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LA REVISTA DEL CLUB NÀUTIC DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Gran Guíxols Cup

Més de 120 regatistes van participar enguany a la VII Guíxols Cup,
una de les regates insígnia del
Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols
i que rendeix homenatge a la ciutat que l’acull.
En Europa i 420, hi van participar
un total de 40 regatistes; 26 en
classe Europa i 7 parelles en 420.

cia i Mariona Ventura del Club
Nàutic El Masnou en primer lloc,
seguides en segona posició dels
seus companys de club Alejandro
De Maqua i Pol Mateu i del duet
format per Pau Llibre i Alberto
Marsans del Club Nàutic El Balís
en tercer lloc. En total es van disputar 3 proves per categoria.

En Europa, l’or va ser per Ramon
Figueras del Club Nàutic Costa
Brava & Club Vela Palamós, la plata per Dani Cabré del Club Nàutic
El Masnou i el bronze per Isaac
Vilà del Club Nàutic l’Estartit.
En 420 es van imposar Nora Gar-

El cap de setmana dels ILCA va
comptar amb una vuitantena
de regatistes, segellant una participació de rècord: 38 esportistes
van competir en ILCA 4, 32 en
ILCA 6 i 9 en ILCA 7.
En ILCA 4, va triomfar Tatu Uusi-

talo del Club Nàutic Garraf
en Masculí i la local Aroa Pallí
del Club Nàutic Sant Feliu de
Guíxols en femení.
En ILCA 6, l’or masculí va ser
per Giulio Zunino del Club
Nàutic Garraf, el femení per
Elba Martínez del Club Nàutic
Salou i el Màsters per David
González del Real Club Náutico de Barcelona. En aquesta
categoria, destaca la plata del
regatista ganxó Ricard Garriga.
Finalment, en ILCA 7, l’or va
ser per Jose Luis Doreste del
Club Nàutic Port d’Aro.
En total es van celebrar 3
proves per cada categoria.
El CNSFG fa un bon balanç de
la Guíxols Cup, que d’unes edicions ençà es disputa en caps
de setmana diferents pensant
en la comoditat dels clubs.
Enguany no es va fer la regata
en categoria Optimist.
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Els Optimist, a tota vela

L’equip de regates de la classe
Optimist, format per la Mireia Garriga, l’Ènia Pallí, en Marcel Marfà,
l’Abril Marfà, l’Antoine Oganesov
i la Sofia Constans, va començar
la temporada a la Regata Territori Mestral del CN Cambrils
amb un destacat resultat de Marcel Marfà, que va quedar primer del Grup 1 Sub 13, i de l’Abril
Marfà, primera sub 11 al Grup 2.
Els germans Marfà van seguir
amb la seva bona línia al X Trofeu

Comodor del CN El Garraf, on en
Marcel va fer de nou un primer
lloc sub 13 en G1 i l’abril també
va quedar primera sub11 en G2.
D’entre les cites més destacades del calendari hi ha la participació dels Optimist al 32nd
International Vila de Palamós
Optimist Trophy 16th Nations
Cup o la disputa de la regata
4th Valencia Optiorange Optimist, on van tenir la oportunitat
de navegar amb 489 regatistes.

Torna l’Interclubs
dos anys després

El Club Nàutic Sant Feliu, el Club
Nàutic Port d’Aro i el Club Nàutic Costa Brava - Vela Palamós
han reprès la regata Interclubs
Costa Brava per a iots de Creuer
i puntuable per la Copa Catalana Nord Centre de Creuers que
es va disputar entre març i abril.
Es tracta d’una iniciativa que
busca facilitar la participació
dels navegants i alhora que els
regatistes habituals de cada
club s’uneixin per celebrar regates més competitives.

XV Trofeu Ganxó

Els ILCA signen un bon inici de campanya
L’equip d’ILCA, format per en Ricard Garriga, l’Alèxia Mussons,
l’Aroa Pallí, l’Alejandro Constans
i en Jan Poveda, va començar la
temporada al VI Trofeu president
del Club Nàutic El Garraf amb
resultats destacats, doncs en Ricard Garriga va quedar tercer a la
classificació general, l’Aroa Pallí
segona a la classificació femeni-

na i la Maria Peñalba, que és del
Club Nàutic l’Escala però entrena amb l’equip ganxó, campiona de la classificació femenina.
L’equip d’ILCA del Club també va
ser present amb la selecció catalana al Campionat d’Espanya de la
classe, celebrat a Eivissa. Una gran
oportunitat per posar-se a prova i
aprendre dels millors regatistes.

El 12 de març es va celebrar al Club
Nàutic la quinzena edició del Trofeu
Ganxó de la classe IOM (radiocontrol) amb 13 regatistes participants.
Degut al mal temps i al vent canviant, només es van celebrar tres
proves. Els guanyadors del trofeu
van ser Ramon Soler del CM Cubelles en primer lloc, Gabriel Le Duc
de ASBB en segona posició i Manuel Palma també del Club Marítim
Cubelles en tercer lloc.
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Col·laboració amb la pesca

Xerrades al Tinglado

El CNSFG ha renovat el conveni
de col•laboració amb l’Associació
Esportiva de Pesca Marítima de
Sant Feliu, segons el qual aquesta
competeix arreu en nom del Club
i organitza activitats durant l’any.
Amb la continuïtat d’aquesta
col•laboració es vol recolzar
l’AEPMSFG que fa una tasca esportiva de nivell. Entre els resultats
d’aquest any, destaca l’or al Campionat d’Espanya d’Embarcació
Fondejada per equips de Xavi

Pérez, Josep Ramon Esclusa,
Joaquim Arqué, Òscar Ortiz i Josep Barceló amb la conseqüent
classificació pel mundial o el segon lloc d’Albert Ribas al Campionat d’Espanya per Veterans amb
classificació pel mundial.
Els ganxons també han tingut
resultats de pes al Campionat
de Currican d’Espanya i Catalunya, d’embarcació fondejada per
equips a Catalunya o al Rockfishing 2021 i 2022.

Després d’una llarga aturada arran de la pandèmia, han tornat les
xerrades al Tinglado sobre qüestions d’interès pels amants de la
nàutica. El retorn de les conferències es va produir el 13 de maig de
la mà del soci Santiago Aparicio,
que va presentar el llibre “Medicina aplicada a la navegación”, que
aborda temes com els problemes
mèdics o accidents que es poden
patir a bord, què ha de contenir
una farmaciola, quines revisions
mèdiques són aconsellables o
com demanar assistència mèdica
a distància.

Plànols de Caimó

En el terreny documental, s’han
incorporat a la sala de socis del
Club Nàutic unes plaques que
identifiquen els dos quadres que
mostren dos plànols de Sant Feliu de Guíxols que van pertànyer
al polític republicà ganxó Pere
Caimó i Bascós (1819-1878) i que
van ser cedits al Club Nàutic pel
seu descendent Joaquim Coello
i Bufrau. Als plànols s’hi pot llegir “Proyecto de un puerto para
la villa de Sant Feliu de Guíxols”.

Enretiren 2 xarxes perilloses de Port Salvi
Aquest mes de maig s’han retirat
dues xarxes perilloses a Port Salvi
en una operació de màxima seguretat que ha comptat amb la intervenció dels Mossos d’Esquadra
i de l’equip científic de la Universitat de Barcelona, que van
determinar enretirar les xarxes
submergides a 34 metres perquè podien suposar un gran per-

ill pels submarinistes de la zona.
L’operatiu va ser complex i va requerir de la intervenció d’experts
amb eines de precisió per desenganxar la xarxa dels organismes
com corall que la malla havia anat
destrossant. Es demana als navegants que si es detecta una xarxa
perillosa, es contacti amb l’àrea de
medi ambient de l’ajuntament.

MÉS CLUB
EL CLUB, PRESENT A DESTACATS CONGRESSOS NÀUTICS
La gerent del Club Nàutic Sant
Feliu, Maribel Vela, ha assistit
com a representant de l’entitat
als esdeveniments nàutics més
destacats del calendari d’aquest
any amb la voluntat de posicionar el CNSFG com una destinació estratègica a la Costa
Brava a més d’un enclavament
esportiu i turístic de primer nivell.
Amb aquest objectiu, ha estat
present al Suncruise de la ciutat de València o a l’international
Boat Show de Palma de Mallorca.

CONVOCATÒRIA DE
JUNTA DE SOCIS
El Tinglado acollirà el proper dia
2 de juliol la junta general de
socis del Club Nàutic Sant Feliu,
que es celebrarà en primera convocatòria a les 17:30 i en segona
convocatòria a les 18:00.
Els associats del CNSFG trobaran adjunts en aquesta revista
els documents de tancament
econòmic del 2021 i el pressupost
del 2022.

Foto: Estand de l’ACPET a Mallorca.

NOVETATS SOBRE LES
NORMES ISO

ACOLLIM 25 ALUMNES DEL MÀSTER D’EMERGÈNCIES
El CNSFG ha col·laborat un any
més amb Màster d’Emergències i
Urgències de la Universitat de Girona esdevenint la seu d’exercicis
nàutics d’aquesta formació orientada a graduats en medicina i infermeria amb l’objectiu de donar
resposta en situacions d’urgències,
emergències i catàstrofes en els
diferents àmbits assistencials. El
soci i vocal de la junta Pere Rimbau és un dels principals responsables d’aquesta formació. Enguany les sessions es van fer el 19 i 20
de maig amb 25 participants.

El Club Nàutic Sant Feliu s’ha certificat per primer cop en la ISO
14001 (a la fotografia superior) i
ha renovat la ISO 9001. D’aquesta
forma, mostra el seu compromís
amb la normalització i amb la recerca de l’excel·lència.

PRESENTS AL LUMLAB

El Club Nàutic Sant Feliu va participar aquesta Setmana Santa a
l’espectacle inaugural del I Festival de la llum Lumlab de la ciutat
de Sant Feliu. Diverses embarcacions van entrar al vespre a les
fosques a port i es van il·luminar
alhora per omplir de llums la
badia i encetar el festival.
*Teniu adjunt a l’Ondina el programa d’activitats de l’estiu ‘22.
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