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La del 2022 ha estat una tem-
porada estiuenca excepcional al 
Club Nàutic Sant Feliu de Guí-
xols gràcies al retorn a l’esperada 
normalitat, que s’ha traduït no 
només en una gran ocupació 
sinó també en una elevada par-
ticipació a les activitats socials 
que s’han proposat al llarg de la 
campanya estival, com la Festa 
Blanc i Negre, el sopar social o la 
Cerca del Tresor. 
El bon temps atmosfèric d’aquest 
estiu, amb molt de sol, altes tem-
peratures i poc vent, ha potenciat 
els dies de bany i ha permès as-
solir la plena ocupació durant di-
verses setmanes de juliol i agost 
i una ocupació global excep-
cional tant al club com als serveis 
que ofereix, com la benzinera, el 
Tinglado o l’Escola de Vela, que 
ha seguit amb la seva vocació 
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d’esdevenir un referent per a la 
promoció de l’esport de la vela. 
En aquest sentit, el CNSFG ha 
seguit amb el compromís de fo-
mentar el coneixement del medi 
litoral que ja va iniciar la passada 
tardor amb la instal·lació pionera 
de biohuts als pantalans i que 
aquest estiu ha continuat amb 
l’organització d’una jornada me-
diambiental, el treball amb els 
centres de submarinisme o el 
suport a l’Escola de Pesca per co-
nèixer les espècies que habiten al 
litoral i fomentar una captura res-
pectuosa. 
Passat l’estiu, el Club Nàutic posa 
el focus en l’inici del curs esportiu 
amb la preparació dels equips de 
vela i de les properes regates. 
Paral·lelament, continua el 
treball incansable per renovar la 
concessió de cara al 2023. 

Estiu excepcional

La junta d’associats 
avala la feina feta 

El Tinglado va acollir el 2 de 
juliol la junta general de socis 
del Club Nàutic Sant Feliu, una 
reunió òptima on es va consta-
tar un tancament econòmic 
excel·lent. La sessió va ser in-
teressant i  els associats van 
expressar la seva opinió.
Els socis actius que no hi van 
poder assistir, trobaran una cò-
pia de la Memòria anual 2021 
adjunta en aquesta revista.
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La Festa B&N obre l’estiu

Els associats i amics del Club 
Nàutic Sant Feliu de Guíxols es 
van retrobar el 9 de juliol a la 
Festa Solidària Blanc & Negre, 
que tradicionalment dona el 
tret de sortida a la temporada 
d’estiu al CNSFG i que té la par-
ticularitat que tots els assistents 
hi van vestits de blanc o de ne-
gre tal i com marca el dress code. 
La festa va constar d’un sopar 
a la fresca entre l’escar del port 
i el Tinglado i va arribar al seu 

punt àlgid amb el concert de 
PorFinViernes, uns habitu-
als de la cita que sempre ac-
tuen per  causes benèfiques.
Els 6.000 euros recollits per mitjà 
del sopar, el concert, les aporta-
cions a la fila 0 i la donació del Club 
Nàutic en aquest esdeveniment 
solidari s’han destinat enguany 
a la Fundació VIMAR, una entitat 
sense ànim de lucre que treballa 
per a les persones amb capaci-
tats especials del Baix Empordà.

Torna la Cerca del Tresor de Cala Vigatà
Desenes de persones van gaudir 
el 13 d’agost d’una de les activi-
tats lúdiques més esperades de 
l’estiu al Club Nàutic Sant Fe-
liu de Guíxols: la Cerca del Tre-
sor de Cala Vigatà. Una quinzena 
d’embarcacions amb associats i 
familiars de totes les edats a bord 
van participar de l’activitat, con-
sistent en rescatar els tresors nàu-

tics amagats a les boies i els cof-
res camuflats dins i fora de l’aigua. 
Els van trobar les embarcacions 
Geima, l’Estela i Carpa. Entre els 
regals, hi havia armilles salva-
vides, figuretes nàutiques o de-
fenses per a embarcacions. Com 
és tradició, es va posar el punt i 
final a la Cerca del Tresor amb 
el llançament de fruita al mar. 

Gran festa del Carme
El Club Nàutic va participar el 16 
de juliol a l’activitat d’homenatge 
a la Mare de Déu del Carme.
Com ja és tradició, coincidint amb la 
benedicció es va fer entrega d’un es-
cut de l’entitat florit a la Mare de Déu.
Seguidament, diverses embarca-
cions del CNSFG van participar de la 
processó marítima. També es va or-
ganitzar el concurs d’embarcacions 
engalanades, que enguany va guan-
yar sa Valquiria del soci Lluís Donat.

131 socis del Club Nàutic van 
gaudir el 10 d’agost del sopar 
social d’estiu. Una cita en què 
es fa entrega de les insígnies 
de plata als associats que fa 
40 anys que formen part de 
l’entitat. Enguany van recollir 
les insígnies: Javier De Blas, José 
Félix Donatiu, Jacinto Agustí, 
Josep Pujol i Antoni Durall.
També es va entregar el xec soli-
dari a la Fundació VIMAR així com 
el premi del concurs de barques 
engalanades de la Mare de Déu 
del Carme a la família Donat.

Entrega d’insígnies 
al sopar social 



Una quarantena de persones en-
tre nens i pares van participar 
dissabte 6 d’agost a la jornada 
de sensibilització ambiental per 
a nens i joves. Es trata d’una ac-
tivitat impulsada pel Club Nàu-
tic Sant Feliu de Guíxols amb la 
col·laboració d’Ecocean, una en-
titat que vetlla per la restauració 
ecològica i el suport a les funcions 
dels ecosistemes. 
La sessió va consistir en diversos 
jocs enfocats a entendre el cicle 

Exitosa jornada ambiental
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de vida dels peixos que habiten 
al nostre litoral i posar a prova el 
coneixement els assistents so-
bre la fauna i la flora que hi ha a 
l’entorn del port i va finalitzar amb 
l’observació d’un biohut mini per 
aprendre sobre la vida subaquàti-
ca del port de Sant Feliu. 
La jornada, que respon a la vo-
cació pedagògica del CNSFG, va 
ser tot un èxit i va contribuir a 
ampliar el coneixement mediam-
biental dels assistents. 

49è Trofeu President
El passat 24 de juliol es va dispu-
tar una de les regates més nos-
trades del Club Nàutic Sant Feliu 
de Guíxols: el 39è Trofeu Presi-
dent, que recorre 5’5 milles nàu-
tiques. 
El podi va ser per tres embarca-
cions del Club Nàutic Sant Feliu 
de Guíxols: El Disbarat de David 
Nadal en primer lloc, el Canalla 
de Willy Garcia del Blanco en se-
gona posició i l’Apache de Carlos 
Raich Cabarrocas en tercer lloc de 
la classificació.
El temps va ser amable amb un 
vent suau d’uns 6 nusos.

L’Escola de Pesca triomfa un estiu més
Els dies 2, 9 i 16 de juliol l’Associació 
Esportiva de Pesca Marítima de 
Sant Feliu de Guíxols ha realitzat 
com cada any l’Escola de Pesca 
d’Estiu per a nens i nenes de 7 a 17 
anys amb la col·laboració del Club 
Nàutic de Sant Feliu de Guíxols. 
En total aquest any hi han par-
ticipat 44 infants durant els tres 
dies del curset i 18 s’han quedat 

fora a causa de l’alta participació. 
Com en totes les edicions ante-
riors, els nens han gaudit de tres 
dies de pesca des d’embarcació a 
les aigües del litoral de Sant Feliu. 
Durant l’escola han après no-
cions bàsiques de pesca, les es-
pècies del nostre litoral, han anat 
en barca i fet nous amics. L’últim 
dia, van realitzar un concurs.

Trofeu Solitaris i A Dos
El primer cap de setmana de ju-
liol va tenir lloc al CNSFG la 47a 
edició del Trofeu Solitaris i A Dos, 
una regata que surt de Sant Fe-
liu de Guíxols, va fins la llosa de 
Palamós i torna al port ganxó.
En Solitaris es va imposar l’Intrèpid 
Segon de Santiago Aparicio, mentre 
que en modalitat A Dos la victòria va 
ser pel LONE II de Ramon Garriga. 
Es va gaudir de bon temps amb un 
vent suau amb màximes de 8 nusos.
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MÉS CLUB

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

TALLER DE NUSOS 
MARINERS PER JOVES

El comodor del CNSFG, Antoni 
Sabaté, va impartir el 23 de juliol 
un taller de nusos mariners, com 
el margarita, l’as de guia o el nus 
pla. Al finalizar,  els participants 
es van poder emportar a casa un 
quadre amb els nusos apresos.

@club_nautic_sant_feliu_guixols

SEU DEL CAMPIONAT 
D’ESPANYA D’ILCA 
MÀSTER
El Club Nàutic Sant Feliu serà seu 
entre els dies 15 i 18 de setem-
bre del Campionat d’Espanya 
de Classe ILCA Màster, que 
comptarà amb el suport de la 
Reial Federació Espanyola de 
Vela, la Federació Catalana de 
Vela i l’Associació Espanyola de la 
classe ILCA. 
La regata estarà oberta a les 
classes ILCA 6 i 7 per a esportistes 
a partir de 35 anys. 
Les inscripcions ja estan obertes 
i es poden fer per mitjà del web 
del CNSFG. 

Signem la cessió de 60 anys de 
documentació a l’Arxiu Municipal

El Club Nàutic Sant Feliu ha fet una 
cessió de documentació a l’Arxiu 
Municipal de Sant Feliu de Guíx-
ols. La signatura del document de 
cessió la van fer l’alcalde de Sant 
Feliu de Guíxols, Carles Motas, i el 
president del CNSFG, Albert Rosés. 
L’aportació de document-
ació s’ha fet per dues vies: 
d’una banda, s’ha cedit en règim 
de donació un plec de docu-
ments generat de manera dis-
contínua entre els anys 1912 i 
1940 per la Corporació de Pràc-
tics de Sant Feliu de Guíxols. 

Aquests documents s’afegiran 
als que l’Arxiu Municipal con-
serva sobre aquesta corporació.
D’altra banda, el Club cedirà el 
seu fons documental general al 
llarg de més de 60 anys d’història 
a l’Ajuntament en règim de co-
modat per garantir la seva con-
servació i divulgació. Aquest 
fons recull el testimoni d’una 
etapa cabdal de la història de 
Sant Feliu generada a partir de 
les actuacions desplegades pel 
CNSFG per a la promoció i de-
fensa de les activitats nàutiques.

ESTRENEM APLICACIÓ MÒBIL I RENOVEM EL WEB
A partir d’ara, tens tota la in-
formació del Club Nàutic Sant 
Feliu de Guíxols a un sol clic 
gràcies a la nova aplicació mò-
bil de l’entitat que ja està dis-
ponible per Android i IOS.  
Hi podràs trobar informació 
sobre la meteorologia, el ca-
lendari de regates o veure la 
webcam del port en directe 
entre d’altres avantatges.
Així mateix, el CNSFG ha reno-
vat el seu web (www.cnsfg.
cat) per actualitzar-lo i fer-
lo més amable i intuïtiu.

EL 18 DE SETEMBRE, 
RECOLLIDA DE RESIDUS
L’Associació Esportiva de Pes-
ca Marítima de SFG organitza 
pel proper 18 de setembre a les 
09:00h una activitat de recollida 
de residus que comptarà amb la 
col·laboració del CNSFG. 
Aquesta convocatòria es fa en 
el marc del projecte LIBERA per 
recollir les deixalles dels entorns 
naturals i reduir l’impacte que 
tenen en el nostre entorn. 
L’activitat es farà en dos punts: 
la platja, el port, Cala Vigatà i Les 
Penyes i el Massís de les Cadi-
retes.


