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01.PRESENTACIÓ 

L'any 2020 ha estat un any clarament marcat per la pandèmia a escala
global i també el Club Nàutic Port d'Aro ha hagut d'ajustar la seva activitat
habtiual a les restriccions marcades per les autoritats davant la Covid-19.
Malgrat això, des del Club s'ha continuat treballant en el desenvolupament
d'activitats esportives, socials i culturals i oferint, en la mesura del possible, el
millor servei als socis i usuaris del Club. 

En la present memòria es recullen les activitats esportives, socials i culturals
que s'han pogut mantenir i que s'han realitzat sempre d'acord amb les
mesures de seguretat i higiene necessàries per garantir la salut de totes les
persones relacionades amb el Club. 



02.ACTIVITATS ESPORTIVES
Vela escolar
L’activitat de vela escolar va quedar suspesa després de la
segona setmana a causa de la pandèmia. Així, es van poder
realitzar només dues sessions amb 5è de primària de l’escola
Estanys i una sessió de 6è de primària amb l’escola Fanals. 
 Durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre
es va reprendre la vela escolar amb els cursos de 5è i 6è dels tres
centres educatius del municipi. En aquest nou curs escolar la
distribució de les sessions s’han repartit de la següent manera: 3
sessions de vela amb les embarcacions col·lectives que disposa
el Club (Raqueros), 2 sessions de vela lleugera amb les
embarcacions Laser Pico, 1 sessió de windsurf, 1 sessió de caiac i
1 sessió de paddle surf.

85 alumnes van poder
gaudir de 8 sessions 

de vela escolar durant 
la tardor de 2020



Cursos de vela
Durant la temporada 2020 s’han realitzat cursos de vela
ininterrompudament des del 8 de juny fins a principis de
setembre. En total es van portar a terme 201 cursos de vela 
al llarg de l'any. 

Cursos de windsurf
Durant la temporada 2020 s’han ofert cursos de windsurf
ininterrompudament des del 29 de juny fins a principis de
setembre. En total, s'han portat a terme fins a 57 cursos. 



Casal Ajuntament de Paltja d'Aro 
El Club ha col·laborat amb el casal de l’Ajuntament de
Platja d’Aro, realitzat durant els mesos de juliol i agost,
impartint sessions de vela cada dia, de dilluns a divendres,
durant 2 hores, en embarcacions individuals i col·lectives.
Un total de 188 nens i nenes del municipi han pogut gaudir
d'aquestes classes. 

Excursions de caiac i snorkel 
L'escola de vela del Club, Set Sail Costa Brava, ha ofert
excursions de 2,5 hores de durada pel el camí de Ronda fins
a la Punta d’en Pau, parant a observar el fons del mar amb
les màscares de snorkel. 
Aproximadament han passat per les instal·lacions del Port
538 persones que han realitzat aquesta activitat. 



Cristina Pujol, subcampiona femenina a Cadis (1 de març) 
La regatista del Nàutic Port d’Aro, Cristina Pujol, aonseguí la
segona posició femenina en el Campionat d’Espanya de
Làser Radial celebrada a Puerto Sherry, a Cadis, del 26 de
febrer a l’1 de març. 

Josele Doreste, segon en làster standard a la V Guíxols Cup
(6 de febrer)  
El regatista del Nàutic Port d’Aro i campió mundial, José
Luís Doreste, es va endur la plata en el podi de làser
stàndard en la V Guíxols Cup. L’or d’aquesta categoria va ser
per a Jose María Van der Ploeg, del Club Nàutic El Balís i el
bronze, per Antoni Roig, del Club Vela Calella.



Sessions de pilates, ioga, hipopressius i fitness training
(mesos d'estiu) 
Al llarg de l'estiu, el Club ha ofert sessions de ioga, pilates, 
 hipopressius i fitness training per a grups reduïts a càrrec
de Fisiotonik s'Agaró. Els socis i usuaris van poder accedir a
aquestes sessions que, en la majoria de casos, es van dur a
terme a l'aire lliure, respectant les mesures de seguretat.

Campionat de Làser Senior a Polònia (13 d'octubre)  
Cristina Pujol, regatista del Club Nàutic Port d’Aro, va
competir en el Campionat europeu de Laser Senior que es
dugué a terme a Gdansk, Polònia. 



Moltes de les activitats esportives previstes per al 2020, es
van haver de cancel·lar o ajornar a causa de la Covid-19. És
el cas de la Regata Interclubs Costa Brava que només va
poder dur a terme la seva primera fase a Palamós. 

Algunes d'aquestes competicions es reprendran durant el
2021 i, com és habitual, el Club Nàutic Port d'Aro hi
participarà. 



03.ACTIVITATS SOCIALS
Mulla't virtualment per l'esclerosi múltiple (juliol) 
Com cada any, el Club s'ha sumat a l'acció solidària 'Mulla't
per l'esclerosi mútiple' per recaptar fons per a la recerca
d'aquesta malaltia. En aquesta ocasió, es va col·laborar
posant a disposició dels socis un crowdfunding digital i
fent-ne difusió a través dels nostres canals de comunicació. 

Revista del Club (juliol)  
Un any més el Club va publicar la seva revista 2020, molt
centrada en la reforma del port i l’evolució de les obres, des
que van començar el desembre del 2019. La revista també
inclou altres continguts d'interès al voltant de Platja d'Aro i
va comptar amb una desena de patrocinadors. 



Signatura  d'un conveni amb Sterna per la conservació de
la posidònia (juny)  
El Club Nàutic Port d’Aro i el Grup de Natura Sterna
impulsen, conjuntament, una campanya de sensibilització i
informació que té com a objectiu la conservació de les
praderies de fanerògames marines de la Vall del Ridaura
formades, principalment, per Posidònia.

Plafó informatiu posidònia (agost)  
Dins del conveni signat amb Sterna, es va instal·lar al Club
Nàutic un plafó informatiu per a navegants amb informació
sobre la posidònia. L'objectiu principal és el de conscienciar
els usuaris del Port de la importància de seguir algunes
recomanacions per preservar aquest medi natural. 



L'Spar  Girona presenta la seva nova equipació al Club
(setembre)  
El Club de bàsquet, Spar Girona, va presentar les seves
equipacions per a la temporada 2020-2021, al Port d’Aro, on
va donar també a conèixer els seus patrocinadors. Aquest
acte va ser retransmès en directe als mitjans per streaming. 

L'Upside Down Challenge passa pel Port d'Aro (setembre)  
Creuar tota la costa catalana nedant. Aquest era el repte
que plantejava l’Upside Down Challenge, una iniciativa
solidària per captar fons per la recerca de l’ELA (Esclerosi
Lateral Amiotròfica) i que va passar pel Port d'Aro al mes de
setembre. El Club va col·laborar en la difusió d'aquesta fita. 

https://www.unigirona.cat/


El  Club acull la primera jornada Repensant el turisme
2020 (octubre)  
El divendres 30 d’octubre, el Club Nàutic va acollir les
Jornades Repensant el Turisme 2020, impulsades per
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. Es tracta de quatre
sessions sobre el Pla Estratègic de Turisme i Ciutat, obertes
a tothom amb inscripció prèvia, i que també es van poder
seguir en streaming a través del canal de Youtube

Algunes de les activitats socials que, habitualment, es
porten a terme es van haver de cancel·lar per la Covid. És el
cas del Marina Day (Jornada de portes obertes), la Processó
de la Verge del Carme o l'emblemàtica Nit del Soci. 



04.ACTIVITATS CULTURALS
El Club signa un conveni amb l'Associació Culturejant (26
de juny)
El Club Nàutic Port d’Aro i Culturejant, associació de Castell
Platja d’Aro i S’Agaró dedicada a l’impuls d’activitats
culturals, han signat un conveni de col·laboració per a
portar a terme iniciatives conjuntes. El president del Club,
Vicenç Arqués, i una de les impulsores de Culturejant,
Gemma Guisado, van voler reivindicar la importància de
trobar objectius comuns entre les diferents entitats del
municipi per tal de dinamitzar la zona i tenir una oferta
més variada i de qualitat.



El Club acull 'Com sona un llibre?' (15 d'agost)
El  dissabte 15 d’agost, el Club Nàutic Port d’Aro va acollir la
representació musical de ‘La noia del violoncel’, una novel·la
de Jordi Campoy a la qual s’hi ha posat banda sonora.
Aquest és el prmer acte que el Club acull fruit del conveni
signat recentment amb l’associació Culturejant de Castell-
Platja d’Aro, que té com a objectiu col·laborar per a
impulsar activitats culturals de qualitat.

https://clubnauticportdaro.cat/ca/signem-un-conveni-amb-lassociacio-culturejant-per-impulsar-activitats-culturals-a-lentorn-del-port/


Exposició virtual 'Rumb al nou Port' (1 setembre)
Des del Club, s'havia preparat una exposició fotogràfica i
amb elements materials per mostrar l’evolució del Port al
llarg de la seva història i, molt especialment, el procés de
transformació que estem vivint amb les obres. A
conseqüència de la situació de la crisi de la Covid 19, es va 
 decidir cancel·lar aquesta mostra prevista pel mes d’agost,
considerant que era la decisió més responsable. Malgrat
això, es va fer difusió d'un vídeo que recull una bona part de
la tasca que hi ha al darrere de la transformació de Port. 



Més informació:

info@clubnauticportdaro.cat
972 81 89 29
clubnauticportdaro.cat

05. CONTACTE

https://www.google.com/search?q=club+nautic+port+d%27aro&oq=CLUB+NAUTIC+PORT+D%27ARO&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30l4j69i60l3.3110j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.instagram.com/nauticportdaro/
https://www.facebook.com/NauticPortDaro
https://twitter.com/home

