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1. COMPETICIONS ESPORTIVES ORGANITZADES PEL CLUB 

El Club Nàutic Port d’Aro impulsa, anualment, competicions esportives per fomentar l’esport nàutic, el 
coneixement del sector i la vinculació dels regatistes al territori de la Costa Brava. L’any 2017, el club ha 
impulsat 3 proves que han estat les següents: 

 

1.1 Campionat de Catalunya Europa per equips (4 i 5 de març) 
 

El Club Nàutic Port d’Aro va acollir el Campionat de Catalunya per 
equips 2017, Classe Europa, dins la XXVIII edició de la Carnaval 
Race. 

Les aigües de Platja d’Aro van reunir un total de tretze equips de 
quatre clubs diferents: CN El Balís, CN Port d’Aro, CN El Masnou i 
CN L’Estartit. Tots ells van realitzar una competició d’alta intensitat i 
navegar en unes condicions meteorològiques complicades amb un 
vent fins a 25 nusos. 

Després de completar-se dos Round Robins, la classificació general 
va ser determinada en l’última jornada del campionat en què l’equip 
del Club Nàutic L’Estartit  es va imposar com a primer classificat. La 
segona posició del podi la va ocupar el Club Nàutic El Balís i el 
bronze se’l va emportar l’equip del Club Nàutic L’Estartit.  

 

1.2  XXXI Gran Premi Port  d’Aro – XXII Memorial Enric Alsina (1 i 2 d’abril) 
 

Regata puntuable per la Copa Catalana de Girona (ORC), 
limitada per als iots amb tripulació i amb certificat de 
mesurament 2017 dels sistemes ORC, RI i amb ràting estimat. 
El club va organitzar aquesta regata amb la col·laboració de la 
Federació Catalana de Vela. 

L’entrega de trofeus va donar fi a les activitats del cap de 
setmana amb la promesa de tornar el pròxim any i proclamant 
l’embarcació “L’Oreig” de Martí Gelabert com a guanyadora 
absoluta del Gran XIX Premi Port d’Aro - XX Memorial Enric 
Alsina. 
Un cop finalitzades les proves, regatistes i oficials es varen 
reunir al voltant d’una deliciosa fideuà al restaurant del club. 

1.3 XIII Trofeu Solitaris i a Dos (6 i 7 de maig) 
 

El Trofeu Solitari i A Dos és una regata oberta i limitada als iots 
tripulats en solitari o amb dos tripulants i amb certificat de 
mesurament 2017 dels sistemes ORC. Ha estat puntuable per 
la Copa Catalana Zona Nord. Hi varen participar 6 
embarcacions. 

Les entrades a Port d’Aro van ser molt d’hora gràcies al vent 
que va fer durant tota la jornada i que va ajudar a fer una 
tornada des de les Illes Medes a Port d’Aro amb el vent a favor. 
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CLASSIFICACIÓ DEL GRAN PREMI PORT D’ARO I EL TROFEU SOLITARI I A DOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ESCOLA DE VELA D’ESTIU I DE TARDOR DEL CLUB 

 

El Club Nàutic Port d’Aro compta amb una Escola de Vela que potencia, especialment, en el període d’estiu i 
tardor quan hi pot haver més participants. Està dirigida a nens  de 7 a 18 anys i adults, per ensenyar-los el món 
de  la nàutica i encomanar-los la passió pel mar. 

 

2.1 Resum de l’Escola de Vela i el casal d’estiu (juliol i agost) 
 

Han participat al Casal Esportiu de Platja d’Aro 70 nens i nenes 
distribuïts en dos dies a la setmana presencials el mes de juliol 
i 42, el mes d’agost. Aquests nens varen navegar en raquero; 
varen sortir amb els caiacs del club i també van fer snorkel. Tot 
plegat, barrejat amb jocs didàctics i amb el coneixement de la 
marineria per aprendre les parts d’una embarcació, els vents i 
les nomenclatures. 

Els cursos de la escola de vela es van dividir en tres 
categories: Optimist, Pixi i 420, segons l’edat i el nivell que 
tenien amb un total de 139 alumnes. Quan feia falta sortien un 
grup de nens amb un monitor i el raquero per assolir 
coneixements en grup. 

 

Es van organitzar diferents nivells d’activitats, d’iniciació, 
avançat i perfeccionament, i tots els participants van poder 
practicar exercicis en funció del seu nivell. 

Quan no feia vent (principalment bufava més a la tarda que al 
matí) o feia mal temps i es decidia no sortir a navegar per les 
condicions meteorològiques, s’optava per fer jocs mariners i 
algun taller del Quadern de Bitàcora (Ecomar-Grímpola). 

En relació a la meteorologia, el vent bufava més durant les 
tardes que als matins. I, en el mateix cas del mes de juliol, a les 
tardes es va treballar amb els nois i noies de l’equip de regates 
d’Optimist i Europa durant 3 dies a la setmana. 

 



          
 
 

 

 

2.2 Taller Grímpola 
 

Durant els mesos d’estiu va tenir lloc
d’educació
Ecomar, que complementa
realitzaven
tallers i activitats que pretenen apropar el mar als 
nenes i joves, des d’una perspectiva ecològic
ambiental. 

Apropar-se a la cultura marina, aprendre a reciclar i a 
estalviar energia són 
activitats que realitzen els joves en els tallers de la 
Grímpola Ecomar, que fomenten l
pel mar i e
valors mediambientals, els hàbits de vida saludable i 
la pràctica 

Amb els joves 
vela s’han pogut fer 
d’aigua, Ecologia marina, Neteja de la platja
s’ha treballat la incorporació d’

 

2.3 Vela es
 

El programa de vela esportiva de tardor va anar
dues escoles municipals de Castell
alumnes de 10
programa d’educació física de 

Durant els mesos d’octubre i novembre
instal·lacions del Club Nàu
curs de Primària 
Estanys, les dues de Castell

Els objectius del curs
esportiva de vela, donar a conèixer l’esport de vela, 
relacionar la vela amb la nostra cultural, donar a conèixer els 
aspectes tècnics mínims per practicar l’esport de vela i 
aprendre a maniobrar l’embarcació de vela. 
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se a la cultura marina, aprendre a reciclar i a 
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activitats que realitzen els joves en els tallers de la 
Grímpola Ecomar, que fomenten la cura i el respecte 
pel mar i el medi ambient. Un compromís amb els 
valors mediambientals, els hàbits de vida saludable i 
la pràctica esportiva.  

Amb els joves assistents aquest estiu a l’escola de 
vela s’han pogut fer tres tallers 
d’aigua, Ecologia marina, Neteja de la platja
s’ha treballat la incorporació d’hàbits saludables

a escolar (octubre i novembre)

a de vela esportiva de tardor va anar
dues escoles municipals de Castell
alumnes de 10-11 anys que han inclòs la vela en el 
programa d’educació física de cadascun dels centres

Durant els mesos d’octubre i novembre
instal·lacions del Club Nàutic Port d’Aro, 65 alumnes de 5è 
curs de Primària de l’Escola Fanals d’Aro i l’Escola els 

stanys, les dues de Castell-Platja d’Aro

Els objectius del curs van estar, 
esportiva de vela, donar a conèixer l’esport de vela, 
relacionar la vela amb la nostra cultural, donar a conèixer els 
aspectes tècnics mínims per practicar l’esport de vela i 
aprendre a maniobrar l’embarcació de vela. 
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tic Port d’Aro, 65 alumnes de 5è 
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Platja d’Aro. 
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3. PARTICIPACIÓ DE L’EQUIP DE REGATES ENCOMPETICIONS FORA DEL CLUB 

 

El Club Nàutic Port d’Aro també participa en competicions esportives fora del club per augmentar el 
coneixement del club i per crear sinèrgies amb altres club esportius de Catalunya i de l’Estat. 

 

3.1 Copa d’Espanya Classe Europa 2017 (13 i 15 d’abril) 
 

El Club Nàutic Port d’Aro va fer podi en aquesta regata 
organitzada pel Real Club Náutico Torrevieja, per delegació de 
la Real Federación Española de Vela, amb la col·laboració de la 
Federació de Vela de la Comunitat Valenciana i la Secretaría 

Nacional de la Clase Europa. 

Al campionat, només hi participaven embarcacions de de classe 
Europa Màster, Sènior, Sub18, Sub 29 (Absolut i Femení). 

 

3.2 Regata Cambrils a Bon Port (29 i 30 d’abril) 

La Regata Cambrils a Bon Port  per a la classe Optimist és 
l’última regata del Circuit Català d’Optimist (N2), organitzada pel 
Club Nàutic Cambrils. Ha comptat amb la participació de 148 
regatistes provinents de 18 clubs d’arreu de Catalunya. 

Els participants del Nàutic Port d’Aro van treballar dur per 
aconseguir un bon lloc en la competició. Gonzalo Constans va 
finalitzar en la posició 64 del G1 havent realitzat uns parcials de 
53-51-69-64. Per la seva part, Alejandro Constans va acabar en 
la posició 34 amb uns parcials de 38-19-46. 

 

3.3 Campionat de Catalunya Optimist  G1 i G2 (20 i 21 i 27 i 28 de maig) 
 

El Club Nàutic Garraf va ser la seu del Campionat de Catalunya 
Optimist G1 i G2 durant el mes de maig .Aquesta regata 
suposava el final de la temporada de regates 2016-2017. 

Els participants del Nàutic Port d’Aro van fer un gran esforç per 
adaptar-se a les difícils condicions del primer cap de setmana 
realitzant una progressió a l’alça durant tot el campionat. 

 

3.4 Campionat de Catalunya G3 (3 i 4 de juny) 
 

Els dies 3 i 4 de juny es va celebrar al Club Nàutic El Masnou el 
Campionat de Catalunya G3 de la classe Optimist.  
De l’equip de regates del Nàutic Port d’Aro van sortir a navegar 
4 participants del G3 que lluitaven per entrar en el grup 2 i poder 
competir a un nivell superior. I ho varen aconseguir! 
En Ricard Garriga va ser el més destacat amb un 8è a la 
general i un 3r a l’última regata. La resta de participants del club, 
la Sofia Constans, la Noa Scärff i en Jan Poveda, es van 
mantenir a la meitat de la flota tot el campionat i van demostrar 
els seus progressos en el seu primer any de competició.  
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3.5 Mundial de làser radial 2017 a Holanda (del 18 al 29 d’agost) 
 

El Campionat Mundial de Làser Radial a Medemblik, Holanda va 
comptar, en categoria femenina i per part del Club Nàutic Port 
d’Aro, amb la presència de la campiona europea de la classe 
Europa, Cristina Pujol., qui va aconseguir situar-se entre les 
primeres posicions. 
Entre olímpiques, campiones del món i les millors regatistes es va 
demostrar la qualitat de les competidores en les regates 
realitzades.  
 

 

3.6 Windba 2017 a l’Estartit (del 3 al 8 setembre) 
 

El Club Nàutic Port d’Aro va participar al Windba 2017 que, des 
de l’any 2011, se celebra al Càmping La Ballena Alegre, a Sant 
Pere Pescador. És un escenari òptim i únic per les condicions 
de vent i allotjament on els regatistes i tècnics poden treballar 
dur a l’aigua per a les classes Òptimist i 29er. De l’equip de 
regates del club hi van participar Ricard Garriga, Jan Poveda, 
Noa Schärf, els germans Sofia, Alejandro i Gonzalo Constans. 

 

 

3.7   30ª Setmana Catalana de Vela (del 9 a l’11 de setembre) 
 

El Club Nàutic El Masnou va reunir més de mil regatistes i 
gairebé  750 embarcacions de diverses classes amb un total de 
146 participants provinents de Canàries, País Basc, Catalunya, 
Balears, Madrid, Portugal i Bèlgica. 

Els entrenadors del Club van quedar molt satisfets amb els 
resultats ja que van resultar ser unes condicions molt dures per 
aquests nens tan joves . 

De l’equip de regates del club hi varen participar els nens 
d’Optimist: 

- Gonzalo Constans  u13M (grup sub 13), 20è en la general. 
- Ricard Garriga  u13M (grup sub 13), 86è en la general. 
- Alejandro Constans u13M (grup sub 13), 102è en la general. 
- Jan Poveda u13M (grup sub 13), 106è en la general. 
- Sofia Constans u13M (grup sub 13), 112ª en la general. 
- Noa Schärf u13M (grup sub 13), 116ª en la general. 
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4. PARTICIPACIÓ DE LA FLOTA DE CREUERS A COMPETICIONS FORA DEL 
CLUB 

 

El Club Nàutic Port d’Aro compta amb una flota de creuers que participa en competicions esportives fora del 
club per augmentar el coneixement de les embarcacions i per crear sinèrgies amb altres flotes de creuers. 

 

4.1 44è Trofeu Conde de Godó (1-4 juny) 
 

La regata s’ha realitzat al llarg de tres dies i amb un total de vuit 
proves per als ORC i nou per als J-80. 

El participant de l’equip de creuers del Club Nàutic Port d’Aro, 
el Fanytas de Miquel Banús, en el grup ORC 3-4, no va tenir 
problemes en reeditar la victòria del 2016, deixant saldades 
unes quantes victòries en les proves realitzades, que varen 
posicionar-lo al capdavant d’aquesta categoria. 

 

4.2 XIX Regata Puerto de Mahón (24 de juny) 
 

El prova va comptar amb una participació de 32 creuers. Va 
començar a l’Estació Marítima fins una boia situada a la bocana 
del port i fins la meta, situada davant el club marítim. 

 

 

 

Per a les classificacions de la classe RI de la regata d’altura 
van quedar classificats: 

1.- Martí Gelabert (CN Port d’Aro) 

2.- Enric Picanyos (RCM Barcelona) 

3.- Pedro Ramos (RMC Barcelona) 

 

Per últim, les classificacions de classe ORC de la regata 
d’altura van quedar de la següent manera: 

1.- Miquel Pons Peracaula (CN Port d’Aro) 

2.- Jaume Binimelis (RCN Palma) 

3.- Emilio Córdoba (CN Vilanova) 

 

 

 

 

 

 



          
 
 

 

 

4.3 XVI Trofeu Interclubs Empordà
 

La prova es va dividir en les següents fases: 

- 9 de setembre:
Marina Empuriabrava)

- 10 de setembre
- 23 de setembre

Selva). 
- 24 de setembre

Port Argelès)
- 7 i 8 d’octubre

- 21 i 22 d’o

 

Del l’equip de creueristes del Club Nàutic Port d’Aro, hi 
van participar les següents embarcacions: Lone de Ricard 
Alsina de Palol, 
Fanytas de Ingrid Banús Pascual i L’Oreig de Martí 
Gelabert Martí.

En la classificació 
es va situar en la 4ª posició. 
dalt de tot de la classificació
en la RI. Tant el Lone, el Fanytas com el Garnatxa van 
aconseguir molt bones posicio

 

5. ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES AL CLUB

Durant l’any el Club ha organitzat i col·laborat 
 

5.1 CC2 - II Selectiva 
 

A dos de nou del matí es 
total de 68 participants que pujarien seguidam
l’embarcació “el B
que els portaria a les 6 parades establertes dins la zona de la 
prova, entre Cala Giverola i le

La prova tenia una durada de 5 hores i l’aigua estava a la 
temperatura habitual per a l’època. A les 14.00
començar la recollida de participants per part de les barques
d’assistència, de sud a nord i en el mateix ordre que es va 
iniciar la prova.

Un cop a port, al voltant de
fer tots els prepar

Un cop es va acabar 
premis. Per part de l’APS i dels representants del Club Nàutic
Port d’Aro, es van fer entrega de tots els trofeus.

Cal destacar que totes les peces capturades varen ser 
lliurades a entitats benèfiques de l’àrea de Platja d’Aro. 
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rofeu Interclubs Empordà

prova es va dividir en les següents fases: 

9 de setembre: a Empuriabrava (Oficina de Regata a 
Empuriabrava). 
etembre: a Roses (GEN Roses)
etembre: al Port de la Selva (CN Port de la 

etembre: a Argelès sur mer (YCAR 
Port Argelès). 
7 i 8 d’octubre: a l’Escala (CN L’Escala)

21 i 22 d’octubre: a l’Estartit (CN Estartit).

Del l’equip de creueristes del Club Nàutic Port d’Aro, hi 
cipar les següents embarcacions: Lone de Ricard 

Alsina de Palol, Garnatxa de Miquel Pons Peracaula, 
Fanytas de Ingrid Banús Pascual i L’Oreig de Martí 
Gelabert Martí. 

lassificació del club, la flota Club Nàutic Port d’Aro
es va situar en la 4ª posició. L’Oreig es va posicionar a 
dalt de tot de la classificació, tant en la classe ORC com 

Tant el Lone, el Fanytas com el Garnatxa van 
aconseguir molt bones posicions. 

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES AL CLUB

Durant l’any el Club ha organitzat i col·laborat 

II Selectiva – Campionat de Catalunya de pesca submarina (13 de maig)

A dos de nou del matí es tancaven les inscripcions amb un 
total de 68 participants que pujarien seguidam
l’embarcació “el Bou”, després de fer la foto de família oficial i, 
que els portaria a les 6 parades establertes dins la zona de la 
prova, entre Cala Giverola i les Balelles.

La prova tenia una durada de 5 hores i l’aigua estava a la 
temperatura habitual per a l’època. A les 14.00
començar la recollida de participants per part de les barques
d’assistència, de sud a nord i en el mateix ordre que es va 

iar la prova. 

Un cop a port, al voltant de les 16.00 hores 
fer tots els preparatius per a pesar totes les peces.

Un cop es va acabar el pesatge es va procedir a l’entrega de 
premis. Per part de l’APS i dels representants del Club Nàutic

s van fer entrega de tots els trofeus.

Cal destacar que totes les peces capturades varen ser 
lliurades a entitats benèfiques de l’àrea de Platja d’Aro. 
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rofeu Interclubs Empordà (setembre i octubre)

prova es va dividir en les següents fases:  

(Oficina de Regata a 

Roses (GEN Roses). 
Port de la Selva (CN Port de la 

sur mer (YCAR – Capitania 

’Escala (CN L’Escala). 

Estartit). 

Del l’equip de creueristes del Club Nàutic Port d’Aro, hi 
cipar les següents embarcacions: Lone de Ricard 

rnatxa de Miquel Pons Peracaula, 
Fanytas de Ingrid Banús Pascual i L’Oreig de Martí 

lub, la flota Club Nàutic Port d’Aro 
L’Oreig es va posicionar a 

en la classe ORC com 
Tant el Lone, el Fanytas com el Garnatxa van 

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES AL CLUB

Durant l’any el Club ha organitzat i col·laborat amb altres activitats esportives

Campionat de Catalunya de pesca submarina (13 de maig)

tancaven les inscripcions amb un 
total de 68 participants que pujarien seguidament a bord de 

ou”, després de fer la foto de família oficial i, 
que els portaria a les 6 parades establertes dins la zona de la 

s Balelles. 

La prova tenia una durada de 5 hores i l’aigua estava a la 
temperatura habitual per a l’època. A les 14.00 hores va 
començar la recollida de participants per part de les barques
d’assistència, de sud a nord i en el mateix ordre que es va 

les 16.00 hores de la tarda, es van 
atius per a pesar totes les peces. 

es va procedir a l’entrega de 
premis. Per part de l’APS i dels representants del Club Nàutic

s van fer entrega de tots els trofeus. 

Cal destacar que totes les peces capturades varen ser 
lliurades a entitats benèfiques de l’àrea de Platja d’Aro.  
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ctubre) 

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES AL CLUB 

activitats esportives de diferents disciplines.

Campionat de Catalunya de pesca submarina (13 de maig)

tancaven les inscripcions amb un 
ent a bord de 

ou”, després de fer la foto de família oficial i, 
que els portaria a les 6 parades establertes dins la zona de la 

La prova tenia una durada de 5 hores i l’aigua estava a la 
va 

començar la recollida de participants per part de les barques  
d’assistència, de sud a nord i en el mateix ordre que es va 

de la tarda, es van 

es va procedir a l’entrega de 
premis. Per part de l’APS i dels representants del Club Nàutic 

Cal destacar que totes les peces capturades varen ser 
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de diferents disciplines. 

Campionat de Catalunya de pesca submarina (13 de maig) 

-- 
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5.2 Activitats esportives d’estiu al club (agost) 
 

Durant el mes d’agost el club ha organitzat diferents activitats 
esportives per a socis i amics. Les propostes d’aquest estiu 
han estat: pilates, hipopressius i ioga.  

L’activitat va ser dirigida per professionals de Fisiotonik de 
S’Agaró i han interactuat amb les 60 persones participants. 

Pilates: curs mensual de dos dies a la setmana. 30 
participants.  

Ioga: curs mensual d’un dia a la setmana, a partir de 18 anys. 
6 participants. 

Hipopressius: curs mensual d’un dia a la setmana, a partir de 
18 anys. 12 participants. 

 

5.3 El Punt Nàutic entra en funcionament 
 

Les diferents empreses externes d’esports nàutics que treballen 
al Port d’Aro s’han es van unir sota el nom d’Associació 
d’Empreses del Sector Nàutic al Port d’Aro de Platja d’Aro, 
conegut com a Punt Nàutic Port d’Aro. 

L’objectiu és oferir serveis conjunts i tenir un únic punt 
d’informació al club nàutic que està situat en una carpa a la 
terrassa sobre la sala d’actes. En tots els serveis del Punt 
Nàutic, els socis del club poden beneficiar-se d’un tracte 
especial i importants descomptes. 

 

5.4 16a neteja del fons marí a la platja del riuet de Platja d’Aro (4 de juny) 
 

El Club Nàutic Port d’Aro va participar en l’activitat cedint 
l’embarcació mallorquina per poder traslladar els submarinistes 
fins el lloc on es van fer les immersions i on es van extreure  les 
deixalles del fons del mar.  

L’endemà també es va celebrar la Descoberta del Fons Marí, una 
activitat de formació mediambiental adreçada als alumnes de 6è 
de Primària de les escoles del municipi.  

 

5.5 Marina Day  (10 de juny) 
 

El Marina Day, organitzat per l’Associació Catalana de Ports 
Esportius i Turístics, vol difondre els ports com instal·lacions 
obertes a tothom on no fa falta tenir un vaixell per gaudir de la 
seva àmplia oferta d’activitats. La jornada celebrada al club va 
acollir des de sortides amb vaixell, concursos de pesca, visites a 
les instal·lacions, batejos de submarinisme, vela, paddle surf, 
caiac, música, gastronomia, exposicions i una xerrada sobre 
mediambient. 
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5.6 Celebració de la jornada solidària contra el càncer (17 de juny) 
 

Àlex Boats, una de les empreses que forma part del Punt 
Nàutic, juntament amb el Club Nàutic Port d’Aro, va organitzar 
un esdeveniment solidari al club per recollir diners per la 
Fundació Oncolliga Girona que lluita contra el càncer.  

 

 

6. ACTIVITATS SOCIALS AL CLUB 

El Club Nàutic Port d’Aro organitza un conjunt d’activitats socials per unir els socis i compartir estones 
agradables en un entorn privilegiat com és el club.  

 

6.1 Calçotada(18 de febrer) 
Per iniciativa d’un grup de socis es va celebrar una calçotada a 
les instal·lacions del club el dissabte 18 de febrer. 

L’objectiu de la trobada va ser passar un dia entre amics 
gaudint del bon menjar i del club, així com establir bon ambient 
entre els socis.  

 

6.2 Revetlla de Sant Joan (23 de juny) 
 

El club va començar la temporada d’estiu amb un dels moments 
més esperats per a tothom i va preparar una nit especial amb 
una celebració a la zona de les carpes. 

 

Es va oferir coca i cava per a tots els assistents, socis i amics 
que, a més, varen assistir a la inauguració de l’Espai Carpes del 
port i les festes dels dissabtes a la nit, batejada com a Salado 
Port d’Aro. La nit va estar amenitzada per molt bona música de 
la mà de la gent d’Xtra FM. 

 

6.3 Nits Salado (juliol i agost) 
 

Les nits estiuenques del club van convidar a gaudir de la 
música, d’estar amb gent, de ballar i prendre una copa a l’aire 
lliure i a la zona de les carpes. 

La principal novetat d’enguany, a la zona carpes, han estat les 
nits dels dissabte de juliol i agost, les Nits Salado Port d’Aro, 
per a celebrar festes variades, de diferents temàtiques i música. 
Les Nits Salado han portat els millors dj’s de la zona i han obert 
les portes a persones de totes les edats que vulguin passar una 
estona agradable. 

 

 



          
 
 

 

 

6.4 Mulla’t per l’esclerosi múltiple 
 

La piscina del Club Nàutic Port d’Aro va ser
punt de trobada de tots aquells socis i amics que van voler 
llançar-se a l’aigua per

El club es va sumar
una gran quantitat de material
rellotges infantils, jocs), per recaptar fons per lluitar contra la 
malaltia.  

 

6.5 Processó de la Verge del Carme
 

El club va organitzar la tradicional 
Carme que convoca a totes les 
com de vela,
Platja d’Aro. 
La celebració va començar 
totes les embarcacions, engalanades per a l’ocasió, davant de 
la bocana per a fer el toc de 
Club Sabina. U
imatge des del port fins davant de la platja Gran de Platja d’Aro. 
En arribat i atracat, tothom va ésser convidat a un refrigeri que 
es va oferir a la zona de les c

 

6.6 Hissada de la bandera blava del club (16 de juliol)
 

El club va convocar tots els socis i amics a l’acte protocol·lari de la 
hissada de la bandera blava atorgada al club.
A l’acte hi varen assistir l’alcalde de Castell Platja d’Aro, Joan 
Giraut, i el 1r. tinent alcalde i regidor de promoció econòmica, 
ocupació i empresa, Maurici Jiménez. També es va comptar 
amb la presència del president del Club, Vicenç Arqués i el 
vicepresident, Rafael Arau.
Un cop hissada la bandera, es va convidar a to
a una copa de cava i a un piscolabis.

6.7 Setmana del c
 

L’estiu és moment de passar
lliures i les vacances per fer activitats amb la família i els amics.
El club va acollir una setmana 
diverses activitat
mainada pogués gaudir d’unes tardes ben divertides fent tallers 
i activitats infantils i gaudint dels espectacles dels pallassos i 
festa de l’escuma.
L’agenda de la Setmana del club va ser la següent
- Dilluns 7: 
- Dimarts 8:
- Dimecres 9:
- Dijous 10:
- Divendres 11:
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ulla’t per l’esclerosi múltiple 

del Club Nàutic Port d’Aro va ser
punt de trobada de tots aquells socis i amics que van voler 

se a l’aigua per a una bona causa. 

l club es va sumar  a l’iniciativa i va organitzar
una gran quantitat de material (tovalloles, bosses, samarretes, 
rellotges infantils, jocs), per recaptar fons per lluitar contra la 

rocessó de la Verge del Carme

El club va organitzar la tradicional Processó de la Verge del 
Carme que convoca a totes les embarcacions, tant de motor 
com de vela, per sortir a navegar davant 

 
La celebració va començar a les dotze del migdia reunint
totes les embarcacions, engalanades per a l’ocasió, davant de 
la bocana per a fer el toc de sortida des de l’embarcació del 

. Una vintena d’embarcacions van acompanyar la 
imatge des del port fins davant de la platja Gran de Platja d’Aro. 
En arribat i atracat, tothom va ésser convidat a un refrigeri que 
es va oferir a la zona de les carpes del 

Hissada de la bandera blava del club (16 de juliol)

El club va convocar tots els socis i amics a l’acte protocol·lari de la 
hissada de la bandera blava atorgada al club.
A l’acte hi varen assistir l’alcalde de Castell Platja d’Aro, Joan 
Giraut, i el 1r. tinent alcalde i regidor de promoció econòmica, 
ocupació i empresa, Maurici Jiménez. També es va comptar 
amb la presència del president del Club, Vicenç Arqués i el 
vicepresident, Rafael Arau. 
Un cop hissada la bandera, es va convidar a to
a una copa de cava i a un piscolabis. 

etmana del club (del 7 a l’11 d’

L’estiu és moment de passar-ho bé i d’aprofitar les estones 
lliures i les vacances per fer activitats amb la família i els amics.
El club va acollir una setmana dedicada als més petits 
diverses activitats cada dia a partir de les 18.
mainada pogués gaudir d’unes tardes ben divertides fent tallers 
i activitats infantils i gaudint dels espectacles dels pallassos i 
festa de l’escuma. 
L’agenda de la Setmana del club va ser la següent

 Show d’animadors amb Frozen
Dimarts 8: Taller de pintura amb sorra de colors i f
Dimecres 9: Show de pallassos ‘Salchichón y Pildorita’

: Joc inflable Combo amb pinta
Divendres 11: Festa de l’escuma de colors amb animació

Memòria d’activitat esportives, socials i culturals del Club Nàutic Port d’Aro del 2017
 

ulla’t per l’esclerosi múltiple (9 de juliol) 

del Club Nàutic Port d’Aro va ser, un any més, 
punt de trobada de tots aquells socis i amics que van voler 

una bona causa.  

va organitzar una taula amb 
lloles, bosses, samarretes, 

rellotges infantils, jocs), per recaptar fons per lluitar contra la 

rocessó de la Verge del Carme (16 de juliol) 

Processó de la Verge del 
embarcacions, tant de motor 

per sortir a navegar davant la Platja Gran de 

a les dotze del migdia reunint 
totes les embarcacions, engalanades per a l’ocasió, davant de 

sortida des de l’embarcació del 
na vintena d’embarcacions van acompanyar la 

imatge des del port fins davant de la platja Gran de Platja d’Aro. 
En arribat i atracat, tothom va ésser convidat a un refrigeri que 

arpes del club.  

Hissada de la bandera blava del club (16 de juliol)

El club va convocar tots els socis i amics a l’acte protocol·lari de la 
hissada de la bandera blava atorgada al club. 
A l’acte hi varen assistir l’alcalde de Castell Platja d’Aro, Joan 
Giraut, i el 1r. tinent alcalde i regidor de promoció econòmica, 
ocupació i empresa, Maurici Jiménez. També es va comptar 
amb la presència del president del Club, Vicenç Arqués i el 

Un cop hissada la bandera, es va convidar a tots els assistents 
 

(del 7 a l’11 d’agost) 

ho bé i d’aprofitar les estones 
lliures i les vacances per fer activitats amb la família i els amics.

dedicada als més petits amb 
s cada dia a partir de les 18.00 perquè tota la 

mainada pogués gaudir d’unes tardes ben divertides fent tallers 
i activitats infantils i gaudint dels espectacles dels pallassos i 

L’agenda de la Setmana del club va ser la següent: 
Show d’animadors amb Frozen 
Taller de pintura amb sorra de colors i fisher tips

Show de pallassos ‘Salchichón y Pildorita’ 
Combo amb pinta-cares 

Festa de l’escuma de colors amb animació 
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 el 
punt de trobada de tots aquells socis i amics que van voler 

una taula amb 
lloles, bosses, samarretes, 

rellotges infantils, jocs), per recaptar fons per lluitar contra la 

Processó de la Verge del 
embarcacions, tant de motor 

la Platja Gran de 

 a 
totes les embarcacions, engalanades per a l’ocasió, davant de 

sortida des de l’embarcació del 
na vintena d’embarcacions van acompanyar la 

imatge des del port fins davant de la platja Gran de Platja d’Aro.  
En arribat i atracat, tothom va ésser convidat a un refrigeri que 

Hissada de la bandera blava del club (16 de juliol) 

El club va convocar tots els socis i amics a l’acte protocol·lari de la 

A l’acte hi varen assistir l’alcalde de Castell Platja d’Aro, Joan 
Giraut, i el 1r. tinent alcalde i regidor de promoció econòmica, 
ocupació i empresa, Maurici Jiménez. També es va comptar 
amb la presència del president del Club, Vicenç Arqués i el 

ts els assistents 

ho bé i d’aprofitar les estones 
lliures i les vacances per fer activitats amb la família i els amics. 

amb 
00 perquè tota la 

mainada pogués gaudir d’unes tardes ben divertides fent tallers 
i activitats infantils i gaudint dels espectacles dels pallassos i la 

isher tips 
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6.8 La Nit del Soci

La Nit del Soci
va acollir unes 
plena de sorpreses
a càrrec de 
presentar, en primícia per als socis del
creacions dels dissenyadors Estela
seves marques

La vetllada va seguir amb el sopar de sardinada que 
amb una cantada d’havaneres i cançons marineres amb 
el Grup Ultramar
passat. 

Tots els socis i amics 
signada, personalment
present a la festa i, a banda de dedicar les litografies, va pintar 
en directe un quadre que es va sortejat al final de la nit.

Finalment, la nit va acab
cada dissabte a la nit

 

6.9 Final de temporada de 
 

La temporada 2017 de Salado 
portes fins l’any que ve 
música, el millor ambient i en un entorn tan e
l’Espai Carpes del Club Nàutic Port d’Aro. L’última festa va tenir 
molt bona acceptació de socis i  amics.

 

 

 

 

 

 

 

7. ACTIVITATS CULTURALS AL CLUB

El Club Nàutic Port d’Aro, com a entitat vinculada al territori
diverses activitats 
externes dirigides a un públic específi

 

7.1 Presentació vehicle híbrid de Toyota (9 de febrer)
 

Un nou vehicle híbrid, de la prestigiosa firma japonesa Toyota, 
va estar presentat a Espanya fent un recorregut per la costa 
Brava. Toyota va centrar la seva atenció en el Club Nàutic Port 
d’Aro com a punt de referència per a periodistes i mitjans de 
comunicació del món automobilístic i com un marc 
incomparable per a una excel·lent galeria  de fotografies per 
exhibir el seu nou vehicle.
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a Nit del Soci – Sardinada 

Soci 2017, enguany reconvertida en una sardinada
va acollir unes 300 persones que van poder gaudir d’una nit 

sorpreses. Va començar amb una desfilada de models 
a càrrec de l’Agència Piùbella Models

en primícia per als socis del
creacions dels dissenyadors Estela 
seves marques de robes respectives, Armuselli

La vetllada va seguir amb el sopar de sardinada que 
amb una cantada d’havaneres i cançons marineres amb 

Ultramar, que ha repetit després de l’èxit de l’any 

Tots els socis i amics van rebre un obsequi d’una litografia 
personalment, per l’artista Enric

present a la festa i, a banda de dedicar les litografies, va pintar 
en directe un quadre que es va sortejat al final de la nit.

Finalment, la nit va acabar a les carpes del club amb la festa de 
cada dissabte a la nit Salado Port d’Aro

de temporada de les Nits 

La temporada 2017 de Salado Port d’Aro va tancar les seves 
portes fins l’any que ve de la millor manera possible: 

millor ambient i en un entorn tan e
l’Espai Carpes del Club Nàutic Port d’Aro. L’última festa va tenir 
molt bona acceptació de socis i  amics.

ACTIVITATS CULTURALS AL CLUB

Nàutic Port d’Aro, com a entitat vinculada al territori
diverses activitats de caire cultural adreçades, especialment, als socis
externes dirigides a un públic específi

Presentació vehicle híbrid de Toyota (9 de febrer)

Un nou vehicle híbrid, de la prestigiosa firma japonesa Toyota, 
va estar presentat a Espanya fent un recorregut per la costa 
Brava. Toyota va centrar la seva atenció en el Club Nàutic Port 

a punt de referència per a periodistes i mitjans de 
comunicació del món automobilístic i com un marc 
incomparable per a una excel·lent galeria  de fotografies per 
exhibir el seu nou vehicle. 
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 (12 d’agost) 

reconvertida en una sardinada
van poder gaudir d’una nit 

començar amb una desfilada de models 
Models de Girona que va 

en primícia per als socis del club, les últimes 
 i Claudio de Rossi i les 

ves, Armuselli i De Rossi. 

La vetllada va seguir amb el sopar de sardinada que va acabar
amb una cantada d’havaneres i cançons marineres amb 

que ha repetit després de l’èxit de l’any 

van rebre un obsequi d’una litografia 
Enric Aguilar, qui va estar 

present a la festa i, a banda de dedicar les litografies, va pintar 
en directe un quadre que es va sortejat al final de la nit. 

ar a les carpes del club amb la festa de 
d’Aro. 

les Nits Salado Port d’Aro

Port d’Aro va tancar les seves 
de la millor manera possible: amb bona 

millor ambient i en un entorn tan especial com és 
l’Espai Carpes del Club Nàutic Port d’Aro. L’última festa va tenir 
molt bona acceptació de socis i  amics. 

ACTIVITATS CULTURALS AL CLUB 

Nàutic Port d’Aro, com a entitat vinculada al territori i com a escenari privilegiat al costat del mar
de caire cultural adreçades, especialment, als socis

externes dirigides a un públic específic. 

Presentació vehicle híbrid de Toyota (9 de febrer)

Un nou vehicle híbrid, de la prestigiosa firma japonesa Toyota, 
va estar presentat a Espanya fent un recorregut per la costa 
Brava. Toyota va centrar la seva atenció en el Club Nàutic Port 

a punt de referència per a periodistes i mitjans de 
comunicació del món automobilístic i com un marc 
incomparable per a una excel·lent galeria  de fotografies per 
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reconvertida en una sardinada, 
van poder gaudir d’una nit 

començar amb una desfilada de models 
va 

les últimes 
i Claudio de Rossi i les 

va acabar 
amb una cantada d’havaneres i cançons marineres amb 

que ha repetit després de l’èxit de l’any 

van rebre un obsequi d’una litografia 
qui va estar 

present a la festa i, a banda de dedicar les litografies, va pintar 

ar a les carpes del club amb la festa de 

Salado Port d’Aro (26 d’agost) 

Port d’Aro va tancar les seves 
bona 

special com és 
l’Espai Carpes del Club Nàutic Port d’Aro. L’última festa va tenir 

i com a escenari privilegiat al costat del mar
de caire cultural adreçades, especialment, als socis però també altres iniciatives més 

Presentació vehicle híbrid de Toyota (9 de febrer) 

Un nou vehicle híbrid, de la prestigiosa firma japonesa Toyota, 
va estar presentat a Espanya fent un recorregut per la costa 
Brava. Toyota va centrar la seva atenció en el Club Nàutic Port 

a punt de referència per a periodistes i mitjans de 
comunicació del món automobilístic i com un marc 
incomparable per a una excel·lent galeria  de fotografies per 
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i com a escenari privilegiat al costat del mar, acull 
però també altres iniciatives més 

-- 



          
 
 

 

 

7.2 1r congrés sobre el futur de la seguretat municipal (20 d’abril)
 

L’empresa Alphanet
congrés sobre seguretat municipal i ho va fer al Club Nàutic 
Port d’Aro. 

L’esdeveniment va suposar un èxit rotund pel que fa al nombre 
de participants. Nombrosos representants de diferents 
administracions públiques van visitar el club des de diferents 
municipis de Catalunya i van gaudir de grans ponències i 
demostracions realitzades pels millors professionals del sector 
a nivell nacional i internacional.

En la darrera part de la jornada, el
demostracions en viu, que els van servir per veure, més a prop 
encara, els grans avantatges dels nous avanços tecnològics del 
sector. 

Per finalitzar la jornada i recuperar forces, hi va haver un àpat 
amenitzat per la magnífica ac
“Divinas”, acompanyades al piano per Bernat Font i Juli Aimí al 
clarinet. Un fi de festa a la alçada de les circumstàncies.

 

7.3 Exposició de pintures marines d’Enric Aguilar(del 3 al 31 d’agost)
 

El Club Nàutic Port d’Aro va 
pintor Enric Aguilar, organitzada per la Galeria d’Art El Claustre 
de Girona. Enfocada en la temàtica marinera, la mostra era un 
recull de pintures amb imatges dels fars del Cap de Creus, el 
de Roses, i alguns fars del no
quadres de velers clàssics en plena navegació, de vela llatina i 
llaüts, o barques de pescadors varades a la sorra i les típiques 
casetes de banyistes.

 

7.4 V  Festival Internacional d’escacs “Vila de Platja d’Aro” (del 25 de juny a
 

El Club d'Escacs Platja d'Aro i l'Escola d'Escacs Costa Brava, 
amb la col·laboració del Ajuntament de Castell
organitzar la cinquena edició del festival d’escacs
lloc al club. 

Va ser un gran èxit d’organitzaci
inscripció de jugadors de totes les edats en els “Opens”, sobre
tot catalans, espanyols i russos, però també vinguts d’Estònia, 
Escòcia, Bielorrússia, Kazakhstan, França i Alemanya.
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1r congrés sobre el futur de la seguretat municipal (20 d’abril)

L’empresa Alphanet Security Systems 
congrés sobre seguretat municipal i ho va fer al Club Nàutic 

L’esdeveniment va suposar un èxit rotund pel que fa al nombre 
de participants. Nombrosos representants de diferents 
administracions públiques van visitar el club des de diferents 
municipis de Catalunya i van gaudir de grans ponències i 
demostracions realitzades pels millors professionals del sector 
a nivell nacional i internacional. 

En la darrera part de la jornada, els assistents van gaudir de 
demostracions en viu, que els van servir per veure, més a prop 
encara, els grans avantatges dels nous avanços tecnològics del 

Per finalitzar la jornada i recuperar forces, hi va haver un àpat 
amenitzat per la magnífica actuació de la companyia artística 
“Divinas”, acompanyades al piano per Bernat Font i Juli Aimí al 
clarinet. Un fi de festa a la alçada de les circumstàncies.

Exposició de pintures marines d’Enric Aguilar(del 3 al 31 d’agost)

El Club Nàutic Port d’Aro va acollir l’
pintor Enric Aguilar, organitzada per la Galeria d’Art El Claustre 

Enfocada en la temàtica marinera, la mostra era un 
recull de pintures amb imatges dels fars del Cap de Creus, el 
de Roses, i alguns fars del nord. També s’hi 

velers clàssics en plena navegació, de vela llatina i 
llaüts, o barques de pescadors varades a la sorra i les típiques 
casetes de banyistes. 

V  Festival Internacional d’escacs “Vila de Platja d’Aro” (del 25 de juny a

El Club d'Escacs Platja d'Aro i l'Escola d'Escacs Costa Brava, 
amb la col·laboració del Ajuntament de Castell
organitzar la cinquena edició del festival d’escacs

Va ser un gran èxit d’organització i participació, amb la 
inscripció de jugadors de totes les edats en els “Opens”, sobre
tot catalans, espanyols i russos, però també vinguts d’Estònia, 
Escòcia, Bielorrússia, Kazakhstan, França i Alemanya.
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1r congrés sobre el futur de la seguretat municipal (20 d’abril)

Security Systems va organitzar el primer 
congrés sobre seguretat municipal i ho va fer al Club Nàutic 

L’esdeveniment va suposar un èxit rotund pel que fa al nombre 
de participants. Nombrosos representants de diferents 
administracions públiques van visitar el club des de diferents 
municipis de Catalunya i van gaudir de grans ponències i 
demostracions realitzades pels millors professionals del sector 

s assistents van gaudir de 
demostracions en viu, que els van servir per veure, més a prop 
encara, els grans avantatges dels nous avanços tecnològics del 

Per finalitzar la jornada i recuperar forces, hi va haver un àpat 
tuació de la companyia artística 

“Divinas”, acompanyades al piano per Bernat Font i Juli Aimí al 
clarinet. Un fi de festa a la alçada de les circumstàncies. 

Exposició de pintures marines d’Enric Aguilar(del 3 al 31 d’agost)

acollir l’Exposició de marines del 
pintor Enric Aguilar, organitzada per la Galeria d’Art El Claustre 

Enfocada en la temàtica marinera, la mostra era un 
recull de pintures amb imatges dels fars del Cap de Creus, el 

rd. També s’hi podien veure
velers clàssics en plena navegació, de vela llatina i 

llaüts, o barques de pescadors varades a la sorra i les típiques 

V  Festival Internacional d’escacs “Vila de Platja d’Aro” (del 25 de juny a

El Club d'Escacs Platja d'Aro i l'Escola d'Escacs Costa Brava, 
amb la col·laboració del Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, va 
organitzar la cinquena edició del festival d’escacs que va tenir 

ó i participació, amb la 
inscripció de jugadors de totes les edats en els “Opens”, sobre
tot catalans, espanyols i russos, però també vinguts d’Estònia, 
Escòcia, Bielorrússia, Kazakhstan, França i Alemanya. 
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1r congrés sobre el futur de la seguretat municipal (20 d’abril) 

va organitzar el primer 
congrés sobre seguretat municipal i ho va fer al Club Nàutic 

L’esdeveniment va suposar un èxit rotund pel que fa al nombre 
de participants. Nombrosos representants de diferents 
administracions públiques van visitar el club des de diferents 
municipis de Catalunya i van gaudir de grans ponències i 
demostracions realitzades pels millors professionals del sector 

s assistents van gaudir de 
demostracions en viu, que els van servir per veure, més a prop 
encara, els grans avantatges dels nous avanços tecnològics del 

Per finalitzar la jornada i recuperar forces, hi va haver un àpat 
tuació de la companyia artística 

“Divinas”, acompanyades al piano per Bernat Font i Juli Aimí al 

Exposició de pintures marines d’Enric Aguilar(del 3 al 31 d’agost) 

del 
pintor Enric Aguilar, organitzada per la Galeria d’Art El Claustre 

Enfocada en la temàtica marinera, la mostra era un 
recull de pintures amb imatges dels fars del Cap de Creus, el 

ien veure 
velers clàssics en plena navegació, de vela llatina i 

llaüts, o barques de pescadors varades a la sorra i les típiques 

V  Festival Internacional d’escacs “Vila de Platja d’Aro” (del 25 de juny a

El Club d'Escacs Platja d'Aro i l'Escola d'Escacs Costa Brava, 
Platja d'Aro, va 

que va tenir 

ó i participació, amb la 
inscripció de jugadors de totes les edats en els “Opens”, sobre 
tot catalans, espanyols i russos, però també vinguts d’Estònia, 
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V  Festival Internacional d’escacs “Vila de Platja d’Aro” (del 25 de juny al 2 de juliol) 

-- 



          
 
 

 

 

7.5 Presentació del  llibre “El roba roses” d’Elena Porras (7 de juliol)
 

L’escriptora platjarenca va presentar
un acte que es va organitzar a les Carpes del club i amb la 
presència del popular i conegut Ramoncín.

Prop d’un centenar 
que va comptar amb la intervenció del germà de l'autora, Antoni 
Porras, que es va encarregar de la introducció, i del poeta 
Manolo López Salazar, que va dedicar un poema a la 
novel·lista i un altre al mateix Ramonc
ser amenitzada per la música de Paco González

 

7.6 IV Jornades fotogràfiques de Platja d’Aro (del 13 al 15 d’octubre)
 

Les jornades, organitzades conjuntament per l’Ajuntament de 
Castell-Platja d’Aro a través de la Biblioteca Mercè 
l’Associació Fotogràfica Educant la Mirada, han consistit en un 
concurs internacional de projectes fotogràfics, i cinc workshops 
amb fotògrafs professionals.

En el concurs de projectes fotogràfics que incloïa i anomenat 
Educant la Mirada 2017
diferents que hi han presentat amb un total de
admesos i 6.384 fotografies presentades. 

 

 

 

8. NOTÍCIES DEL CLUB

 

El Club Nàutic Port d’Aro
fet noticiable o a partir d’activitats i/o jornades que han tingut lloc al club.

 

8.1 El Club Nàutic Port d’Aro, deci
 

Després d’un any de negociació, el Club Nàutic Port d’Aro i 
l’empresa titular de la anterior concessió del port, la promotora 
Sierra de Mias, van tancat un acord que eleva la participació 
del Club d’un 
(UTE) adjudicatària de la concessió per a la gestió del port. 

L’acord també corregeix el desequilibri dins el Comitè de 
Gerència de la UTE, on el Club ha aconseguit una 
representació equitativa entre totes dues parts.
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resentació del  llibre “El roba roses” d’Elena Porras (7 de juliol)

L’escriptora platjarenca va presentar 
un acte que es va organitzar a les Carpes del club i amb la 
presència del popular i conegut Ramoncín.

Prop d’un centenar de persones van assistir a la presentació 
va comptar amb la intervenció del germà de l'autora, Antoni 

Porras, que es va encarregar de la introducció, i del poeta 
Manolo López Salazar, que va dedicar un poema a la 
novel·lista i un altre al mateix Ramonc
ser amenitzada per la música de Paco González

IV Jornades fotogràfiques de Platja d’Aro (del 13 al 15 d’octubre)

Les jornades, organitzades conjuntament per l’Ajuntament de 
Platja d’Aro a través de la Biblioteca Mercè 

l’Associació Fotogràfica Educant la Mirada, han consistit en un 
concurs internacional de projectes fotogràfics, i cinc workshops 
amb fotògrafs professionals.  

concurs de projectes fotogràfics que incloïa i anomenat 
Educant la Mirada 2017, hi han participat 425 autors de 52 països 
diferents que hi han presentat amb un total de
admesos i 6.384 fotografies presentades. 

NOTÍCIES DEL CLUB 

El Club Nàutic Port d’Aro ha estat protag
fet noticiable o a partir d’activitats i/o jornades que han tingut lloc al club.

El Club Nàutic Port d’Aro, deci

Després d’un any de negociació, el Club Nàutic Port d’Aro i 
l’empresa titular de la anterior concessió del port, la promotora 
Sierra de Mias, van tancat un acord que eleva la participació 
del Club d’un  40 a un 50% dins la Unió Temporal d’Empreses 

judicatària de la concessió per a la gestió del port. 

L’acord també corregeix el desequilibri dins el Comitè de 
Gerència de la UTE, on el Club ha aconseguit una 
representació equitativa entre totes dues parts.
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resentació del  llibre “El roba roses” d’Elena Porras (7 de juliol)

 la seva quarta novel·la en 
un acte que es va organitzar a les Carpes del club i amb la 
presència del popular i conegut Ramoncín. 

de persones van assistir a la presentació 
va comptar amb la intervenció del germà de l'autora, Antoni 

Porras, que es va encarregar de la introducció, i del poeta 
Manolo López Salazar, que va dedicar un poema a la 
novel·lista i un altre al mateix Ramoncín. La vetllada, a més, va 
ser amenitzada per la música de Paco González 

IV Jornades fotogràfiques de Platja d’Aro (del 13 al 15 d’octubre)

Les jornades, organitzades conjuntament per l’Ajuntament de 
Platja d’Aro a través de la Biblioteca Mercè Rodoreda i 

l’Associació Fotogràfica Educant la Mirada, han consistit en un 
concurs internacional de projectes fotogràfics, i cinc workshops 

concurs de projectes fotogràfics que incloïa i anomenat 
hi han participat 425 autors de 52 països 

diferents que hi han presentat amb un total de 518 projectes 
admesos i 6.384 fotografies presentades.  

ha estat protagonista, al llarg de l’any 2017,
fet noticiable o a partir d’activitats i/o jornades que han tingut lloc al club.

El Club Nàutic Port d’Aro, decisiu en la gestió de la concessió (17 de febrer)

Després d’un any de negociació, el Club Nàutic Port d’Aro i 
l’empresa titular de la anterior concessió del port, la promotora 
Sierra de Mias, van tancat un acord que eleva la participació 

40 a un 50% dins la Unió Temporal d’Empreses 
judicatària de la concessió per a la gestió del port.  

L’acord també corregeix el desequilibri dins el Comitè de 
Gerència de la UTE, on el Club ha aconseguit una 
representació equitativa entre totes dues parts. 
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resentació del  llibre “El roba roses” d’Elena Porras (7 de juliol) 

la seva quarta novel·la en 
un acte que es va organitzar a les Carpes del club i amb la 

de persones van assistir a la presentació 
va comptar amb la intervenció del germà de l'autora, Antoni 

Porras, que es va encarregar de la introducció, i del poeta 
Manolo López Salazar, que va dedicar un poema a la 

ín. La vetllada, a més, va 

IV Jornades fotogràfiques de Platja d’Aro (del 13 al 15 d’octubre) 

Les jornades, organitzades conjuntament per l’Ajuntament de 
Rodoreda i 

l’Associació Fotogràfica Educant la Mirada, han consistit en un 
concurs internacional de projectes fotogràfics, i cinc workshops 

concurs de projectes fotogràfics que incloïa i anomenat 
hi han participat 425 autors de 52 països 

518 projectes 

, al llarg de l’any 2017, de diverses informacions, a partir d’un 
fet noticiable o a partir d’activitats i/o jornades que han tingut lloc al club. 

iu en la gestió de la concessió (17 de febrer)

Després d’un any de negociació, el Club Nàutic Port d’Aro i 
l’empresa titular de la anterior concessió del port, la promotora 
Sierra de Mias, van tancat un acord que eleva la participació 

40 a un 50% dins la Unió Temporal d’Empreses 

L’acord també corregeix el desequilibri dins el Comitè de 
Gerència de la UTE, on el Club ha aconseguit una 

Memòria d’activitat esportives, socials i culturals del Club Nàutic Port d’Aro del 2017 

-- 16 -

rmacions, a partir d’un 

iu en la gestió de la concessió (17 de febrer) 

-- 
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8.2 Assemblea General Ordinària i Extraordinària de socis (abril i agost) 
 
El club va celebrar dues assemblees de socis, l’ordinària, celebrada 
el dissabte 22 d’abril de 2017, i l’extraordinària, que va tenir lloc el 
dissabte 12 d’agost.  

La Junta Directiva del club va decidir celebrar una segona 
assemblea anual a l’agost, el mes de major afluència, per facilitar 
l’assistència de socis. 

 

 

 

8.3 Simulacre d’incendi d’una embarcació (30 de maig) 
 

El Port d’Aro ha estat l’escenari d’un simulacre d’emergència 
per un incendi en una embarcació de 8 metres d’eslora amb 
vessament de combustible i enfonsament de l’embarcació. 

L’exercici ha servit per posar en pràctica el sistema d’avisos 
previst al Pla d’autoprotecció del port (PAU) i les accions del 
seu personal, a més de comprovar la coordinació entre els 
diferents mitjans i cossos d’emergències. 

 

 

8.4 Guardó Bandera Blava (2 de juny) 
 

El Club Nàutic Port d’Aro va obtenir el guardó Bandera Blava 
2017 que l’acredita com un port esportiu respectuós amb el 
medi ambient i el seu entorn natural.  

D’aquesta manera, el club repeteix un any més com a port 
esportiu distingit pel treball dut a terme en la protecció del medi 
ambient i l’entorn natural. Va recollir el premi el president del 
club, Vicenç Arqués. 

 

 

8.5 Entrega de la bandera blanca a les embarcacions del club (juliol) 
 

Compromesos amb el medi ambient i la navegació ecològica, el 
Club Nàutic Port d’Aro va iniciar un pla de treball per fomentar, 
entre els socis, actituds respectuoses i donar-los l’oportunitat 
de participar en la sensibilització envers el nostre entorn.  

Per això, va convidar els socis a adquirir un compromís actiu 
amb el compliment acurat dels principis que inspiren una 
navegació sostenible, mantenint una actitud de respecte amb el 
medi marí, donant exemple als altres patrons i animant-los a 
complir el mateix codi. 
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8.6  4 noves boies de fondeig a la Cala del Pi (27 de juliol) 
 

Després d’anys de negociacions amb l’Ajuntament de Castell-
Platja d’Aro, des del 2014, el Club Nàutic Port d’Aro va 
aconseguir quatre noves boies de fondeig perquè els socis i 
visitants poguessin gaudir d’una manera més extensa del litoral 
i tinguin més punts on aturar-se amb les seves embarcacions, 
lluny dels banyistes. 

La posició GPS dels quatre nous punts de cortesia és N 41º 
49.322’ E 003º 04.657’, o amb diferent format de GPS: N 
41.82312º E 003.07863º. 

 

8.7 Reunió amb el conseller Josep Rull per desencallar la bocana (31 d’agost) 
 
La UTE que gestiona el Club Nàutic Port d’Aro es va reunir a 
Platja d’Aro amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, Josep Rull, per desencallar el projecte 
del nou port de Platja d’Aro que havia d’aprovar definitivament el 
govern català i tractar, especialment, la nova bocana que 
inclourà.  
El club va convidar el conseller per explicar-li de primera mà la 
importància del projecte del port que és cabdal pel territori i que 
calia avançar amb la màxima coordinació possible. 
Aquest mes de gener, el Diari Oficial de la Generalitat (DOG) 
publicava la resolució de Medi Ambient a favor de l’alternativa 1 
de bocana, és a dir, la bocana petita de les quatre possibles i la 
més respectuosa amb el medi ambient. 

 

8.8 Nous convenis de col·laboració del club (desembre) 
 

El Club Nàutic Port d’Aro va signar convenis de col·laboració 
amb el Club Tennis d’Aro, el Pitch & Putt Platja d’Aro, el Centre 
Avenir Fanalenc (CAF i la Fundació Jordi Comas Matamala. 
 

Amb aquests marcs de col·laboració els socis tenen 
l’oportunitat de gaudir d’una àmplia i variada oferta d’activitats i 
instal·lacions com a socis d’aquestes entitats esportives i 
socials del municipi de Castell-Platja d’Aro i, també, d’estar 
informats de les activitats impulsades per la fundació. 

El club també va signar un conveni de col·laboració amb 
l’entitat bancària CaixaBank amb l’objectiu que l’oferta als socis 
sigui cada vegada més àmplia. 

Tots aquest convenis amb les avantatges pels socis els podeu 
consultar a la Web  www.clubnauticportdaro.cat 

 

 


