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Una trentena d’embarcacions i 
86 navegants van participar a la 
50GuíxolsMedes del Club Nàutic 
Sant Feliu de Guíxols, la regata or-
ganitzada ininterrompudament 
més antiga de Catalunya que l’11 i 
12 de setembre va celebrar els 50 
anys d’història. 
En solitaris, Joel Brosa del Reial 
Club Marítim de Barcelona va 
imposar-se com a guanyador, 
seguit de David Garcia del mateix 
Club i d’Alfonso Cesar del Club 
Marítim Torredembarra en ter-
cera posició.
En A2, la victòria va ser per Tito 
Moure (Club Vela Blanes), seguit 
d’Oscar Chaves en segon lloc i 
de Gerard Figueras (Club Nàutic 
Costa Brava – Club Vela Palamós) 
en tercera posició.
Finalment, en tripulació, l’or va 
ser per Martí Gelabert del Club 
Nàutic Port d’Aro, la plata per 

LA REVISTA DEL CLUB NÀUTIC DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Ramon Garriga del mateix club i 
el bronze per Miquel Delclos del 
Reial Club Marítim de Barcelona. 
Tots els participants a la regata 
van aconseguir finalitzar la prova 
excepte un vaixell, que es va re-
tirar. Els primers participants van 
arribar a la línia de meta vora les 
dotze de la nit i els darrers, que 
van topar amb més encalmades, 
ho van fer passades les onze del 
matí del diumenge. 

Entrega de premis
Els guanyadors de la competició 
van rebre nou lingots de plata 
com a premi: un quilo per al 
primer, mig quilo per al segon i 
un quart de quilo per al tercer de 
cada categoria. 
A l’entrega de premis hi van 
participar el president del Club 
Nàutic, Albert Rosés, el regidor 
d’esports de Sant Feliu, David Oli-

veras, Xavier Torres com a presi-
dent de la Federació Catalana de 
Vela i Ramon Armadàs per part 
de la Fundació Damm.

Una festa social i esportiva
L’edició 50 de la regata també ha 
adquirit un caràcter social. 
Pel president del CNSFG, Albert 
Rosés, “aquesta cinquantena 
edició de la regata ha estat un 
gran homenatge a l’esforç ex-
traordinari que el Club Nàutic fa 
des d’antic per potenciar l’esport 
de la vela a Sant Feliu. Estem molt 
agraïts a tots els participants que 
durant cinquanta anys l’han fet 
possible, així com als nostres pa-
trocinadors i col·laboradors”. 
Els patrocinadors són Fundació 
Damm, Fast Mast, Escola Nàu-
tica Mediñà, Punta Brava Sailing, 
Helena Jornet Finques i Metropol 
Náuticas.

50GUÍXOLSMEDES
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El CNSFG acollirà 15 biohuts

El Club Nàutic Sant Feliu serà el 
primer port de l’estat espanyol en 
incorporar 15 hàbitats artificials 
biohut sota els pantalans per do-
nar refugi a les espècies de peixos 
alevins i protegir-les dels depreda-
dors fins que augmentin de talla.
L’anunci que Sant Feliu ha estat 
la ciutat escollida pel projecte es 
va fer juntament amb l’entitat 
ecologista Ecocean i la Generali-

tat al Saló Nàutic de Barcelona. 
El Club ha estat escollit per partici-
par al projecte per les seves aigües 
netes, els pantalans flotants i la 
fondària superior als 8 metres 
del seu port. La instal·lació es farà 
abans de finals d’any i un equip 
de submarinistes i biòlegs locals 
faran l’estudi de l’evolució de la 
vida als biohuts. Al cap d’un any, 
s’obrirà el projecte als escolars.

Foto: ©Rémy Dubas ECOCEAN

L’estiu 2021 deixa 
bones xifres al Club
L’estiu 2021 ha estat un estiu de 
rècord al Club Nàutic Sant Fe-
liu pel que fa a la ocupació, que 
un any més i a causa de la pan-
dèmia de covid-19 ha estat es-
sencialment de públic nacional. 
El mar ha esdevingut de nou 
una gran opció per tots aquells 
qui volen gaudir del bon temps 
sense sortir del país i això s’ha 
notat també al balanç econòmic 
del Tinglado, a l’activitat de 
l’escola de vela o a la benzinera.  

Foto: dàrsena del port, estiu 2021

Conveni amb 
Fundació Damm

El Club Nàutic Sant Feliu de 
Guíxols ha signat aquest any 
2021 un conveni de col·laboració 
amb la Fundació Damm en el 
marc del 50è aniversari de la Re-
gata GuíxolsMedes. 
L’acte de signatura el van portar 
a terme el president de la Fun-
dació Damm Ramon Armadàs 
i el president del Club Nàutic 
Sant Feliu Albert Rosés a la seu 
del CNSFG. 

El CNSFG col•laborat un any més 
amb el Màster d’Emergències i 
Urgències de la Universitat de 
Girona convertint-se en la seu 
dels exercicis nàutics d’aquesta 
formació orientada a titulats 
universitaris en medicina o in-
fermeria per donar-los eines per 
poder respondre davant de sit-
uacions d’urgències, emergèn-
cies i catàstrofes en els diferents 
àmbits assistencials. 

Pràctiques del 
Màster d’Urgències

En consonància amb el seu 
compromís mediambiental, 
el Club Nàutic Sant Feliu es va 
adherir el passat mes de juny a 
la celebració internacional del 
European Maritime Day (EMD), 
una jornada dedicada a donar 
visibilitat al mar i difondre la seva 
importància entre la ciutadania.
El programa d’activitats va in-
cloure classes de vela o pàdel 
ioga a la badia.

European Maritime 
Day al Club Nàutic



En Optimist, enguany s’estrena el 
Grup 3 amb 3 regatistes, que su-
mats a G1 i G2 fan un total de 8 
Optimist. 
En aquesta temporada, destaca 
el paper de Marcel Marfà, que ha 
quedat 1r sots 13 a Hondarribia, 
1r sots 11 a l’Atena de l’Escala o 1r 
sots 11 i 6è de la general al Trofeo 
de la Hispanidad.  
En ILCA, s’ha consolidat la 

Gran temporada de vela

Albert Ribas, membre de 
l’AEPMSFG, ha aconseguit 
un meritori segon lloc del 
podi al Campionat d’Espanya 
d’Embarcació Fondejada per a 
Veterans competint en nom del 
CNSFG.
El 9 d’octubre, Sant Feliu va 
ser seu del XVI Campionat 
d’Espanya de curricà coster 
amb victòria local de l’equip 
ENIF TRES.

OCTUBRE 2021 / NÚMERO 47

tendència creixent de l’equip 
de regates i actualment és dels 
més nombrosos de Catalunya 
amb 11 regatistes: 2 d’ILCA 6 i 9 
d’ILCA 4. Destaca el 1r absolut 
de Ricard Garriga en ILCA 4 o la 
1a femenina i 7a general d’Aroa 
Pallí a la SVC, la 1a femenina de 
l’Alèxia Mussons en ILCA 4 o la 
2a femenina de Marina Farré en 
ILCA 6  a la N2 de Cambrils.

A l’esquerra, regata Atena de l’Escala. A la dreta, N2 de Cambrils. 

Campió veterà de 
pesca

Ple absolut a l’Escola 
de pesca per a joves
34 nens i joves han partici-
pat a l’Escola de Pesca 2021, 
que ha estat un èxit en quant 
a participació i que ha des-
bordat les inscripcions, dei-
xant 60 persones sense plaça. 
L’AEPMSFG està molt satisfeta 
d’aquesta 4a edició i des del Club 
Nàutic Sant Feliu de Guíxols, com 
a col•laboradors del curs, estem 
orgullosos de l’organització pro-
fessional del curs així com del ni-
vell de diversió dels participants.

Des del passat setembre, grà-
cies al programa Esport Blau Es-
colar, un centenar d’alumnes de 
primària de les escoles l’Estació 
i l’Ardenya naveguen un cop a la 
setmana, durant tot un trimes-
tre, al CNSFG.
El programa té per objectiu 
aproximar i promoure la vela 
entre els alumnes de 5è de 
primària dels centres educatius 
del litoral català.

L’Esport Blau arrasa 
a Sant Feliu

Signem un acord de 
col·laboració amb l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols per in-
corporar l’alumne i  regatista del 
CNSFG Izan Codinachs al Pro-
jecte Singular Garbí de l’Institut 
Sant Elm per a la realització 
d’activitats d’aplicació pràctica 
previstes al programa de diver-
sificació curricular. 
L’objectiu és contribuir a la seva 
formació acadèmica.  

Conveni amb el 
“Projecte Singular”

Foto cedida per l’AEPMSFG
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MÉS CLUB

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

DESCARREGA LA GUIA 
DE PORTS I CALES

Escaneja el codi QR i descarrega’t 
la guia de “Cales i ports de la Cos-
ta Brava” que presenta de nord a 
sud els 18 clubs nàutics i marines 
del litoral de Girona i una selecció 
de les millors cales.

EXITOSA EXTINCIÓ D’UN FOC EN UNA EMBARCACIÓ
CAL NOTIFICAR LES 
NOVES EMBARCACIONS
Es recorda als socis que si han 
de portar una nova embarcació, 
prèviament cal informar a capita-
nia per evitar així que al registre 
marítim hi manquin les mides re-
als totals de l’embarcació. 
Per definir quin amarrador és 
necessari per una embarcació, 
cal tenir en compte l’eslora i la 
mànega de l’embarcació, així 
com tots els elements annexos 
com la plataforma, les defenses 
o els bumpers. Totes les embar-
cacions seran mesurades per 
l’equip de marineria abans d’anar 
a l’aigua.

El director general de Ports de la 
Generalitat, Pere Vila, i la direc-
tora general de Turisme, Marta 
Domènech, es van reunir amb 
representats de l’ACPET i la Taula 
Gironina del Turisme, entre ells 
Maribel Vela, gerent del CNSFG.
L’objectiu va ser establir sinergies 
per potenciar el turisme nàutic. 
La TGT és una associació em-
presarial que agrupa les prin-
cipals associacions turís-
tiques del nostre territori.

REUNIÓ DE TREBALL AMB PORTS I TURISME DE GENCAT

La gerent del Club Nàutic Sant 
Feliu de Guíxols, Maribel Vela, va 
viatjar a Cannes per representar 
el CNSFG al Cannes Yachting Fes-
tival 2021, una trobada de prestigi 
i d’abast internacional que pre-
senta els últims avenços en tecno-
logia marítima i esdevé un apara-
dor pels ports amb potencial per 
acollir-la. 
El CNSFG es va promocionar a 
l’estand de l’Associació Catalana 
de Ports Esportius i Turístics (AC-
PET) per donar a conèixer la desti-
nació Costa Brava entre el públic. 

ASSISTIM AL CANNES YACHTING FESTIVAL AMB ACPET

NEIX L’APP FANCAT PER 
SEGUIR LA POSSIDÒNIA
Neix l’aplicació FanCat per saber 
si hi ha fanerògames marines a 
la zona on naveguem. Per poder 
usar aquesta capa, cal instal·lar 
abans en el dispositiu mòbil 
l’aplicació CarryMap i posterior-
ment incorporar la capa Fancat.

La tarda del 3 d’octubre es va pro-
duir un incendi en una embar-
cació que es va resoldre amb èxit.
Gràcies a un passant que va donar 
l’avís a marineria, a la ràpida inter-
venció del personal del Club, a la 
col·laboració d’un soci ex bomber 
que es trobava a les immedia-
cions i a l’arribada dels bombers 
en 14 minuts, es va poder apagar 
el foc abans que cremés el casc de 
l’embarcació i provoqués un sinis-
tre de major magnitud.
Bombers va felicitar el CNSFG per 
la ràpida actuació.

CINEMA ETNOGRÀFIC 
AL TINGLADO 
El Tinglado va acollir l’1 d’octubre 
la sessió inaugural de l’11a Mostra 
Internacional de Cinema Et-
nogràfic a Sant Feliu amb la pro-
jecció del documental “La meva 
amiga la mar“.


