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1. COMPETICIONS ESPORTIVES ORGANITZADES PEL CLUB 

El Club Nàutic organitza anualment diverses competicions esportives, especialment regates de vela, 
amb l’objectiu de fomentar aquest esport i afavorir la vinculació dels esportistes professionals amb 
el Club i amb la Costa Brava, en general. Enguany, sota la direcció esportiva de Santi Isbert, s’han 
portat a terme tres competicions d’aquest tipus: 

Regates de windsurf 
S’han organitzat dues regates socials de windsurf de la classe Raceboard. Tot i que també es van 
convidar regatistes de windsurfing foil, les condicions meteorològiques no van permetre navegar a 
aquesta modalitat. 

3 d’agost 15 participants 

7 de setembre 10 participants 

Després de la competició, el Club va oferir un dinar per als participants i la posterior entrega de 
trofeus.  

 

Regata Interclubs Costa Brava(31 de març) 
La Regata Interclubs Costa Brava, organitzada conjuntament amb els clubs nàutics de Sant Feliu de 
Guíxols, Palamós i l’Estartit, va dur a terme la seva segona edició entre els mesos de març i abril.  

Es tracta d’una regata puntuable pel Circuit Català de Creuers de la Federació Catalana de Vela en la 
Classe ORC. 

A la fase de Platja d’Aro,realitzada el cap de setmana del 31 de març i de l’1 d’abril, hi va haver un 
total de 15 inscrits.  
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La classificació d’aquesta segona edició de la Interclubs va ser la següent: 

Categoria ORC 

L’Oreig (Martí Gelabert – CN Port d’Aro) 

L’ Appex III (Josep Mediñà- CN Sant Feliu) 

L’Inaudit (Joaquim Rutllant – CN Sant Feliu) 

Classe RI: 

Caliope (ThierryD’Argoubet – CN Sant Feliu) 

Manu III (Lluís Casademont – CN Costa Brava) 

Pinetell (Xavier Ribera – CN Costa Brava). 

 

Regata Aftersummer 2019 (7 de setembre) 
El dia 7 de setembre es va organitzar la primera regata 
AfterSummer per a creuers coincidint amb el final de 
temporada estiuenca. Aquesta activitat forma part d’un 
esdeveniment organitzat conjuntament amb l’Hotel Alàbriga 
i el Club de Tenis de Platja d’Aro. 

En aquesta primera edició hi van participar un total de 7 
embarcacions i, l’entrega de premis, va tenir lloc a les 
instal·lacions de l’hotel el dissabte dia 14 de setembre. 

2. ESCOLA DE VELA DEL CLUB 

Vela escolar amb els col·legis dels municipis (d’abril a desembre) 
Seguint amb els programes de vela escolar iniciats durant el curs 2018-2019, durant els mesos 
d’abril, maig i juny, els alumnes dels col·legis Fanals, els Estanys i Vall d’Aro del municipi Castell-
Platja d’Aro van participar en diverses sessions nàutiques que tenen com a objectiu principal acostar 
aquests esports als infants amb un caràcter lúdic i educatiu.  

A les sessions (7 de vela i una de caiac), hi van participar un total de 77 alumnes. 

D’altra banda, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre es va iniciar un nou cicle de  vela 
escolar dirigit als cursos de 5è i 6è dels tres col·legis del municipi. 
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Com a novetat, aquest nou curs escolar constarà de 4 sessions de vela amb embarcacions 
col·lectives, dues sessions de vela lleugera i una sessió de windsurf i una de caiac. En aquest cas, la 
vela escolar ha reunit 87 alumnes.  

 

 

Vela extraescolar(d’abril a juny) 
Durant els mesos d’abril, maig i juny es van dur a terme per primera vegada sessions de vela 
extraescolar. Aquestes sessions s’engloben dins d’un programa multiesport, organitzat per 
l’Ajuntament i destinat als alumnes dels col·legis del municipi de Castell – Platja d’Aro.  

En total van assistir a realitzar les 8 sessions una mitjana de 10 
alumnes.  

Cursos de vela(de juliol a setembre) 
Durant la temporada 2019 s’han realitzat cursos de vela, 
ininterrompudament, des de l’1 de juliol fins al 27 de setembre. 

S’han utilitzat un total de 12 embarcacions per als 119 cursos 
realitzats al llarg de tot l’any.  

Curs de windsurf (del 24 de juny al 6 de setembre) 
Com a principal novetat, aquest any s’han ofert cursos de windsurf. Des del 24 de juny fins al 6 de 
setembre, 42 alumnes han pogut gaudir d’aquesta nova activitat.  
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Casal d’estiu de l’Ajuntament de Platja d’Aro(de juliol a agost) 
El casal de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha participat també amb sessions d’esports nàutics al 
Club durant els mesos de juliol a agost. A més, s’han incrementat les sessions respecte de l’any 
passat (s’ha passat de dues a cinc sessions per alumne).  

El nou format consta de dues hores al dia de vella, de dilluns a divendres, en embarcacions tant 
individuals com col·lectives. En total s’han ofert 695 sessions a un total de 139 alumnes.  

Excursions de caiac i snorkel 
Des de l’escola de vela, gestionada per Set Sail Costa 
Brava, també s’ofereixen excursions de 2,5 hores de 
durada en les quals se segueix el Camí de Ronda fins a 
arribar a la Punta d’en Pau on els participants poden 
descobrir el fons marí amb les màscares de snorkel. Al 
llarg de l’any, aproximadament 300 persones han 
passat per les instal·lacions del Port a realitzar aquesta 
activitat.  

 

3. PARTICIPACIÓ DE L’EQUIP DE REGATES EN COMPETICIONS 
FORA DEL CLUB 

Els regatistes professionals del Club també han participat, com és habitual, en altres competicions 
fora del club. 

Pujol, cinquena a l’AndalusianOlympicWeek(del 25 de febrer a l’1 de març) 
Cristina Pujol va participar també en la competició internacional en la qual va aconseguir una 
meritòria 5a posició absoluta. En la regata, organitzada per Puerto Sherry a la badia de Cadis, hi van 
participar 275 regatistes procedents de 27 països d’arreu del món.  

José Luís Doreste, tercer classificat de la XIII Euro Làser Màsters Cup (del 4 al 7 
d’abril) 
El campió del món, José Luís Doreste, va participar també en l’Euro Làser Màsters Cup 2019 – XIII 
Trofeu Calella Palafrugell – Memorial ‘Pitus’ Jiménez, aconseguint la tercera plaça en la classificació 
General Standard i quedant a un sol punt del subcampió. 

El regatista del Club, José Luís Doreste, campió d’Espanya de Làser (del 31 
d’octubre al 3 de novembre) 
El campionat de Màster Standardsorganitzat al 
novembre pel Club Nàutic El Balís en col·laboració amb 
delegació de la Reial Federació Espanyola de Vela, i en 
col·laboració amb la Federació Catalana de Vela i 
l’Associació Espanyola de la Classe Internacional Làser 
(AECIL), hi ha participat setanta regatistes de més de 
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35 anys d’Espanya, Anglaterra, Holanda, Suècia, Argentina i Mèxic.  

Després de realitzar tres proves, Doreste es va emportar el primer lloc del podi, seguit per Leandro 
Rosado (Reial Club Nàutic de Barcelona) i, el tercer, per Alfredo Vàzquez (Club Nàutic Bétulo). 

Cristina Pujol, campiona d’Espanya a Múrcia 
(del 8 al 12 d’octubre) 
La regatista, Cristina Pujol, amb la que enguany s’ha 
renovat el conveni de patrocini amb el Club, es va 
emportar el Campionat d’Espanya de la classe làser 
radial celebrat al Mar de La Manga, a Múrcia.  

Pujol s’estava preparant també per participar en els 
Jocs Olímpics de Tokio, ajornats per al 2021 a causa de 
la crisi de la Covid-19.  

La flota del Club Nàutic Port d’Aro, protagonista a la XVIII Interclubs Empordà(27 
d’octubre) 
La flota del Club Nàutic Por d’Aro també va ser 
protagonista de la XVIII edició de la regata Interclubs 
Empordà.  

L’Oreig de Martí Gelabert es va imposar en la categoria 
ORC, mentre que en la classe RI el guanyador va ser el 
Lone de Ramon Garriga, també del Club.  

Així, en aquesta edició de la Interclubs, el Club Nàutic 
Port d’Aro va rebre una placa per ser el club amb millor 
puntuació de la competició. 

 

4. ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES AL CLUB 

Marina Day(8 de juny) 
El 8 de juny, el Club va obrir les seves portes a tothom amb el Marina Day. Durant aquesta jornada 
de portes obertes les diferents empreses del Port van oferir durant tot el dia activitats gratuïtes. 
 
En aquesta ocasió, el programa del Marina Day del Port 
d’Aro va constar d’una vintena d’activitats nàutiques, 
esportives, de moda i d’oci entre les quals els assistents 
van poden gaudir d’excursions amb caiac, batejos de 
snorkel, sortides amb jet ski, zumba, iniciació a la vela i 
desfilades de moda, entre d’altres.  
 
A més a més, el Club Nàutic Port d’Aro es va voler 
sumar a la campanya de l’Associació Catalana de Clubs 
Esportius i Turístics (ACPET) que, enguany, va voler 
dedicar el Marina Day per reivindicar la importància d’eliminar els plàstics d’un sol ús. Des del Club, 
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conscients de la importància de preservar el medi ambient, també es va voler aprofitar aquesta 
ocasió per conscienciar els participants i per fer una tasca de sensibilització.  
 

Esport per als socis (agost) 
El Club ha ofert durant l’estiu activitats esportives com ara ioga, pilates o hipopressius, a més de 
l’opció de rebre sessions personalitzades amb un entrenador personal.   

5. ACTIVITATS SOCIALS AL CLUB 

Revetlla de Sant Joan(23 de juny) 
El 23 de juny, es va celebrar al Club la Revetlla de Sant Joan 
amb una nit especial per als socis. El restaurant ‘El Ganxu’, 
del Club, va oferir un poca a pica als assistents als quals el 
Club va oferir també coca, cava i música.  

En el marc de la revetlla, el Club va aprofitar per estrenar el 
nou jacuzzi situat a l’espai de la piscina i del qual els socis ja 
han pogut gaudir aquesta temporada d’estiu.  

 

Mulla’t per l’esclerosi múltiple(14 de juliol) 
Un any més, el Club s’ha sumat a la lluita contra 
l’EscleròsiMúltiple. En col·laboració amb la Fundació 
Esclerosi Múltiple de Catalunya (FEM), es va organitzar una 
acció simbòlica a l’espai de la piscina del Club per mostrar 
el seu suport i solidaritat amb aquesta causa.  

Processó de la Verge del Carme (14 de juliol) 
Com és tradició, el 14 de juliol, el Club va celebrar la processó 
de la Verge del Carme, patrona dels mariners. La mallorquina 
del club, acompanyada per una desena d’embarcacions, va 
sortir a navegar i, posterior, s’oferí un pica-pica per als 
assistents.  

 

Les nits del Salado (dissabtes d’agost) 
Com ja és habitual, el Club ofereix cada dissabte d’agost, a 
partir de les 23.30, música en directe i bon ambient a les nits 
del Salado. L’espai carpes acull aquest esdeveniment obert a 
tothom i en el qual es pot gaudir de les nits d’estiu en aquest 
entorn tan especial del Club. 

 

La Setmana del Club (de l’1 al 9 d’agost) 
Al mes d’agost, el Club va dedicar una setmana als més petits 
amb tot un ventall d’activitats esportives i d’oci com ara 
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tallers, espectacles d’animació, manualitats o festa de l’escuma. Els més petits de la casa van poder 
gaudir d’un ampli programa d’activitats a l’espai de les piscines del club cada tarda durant aquesta 
setmana que el Club dedica als infants.  

La Nit del Soci (10 d’agost) 
Més de 350 socis van participar en La Nit del Soci el passat 10 d’agost. A la tradicional sardinada 
enguany s’hi va sumar l’actuació musical de Sam i Sabine Van Waesberghe, a més de la copa de 
benvinguda, el fi de festa al Salado i altres sorpreses que el Club va brindar als assistents. 
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El Nàutic, el marketdel Port d’Aro (16, 17 i 18 d’agost) 
L’agost de 2019 es va dur a terme la primera edició de ‘El Nàutic’, la 
primera edició del marketdel Port d’Aro organitzada per La 
Industrial amb la col·laboració del Club.  

Elmarket va consistir, principalment, amb múltiples parades roba, 
complements i foodtrucks ubicats en l’entorn del Club.  

 

 

6. ACTIVITATS CULTURALS AL CLUB 

El CN Port d’Aro acull la V ‘Open Foto- Videosub’ (5 de maig) 
El Club va acollit el dia 5 de maig la cinquena edició de l’ ‘Open Foto -Videosub 2019’. Es tracta d’una 
activitat organitzada pel centre de busseig Divers Centre d’Immersió de Platja d’Aro, juntament amb 
la col·laboració de FECDAS i del CN Port d’Aro. Els participants van poder fotografiar i enregistrar el 
fons marí de la Costa Brava de la mà de professionals de l’àmbit.  

Exposició de marines de Jordi 
Jubany(agost) 
La sala de socis del Club va acollir durant el mes 
d’agost una exposició de l’artista Jordi Jubany. 
Les obres, principalment marines i paisatges de 
costa, del pintor mataroní van estar obertes al 
soci durant tot el mes.  

 

7. NOTÍCIES DEL CLUB 

El Club signa un conveni amb el regatista professional Guillermo Altadill (juny) 
El Club Nàutic Port d‘Aro i el regatista professional i 
entrenador olímpic, Guillermo Altadill, han signat un conveni 
de col·laboració perquè el club es converteixi en la seu 
d’operacions, entrenaments i activitats que Altadill i la seva 
empresa, GASS, portin a terme. A través d’aquest acord, 
Altadill i el club tenen l’objectiu de convertir el port en un 
centre d’alt rendiment per als entrenaments de la nova classe 
olímpica mixta offshore per als Jocs Olímpics de París 2024. 

 
Neteja de la platja Gran de Platja d’Aro(13 de juliol) 
El Club, juntament amb la marca de banyadors reciclats SloopyTunas, van organitzar el dissabte, 13 
de juliol, una neteja col·lectiva de la Platja Gran del municipi per eliminar les escombraries que es 
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van acumulant a la costa i que perjudiquen l’entorn marí i la seva fauna. La iniciativa respon a 
l’aposta del Club per la sostenibilitat i la responsabilitat amb el medi ambient.  

Proclamada la nova Junta Directiva del Club per als propers 6 anys(2 de 
setembre) 
Després que en l’Assemblea Extraordinària de socis, que 
va tenir lloc el 10 d’agost, la Junta presentés la seva 
dimissió i convoqués unes eleccions en el marc de la 
renovació del Port i per “no interferir el procés de les 
obres”, al setembre va ser proclamada la nova Junta que 
tindrà la gestió del club els pròxims sis anys. Després que 
s’exhaurís el termini de presentació de candidatures el 30 
d’agost, la candidatura encapçalada per Vicenç Arqués, 
constituirà aquesta nova Junta amb Arqués com a president.  

El Club s’adhereix a la campanya ‘Per a un mar sense plàstics(octubre) 
En línia amb els principals valors del Club, el Nàutic Port 
d’Aro es va adherir a la campanya de sensibilització ‘Per a 
un mar sense plàstics’, engegada per la Federació 
Catalana de Vela. En aquest sentit, des dels diversos 
canals de comunicació tan interns com externs del Club 
es van compartint i publicant missatges que busquen 
divulgar la importància de preservar el nostre entorn i de 
ser responsables a l’hora, per exemple, de practicar 
activitats nàutiques.  

Promoció al Saló Nàutic de Barcelona (del 9 al 13 d’octubre) 
El Port d’Aro també va participar en el Saló Nàutic de 
Barcelona en el qual es va fer també promoció del Club a 
través de l’estand en el qual també es va poder repartir el 
magazín del Club amb tota la informació dels serveis, 
activitats i empreses del Port.  
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Comencen les obres a Port d’Aro per tenir un port nou l’estiu de 2021 (desembre 
2019) 
El projecte de reforma del port de Platja d’Aro va ser aprovat 
el mes de novembre, per la Generalitat de Catalunya, i 
immediatament després es van posar en marxa els treballs 
de construcció del nou Port d’Aro que s’allargarà fins a 
l’estiu de 2021, quan està previst que el nou port estigui ja 
llest. Amb una inversió de 18 milions d’euros i una durada de 
19 mesos, la reforma consistirà en la construcció d’unes 
noves instal·lacions més modernes i accessibles i en reforçar 
la bocana, reduint, així, l’agitació d’aigües a l’entrada.  
 
El Port, però, continuarà oferint la seva activitat habitual durant el transcurs de les obres i treballarà 
per adaptar els seus serveis en tot el període de reformes.  

Presents al Saló Nàutic de París (del 8 al 16 de 
desembre) 
Juntament amb l’Associació catalana de ports, ACPET, el Club 
Nàutic Port d’Aro va ser present al Saló Nàutic de París en el 
qual es va poder fer promoció turística del port com a entorn 
privilegiat de la Costa Brava.  

El Club acull ‘Els pastorets’ de l’escola Els Estanys 
(14 de desembre) 
Amb la voluntat de tenir un port més obert i proper al poble, 
aquest any el Club va cedir les seves instal·lacions per a la 
representació teatral dels tradicionals pastorets de l’Escola 
municipal Els Estanys de Platja d’Aro.    
 

 
El Club se suma a La Marató de TV3 (14 de desembre) 
Juntament amb la Federació Catalana de Vela, el Club es va 
voler sumar a la campanya de sensibilització i recaptació de 
la Marató de TV3, celebrat el 15 de desembre, i que en 
aquesta ocasió va servir per recaptar fons per a la 
investigació sobre les malalties minoritàries. 
 
Des del Club es van oferir sortides de 20 minuts amb 
embarcacions Raquero amb un preu simbòlic de 10 euros 
per persona, els beneficis de les quals van ser íntegrament 
destinats a La Marató.  
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C/ Nàutic, 8.  Castell-Platja d’Aro 

972 818 929 - 669753122  

info@clubnauticportdaro.cat -  www.clubnauticportdaro.cat 
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