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Benvolguts/des socis/es, 

Sempre és un honor poder-me 
adreçar a vosaltres en aquestes 
festes tan nostrades, especial-
ment en aquest context encara 
fràgil i delicat que arrosseguem 
en aquest segon Nadal en pan-
dèmia. Desitjo que vosaltres i les 
vostres famílies us trobeu bé de 
salut i que els estralls del Corona-
virus i les seves derivades no us 
hagin tocat de prop. 
Malgrat les dificultats i la incerte-
sa actuals, des del Club Nàutic 

LA REVISTA DEL CLUB NÀUTIC DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Sant Feliu de Guíxols hem sortit 
reforçats d’aquesta situació ad-
versa i hem viscut, malgrat tot, 
un bon any 2021. Hem tingut el 
plaer de poder celebrar plegats 
els 50 anys d’una regata històrica 
i marca insígnia del CNSFG com 
la GuíxolsMedes, la regata de 
creuers celebrada ininterrom-
pudament més antiga de Catalu-
nya. La dàrsena del Club ha lluït 
la seva plena ocupació durant 
la temporada alta, evidenciant 
com un any més el mar ha estat 
un veritable bàlsam per a tots els 
que l’estimem. Els equips de re-
gates de la nostra preuada Escola 
de Vela han signat una magní-
fica temporada 2020-2021 plena 
d’èxits i estan encetant la nova 
amb molt bona salut i de forma 
prometedora. Finalment, la mi-
llor notícia de l’any ha estat la im-
plicació i el compromís del nostre 
personal, que s’ha esforçat de va-
lent perquè el dia a dia del Club 

fos el més normal possible. A tots 
ells i a totes elles, un sincer agraï-
ment de part de tota la junta di-
rectiva. 
De cara a l’any vinent, i malgrat 
els obstacles que de ben segur 
haurem d’afrontar, estic con-
vençut que hi ha espai per ser 
optimistes. Treballarem perquè 
el CNSFG continuï sent aquest 
espai segur, dinàmic i de quali-
tat per als amants de la mar tant 
que cuidem i ens comprometem, 
tant bon punt la pandèmia ho 
permeti, a recuperar les activitats 
socials que tant gaudim plegats i 
que fa dos anys que malaurada-
ment s’han reduït a la mínima 
expressió. 

Amb aquest anhel, us desitjo 
bones festes i un gran 2022. 

Albert Rosés
President del CNSFG
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Instal·lats els hàbitats biohut

El passat 18 de novembre es van 
instal·lar al al Club Nàutic Sant 
Feliu de Guíxols 15 hàbitats artifi-
cials Biohut per protegir els pei-
xos alevins dels seus potencials 
depredadors fins que augmentin 
de talla. Es tracta del primer port 
de l’estat espanyol en participar 
d’aquest projecte, que ja compta 
amb milers de Biohuts instal·lats 
en països com Dinamarca o Fran-
ça. La finalitat del club nàutic 

ganxó amb aquest projecte és 
triple: en primer lloc, augmen-
tar el nombre de peixos donant 
refugi i aliment als alevins i evi-
tant que altres espècies depre-
dadores de mida més gran se’ls 
mengin; en segon lloc, el rese-
pecte i la sensibilització envers 
el mar, que es treballaran per 
mitjà de la instal·lació de quatre 
Biohuts “mini” addicionals que 
es poden treure de l’aigua per 

Foto: Piscis Diving, Fran_de_los_mares.

Els equips de vela naveguen imparables
Els equips de regates del Club 
Nàutic Sant Feliu de Guíxols 
continuen signant un bon ini-
ci de temporada apuntant di-
verses victòries al seu palmarès. 
En Optimist, en Marcel Marfà 
va aconseguir una preuada ter-
cer posició al podi masculí al 
Campionat Nacional de França. 
També destaca el primer lloc del 

Grup 1 sub11 d’en Marcel Marfà 
i el quart lloc del Grup1 sub13 de 
la Mireia Garriga a la Regata La 
Llacuna de Vilanova i la Geltrú. 
En ILCA 4, destaca la plata d’en 
Ricard Garriga a la general i la 
plata femenina i vuitè lloc de la 
general de l’Alèxia Mussons a 
la Regata Port Masnou. Al gran 
Premi d’Andorra del CN Arenys 

de Mar, cal esmentar el segon 
lloc de la classificació general 
d’en Ricard Garriga i el tercer lloc 
de la general i primer femení de  
l’Aroa Pallí. Finalment, també cal 
posar en valor el gran paper que 
van fer els ILCA a la Halloween 
Race’21 de Salou on la Marina 
Farré va quedar tercera femeni-
na en ILCA 6. En ILCA 4, l’Aroa 
Pallí va fer un segon lloc femení, 
l’Alèxia Mussons va quedar ter-
cera i la Noa Schärf va ser la quar-
ta femenina i la primera sub16. 
Fem  una menció especial a la 
Maria Peñalba del Club Nàutic 
l’Escala, que habitualment entre-
na amb l’equip d’ILCA ganxó i que 
està aconseguint grans resultats.
Més enllà dels equips de com-
petició, cal destacar que l’Esport 
Blau va a tota vela amb un cen-
tenar d’alumnes ganxons de cin-
què de primària que naveguen 
al Club un cop per setmana.

fer formació als infants d’entre 8 i 
12 anys amb divulgació de la vida 
subaquàtica al port; i en tercer lloc, 
anualment es faran estudis cientí-
fics amb recompte d’espècies i 
es coneixerà el comportament i 
l’evolució en el temps de les es-

pècies marines dins del port.
La instal·lació dels Biohuts sota 
els pantalans del CNSFG ha anat 
a càrrec de l’empresa Ecocean, 
que ha escollit el club ganxó 
per participar al projecte per les 
seves aigües netes, els panta-
lans flotants i la fondària supe-
rior als 8 metres del seu port. 
A partir d’ara, s’haurà 
d’esperar prop d’un any per 
veure els Biohut plens de 
vida i estudiar-ne l’evolució. 

Els Optimist a la Regata La Llacuna (dreta) i els ILCA a la Halloween Race (esquerra). 



60 voluntaris tant terrestres com 
subaquàtics van participar el 23 
i 24 d’octubre a les jornades de 
neteja i conscienciació que or-
ganitza Piscis Diving des del 
1999 i que van comptar amb la 
col•laboració del CNSFG, que va 
donar suport a l’organització, a 
l’extracció de deixalles pesants 
amb la grua i a l’avituallament per 
mitjà del Tinglado. L’objectiu prin-
cipal de la neteja van ser un any 
més les línies de fil de pescar que 

Neteja i conscienciació

El CNSFG ha mantingut con-
verses amb l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols per tal 
de regular el camp de boies al 
camp de mort i evitar que en 
aquesta cala s’hi prohibís el pas 
d’embarcacions, com s’havia 
proposat inicialment. 
Finalment s’ha acordat ampliar 
amb tres boies de fondeig més 
el Cap de Mort i amb quatre a la 
Cala del Mussol. 
Aquestes seran gratuïtes, de 
color blanc i disposaran de pic-
torames indicant els metres 
d’eslora i també  el temps per-
mès d’amarratge.   
També s’ha acordat que reculin 
les boies del canal de natació de 
Sant Pol, que estaran a vint me-
tres del litoral. 
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castiguen les zones de Port Salvi, 
les Planetes i Palm Beach. També 
es van extreure voluminosos com 
uns andamis, puntals i mam-
pares de ferro i objectes curiosos 
com un ull de vidre.
Des de Piscis Diving han fet ar-
ribar el seu agraïment al CNSFG i 
a Ports de la Generalitat per tenir 
un port ganxó cada dia més net 
però recorden que a Catalunya 
s’ha perdut un 25% de la biodi-
versitat els darrers 25  anys.

Novetats sobre la 
instal·lació de boies

Un port obert 365 
dies l’any
Les instal·lacions del port 
estan disponibles 365 dies 
l’any, incloses aquestes festes. 
El Tinglado ofereix menús espe-
cials pels dies de Sant Esteve i l’1 
de gener. Seguint amb les pos-
sibles mesures contra la Covid-19 
que estiguin vigents, el Tingla-
do obre de diumenge a dijous 
de 09:00 a 18:00h i divendres 
i dissabtes de 09:00 a 00:00h. 
El Nomo Nàutic obre divendres 
i dissabtes de 13:00 a 17:00 i de 
20:00 a 00:00h i diumenges en 
horari de dinar de 13:00 a 17:00h. 

Campions catalans de pesca fondejada 
El passat 23 de novembre es va 
celebrar al CNSFG el Campio-
nat de Catalunya d’embarcació 
Fondejada en les categories 
absolut, Sub21 i per equips, on 
l’AEPMSFG va tancar una brillant 
temporada assolint els tres títols.
El certamen va comptar 
amb trenta-nou participants.
En categoria absoluta, l’or va ser 

per Xavier Pérez de l’AEPMSFG, 
l’argent per en David Rojas del C.P 
Mar Sport  i el  bronze per Josep 
Ramon Exclusa de l’AEPMSFG.
En categoria Sub-21 Sant Feliu va 
fer el triplet amb tres alumnes 
provinents de l’escola de pesca.
L’AEPMSFG també va conquerir 
la primera i la tercera plaça per 
equips.



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

Club Nàutic Sant Feliu @NauticSantFeliu

MÉS CLUB

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

ÈXIT DE LA GANXOTAPA 
DEL TINGLADO

El Tinglado ha participat una 
edició més al concurs gas-
tronòmic “Ganxotapes de tardor” 
amb la proposta “Patata farcida 
de bolets, cua de llagostí amb 
panko i oli d’alfàbrega“ que ha 
tingut una gran acceptació.

EL MARXANDATGE DEL CN, UN BON REGAL DE NADAL

OBJECTIU: OBTENIR LA 
ISO 14001
El Club Nàutic Sant Feliu està 
treballant per crear, de cara al 
2022, un pla de gestió ambien-
tal que inclogui objectius, fites 
i procediments per assolir-les, 
com la formació de personal o la 
definició de responsabilitats.
Amb aquesta aposta treballem 
per una millora continuada del 
Club  i les seves instal·lacions, que 
volem materialitzar els propers 
mesos auditant la certificació de 
la norma ISO 14001 de gestió am-
biental.   

La gerent del Club Nàutic Sant 
Feliu Maribel Vela va participar en 
nom de l’ACPET en un acte a la 
Universitat de Girona de valoració 
de la temporada turística del 2021 
organitzat per la Taula Gironina del 
Turisme, que agrupa empresaris i 
institucions públiques del sector 
turístic de les comarques gironines. 
Durant la seva intervenció, Vela 
va exposar que aquest ha es-
tat un estiu on s’ha treballat 
de valent però amb un públic 
diferent arran de la pandèmia.

BALANÇ DE TEMPORADA A LA TGT EN NOM DE L’ACPET

Des de l’Escola de Vela del Club 
Nàutic SFG es va fer una lectura 
pública del Manifest del Món de 
l’Esport 25N 2021 emmarcat en els 
actes de commemoració del Dia 
Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència Contra les Dones.
Perquè amb la formació d’aliances 
des de l’Esport es pot construir un 
teixit comunitari i una xarxa de 
recursos que siguin font de salut 
i qualitat de vida per a totes les 
dones i col•lectius oprimits. Esti-
mar, només es pot fer des de la 
llibertat, la igualtat i el respecte.

MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

OBRIM INSCRIPCIONS 
PER LA VII GUÍXOLS CUP
Ja estan obertes les inscripcions 
per les classes Europa i 420 de la 
VII Guíxols Cup, que se celebrarà 
els dies 15 i 16 de gener del 2022. 
Si hi esteu interessats, consulteu 
el web del CNSFG o contacteu 
amb les oficines. 

Aquestes festes de Nadal, acosteu-
vos a les oficines del Club Nàutic 
per visitar la botiga del CNSFG i 
veure tot el nostre marxandatge 
amb el logotip del Club. 
Hi tenim polos, dessuadores, ja-
quetes, gorres, bosses... a més 
d’una selecció de llibres com el 
dels 50 anys de la GuíxolsMedes 
o la publicació “Medicina aplicada 
a la navegación” del soci Santiago 
Aparicio que poden esdevenir el 
regal perfecte per aquestes festes. 
Veniu a informar-vos sense cap 
compromís. 

NOU PERSONAL EN 
PRÀCTIQUES 
El Club col·labora activament 
amb entitats de formació local i 
aquest mes de desembre ha in-
corporat dos estudiants de pràc-
tiques de l’INS Sant Feliu; l’un a 
marineria i l’altre a administració.

Foto: @atapartmentsgi


