de les bicis
un cop acabada l’activitat.

Destacats resultats dels equips del
CNSFG al llarg d’aquest 2021. En
Optimist, Izan Codinachs va fer un
10è lloc al Campionat d’Espanya i
un 9è al Campionat de Catalunya.
Al mateix campionat català Mireia
Garriga va quedar 1a sub13 i Marcel

Marfà 1r Sub11 i 3r a la general.
En ILCA, Noa Schärf va ser la 1a femenina sub16 al Gran Premi Audi
Vilamòbil.
La majoria d’ILCA 4 van ser al
campionat d’Espanya el passat
maig amb la selecció catalana.

ESPAI SOCIAL
El soci Josep Albertí, JOAL, exposa del 9 al 28 de juny “Esquitxos
d’aquarel·la” a la Sala d’exposicions La Caixa de Santa Cristina d’Aro.
Per la seva banda el soci
Santiago Aparicio ha presentat el llibre “Medicina
aplicada a la navegación”
que aborda qüestions com
els problemes mèdics o accidents que es poden patir
a bord, què ha de contenir
una farmaciola...
El llibre es pot adquirir a les
oficines del CNSFG.

ADQUIRIM CARROS DE
TRANSPORT NOUS

El Club Nàutic ha adquirit uns
nous carros destinats a facilitar el
transport de càrregues pesants
fins al vaixell. Aquests nous ginys
funcionen utilitzant un euro i
estan a disposició de tothom.

DOCUMENTACIÓ PER
L’ARXIU DEL CNSFG
El Club Nàutic Sant Feliu té previst documentar tota la informació antiga de què es disposa
en documents, llibres i fotografies d’època del Club.
Si algun soci o sòcia disposa
de documentació o fotografies
d’interès que vol compartir, es
registraran i tindran en compte
per ser incloses a l’arxiu històric.
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Els continguts de l’Ondina van a càrrec del dpt. de premsa del club

