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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 2018, el
club ha organitzat 3 proves que han estat les següents:

Carnaval Race (3 i 4, 11 i 12 de febrer)
El Club Nàutic Port d’Aro va celebrar els caps de
setmana del 3, 4 i 10 i 11 de febrer una nova
edició  de  la Carnaval  Race,  el Campionat  de
Catalunya de  Classe  Europa  que  se  celebra  en
aigües  de  Platja  d’Aro  cada  any,  coincidint  en
dates de la festa del Carnaval.

Enguany  hi  van  participar  una  quarantena  de
regatistes,  la  majoria  provinents  de  clubs
catalans, que es van disputar el títol català, tot i
que també va comptar amb la participació d’un
grup de regatistes de Finlàndia que van participar
en el trofeu de la Carnaval Race.

El  campionat  es  va  caracteritzar  per  una
meteorologia molt variada que va permetre tenir
unes jornades equilibrades.

L’equip femení Absolut va treure bon resultat en
nom del Club:

1a Patrícia Figuerola – CN Estartit
2a Mar Doreste – CN Port d’Aro
3a Marina Martínez – CN Port d’Aro

Interclubs Costa Brava 2018 (3-4 de 
març)
L’Oreig  de  Martí  Gelabert, en  categoria  ORC,
i Garnatxa Tres de Miquel Pons, en categoria RI,
es van emportar els primers premis en les seves
respectives categories en la 1a Interclubs Costa
Brava.

La 1a edició de la Regata Interclubs Costa Brava,
va  estar  organitzada  pels  clubs  nàutics,  Port
d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Vela Palamós-Costa
Brava i l’Estartit.
Aquesta  nova  competició  neix  amb  l’objectiu
d’unir forces i de compartir mitjans i capacitats
organitzatives per oferir al regatista de la classe
creuer un esdeveniment atractiu de nou format.

En  ORC  (Puntuable  per  la  Copa  Catalana  de
Creuers  del  Baix  Empordà)  la  classificació  va
quedar de la següent manera:

1. L'OREIG, CN Port d'Aro, de Martí Gelabert 
2. SIETE, CN Estartit. 
3. VEGA II, RCM Barcelona 

En RI els tres primers llocs van ser per:

1. GARNATXA TRES, CN Port d'Aro, de Miquel Pons 
2. MANU TERCER, CN Costa Brava 
3. PINETELL, CN Costa Brava

4



Memòria d’activitats esportives, socials i culturals del Club Nàutic Port d’Aro del 2018

Summer Race (13 d’agost)
El 13 d’agost va tenir lloc la Summer Race. La
regata  que  organitza  el  Club  a  l’estiu  i  que
reuneix  les  classes  de  vela  lleugera,  Optimist,
Open  (Europa,  Làser  Estàndard,  420  i  Làser
Radial) i Raceboard.

45 regatistes de vela lleugera, vinguts de clubs
nàutics  i  clubs  de  vela  de  la  comarca,  van
participar en aquesta regata, juntament amb els
13 regatistes del Club Nàutic Port d’Aro.
Quant  a  la  categoria  Raceboard,  van  ser  5 els
participants que van navegar en nom del Club.

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

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

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

Durant els mesos d’abril, maig i juny els alumnes
del col·legi Estanys de Platja d’Aro, de 6A i 6B,
van  gaudir  de  sessions  d’activitats  nàutiques
repartides de la següent manera: 7 sessions de
vela  amb  les  3  embarcacions  col·lectives  que
disposa el Club (Raqueros) i una sessió de caiac
amb les embarcacions dobles de Set Sail Costa
Brava.
Un total  de  39  alumnes  van  gaudir  d’aquestes
activitats.
Durant  els  mesos d’octubre i  novembre,  a més
del col·legi Estanys, s’hi van afegir els altres dos
centres escolars del municipi, el col·legi Fanals de
Platja  d’Aro  i  el  col·legi  Vall  d’Aro  de  Castell
d’Aro.
Les  sessions  es  van  repartir  de  la  mateixa
manera  que  a  la  primavera,  amb la  diferència
que en aquestes sessions també es va utilitzar
l’embarcació col·lectiva de Set Sail Costa Brava,
l’RS Vision.
Donat que, durant la tardor, la meteorologia va
ser poc favorable per a la navegació, es va fer ús
d’altres  recursos  del  Club  com  ara  la  sala
polivalent  per  a realitzar  les sessions.  Tot  i  no
poder  sortir  a  navegar,  el  feedback  de  les
activitats  a terra ha sigut molt positiu tant per
part dels alumnes com per part del professorat
de l’escola.
El  nombre  d’alumnes  participants  ha  estat  el
següent:

- Col·legi Fanals 23 alumnes.
- Col·legi Estanys 43 alumnes.
- Col·legi Vall d’Aro 17 alumnes.
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Vela escolar (octubre i novembre)

El  programa de vela  esportiva  de tardor  ha
anat dirigit a les dues escoles municipals de
Castell-Platja d’Aro, amb alumnes de 10 a 11
anys que han inclòs la vela en el  programa
d’educació física de cadascun dels centres.

Durant  els  mesos d’octubre  i  novembre han
passat  per  les  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 Estanys,
les dues de Castell-Platja d’Aro.

Els  objectius  d’aquest  curs  han  estat  fer
possible la pràctica esportiva de vela, donar a
conèixer  l’esport  de  vela,  relacionar  la  vela
amb la  nostra  cultura,  donar  a  conèixer  els
aspectes tècnics mínims per practicar l’esport i
aprendre  a  maniobrar  una  embarcació
d’aquest tipus.

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

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

La flota d’Optimist del Port d’Aro participa en el Guiness World Record d’Itàlia 
(3 abril)

Per  Setmana  Santa,  regatistes  de  la  classe
Optimist  del Club  Nàutic  Port  d’Aro van
participar en la 36a edició de la regata Lake
Garda  Optimist  Meeting,  celebrada  en  la
població italiana Riva del Garda, en aigües del
Llac de Garda.
Els quatre regatistes de la flota d’Optimist del
Club que han participat en la regata han estat
Noa Schärff,  Alejandro  i  Gonzalo  Constans  i
Jan  Poveda,  acompanyats  per  l’entrenadora
Andrea Doreste.

La regata  Lake Garda Optimist Meeting, amb
més  de  1.400  participants  en  la  mateixa
categoria, s’ha convertit en rècord mundial en
el llibre dels World Record Guiness.
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Copa d’Espanya Classe Finn 2018 (28-29 Abril)

José Luis Doreste, del CN Port d’Aro, va 
participar en la Copa d’Espanya de la classe 
Finn, que va tenir lloc a Entrepeñas, 
Guadalajara aconseguint la primera posició en
nom del Club.

José Luis Doreste, Campió del món de la Finn World Master 2018

José  Luis  Doreste,  del  CN Port  d’Aro,  es  va
proclamar campió absolut del Mundial Màster
Finn  celebrat  del  18  al  25  de  maig  al  Club
Nàutic El Balís, a Sant Andreu de Llavaneres.

El  Mundial  Màster  de  Finn  és  una  de  les
competicions més prestigioses i sobretot  més
nombroses  d’una  classe  olímpica  en  la  qual
van participar 353 regatistes de 32 països.

José  Luis  Doreste  partia  com un  dels  grans
favorits, després de més d’un any preparant-
se  a  consciència  per  aquesta  cita.  Doreste
demostrà  estar  en  un  estat  de  forma
espectacular, proclamant-se novament campió
del  món  i  coincidint,  aquesta  nova  victòria,
amb el 30è aniversari des que va guanyar la
medalla d’or als Jocs Olímpics de Seül.

Amb aquest nou trofeu de campió mundial, ratifica la seva gran qualitat i tècnica dalt del vaixell.
Pel CN Port d’Aro és tot un honor que Doreste representi el Club allà on va i li desitgem molts
més encerts!

La regatista Cristina Pujol es prepara per a les Olimpíades de Tòquio 2020 (17 
setembre)

La  regatista  del  Club  Nàutic  Port  d’Aro,
Cristina Pujol, va participar durant uns dies al
campionat mundial del Japó; la Japan World
Cup Series, celebrada a Enoshima.

La  participació  en  aquesta  competició  li
serveix  per  a  preparar-se  per  als  Jocs
Olímpics que se celebraran a Tòquio el 2020.
Cristina  Pujol  va  estar  navegant  al  costat
d’una cinquantena de regatistes  d’arreu del
món, d’altíssim nivell.

Pujol  compta amb l’esponsorització del Club
Nàutic  Port  d’Aro  per  a  poder dur  a  terme
aquesta Campanya Olímpica.

Ella competeix en la categoria de Làser Radial
amb un palmarès en la classe Europa difícil
de  superar.  Ha  estat  Campiona  d’Espanya,
Campiona  de  Catalunya,  Campiona  de  la
Copa Espanya, 9a en el Campionat del Món,
8a en el Campionat d’Europa Juvenil, 3a del
Campionat del Món per Equips, entre moltes
altres fites.
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La regatista Cristina Pujol, 4a posició espanyola en el Campionat 
de Làser Standard i Radial de Canàries (13 desembre)

La  regatista  del  Club  Nàutic  Port  d’Aro,  Cristina
Pujol,  va  aconseguir  una  meritòria  4a  posició
espanyola,  i  17a  en  el  rànquing  total,  en  el
Campionat  d’Espanya de Làser  Standard  i  Radial
que se celebrava durant el mes de desembre a Les
Palmes  de  Gran  Canària,  en  el  marc  de  la  XX
Setmana Olímpica Canària de vela. A causa de la
falta  de  vent  només  es  van  poder  celebrar  7
proves de les 12 programades, en un campionat en
el qual la mitjana va ser de 4 nusos i fortes onades
que feien molt difícil mantenir la velocitat. Pujol va
ser regular i va intentar no arriscar massa, sempre
intentant  estar  a prop del  top10,  segons explica
ella mateixa.

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 tal d’augmentar el coneixement de les embarcacions i per crear sinergies amb
altres flotes de creuers.

III Travessa Blanes – Medes - Blanes (21-22 d’abril)

La  III  Regata  Blanes  –  Medes  –  Blanes
(puntuable  pel  Campionat  de  Catalunya  de
Regates  d’Altura  Solitaris  i  A  Dos classe  ORC),
per a iots de la classe creuer amb certificats de
ràting RI i ORC, va tenir lloc el 21 i 22 d’abril de
2018  amb  un  recorregut  de  69  milles,
aproximadament,  en  aigües  del  litoral  català
compreses entre els termes municipals de Blanes
i Torroella de Montgrí. 
La victòria va ser per al Fanytas de Miquel Banús
que es  va  convertir  en  el  primer  i  únic  iot  en
travessar l’arribada en categoriaORC.
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Regata Menorca Sant Joan - Trofeu Alfonso XIII (19-24 de juny)

La regata Menorca Sant Joan Trofeu Alfonso XIII
és  una  competició  organitzada  pel  Real  Club
Nàutic de Barcelona i el Club Marítim de Mahón,
amb la col·laboració de la RFEV. Es tracta d’un
esdeveniment  dirigit  d’altura  que  surt  de
Barcelona i finalitza a Mahó. 

En la classificació general d’ORC, L’Oreig de Martí
Gelabert,  que  navega  per  al  Club  Nàutic  Port
d’Aro, va quedar en 2a posició.

45a Edició Trofeu de Vela Conde Godó (24 al 27 maig)

La 45a edició del Trofeu de Vela Conde de Godó
és  una  de  les  competicions  nàutiques  més
prestigioses  del  calendari  nacional,  amb  la
participació de més de 50 embarcacions. 

Aquest any 2018 va comptar amb la presència de
dues  de  les  flotes  del  Club  Nàutic  Port  d’Aro:
l’Oreig de Martí Gelabert i el Fanytas de Miquel
Banús.

Ambdós  van  córrer  en  la  classe  creuer  ORC
3/ORC 4, obtenint uns molt bons resultats.

La 2a posició del grup ORC3/ ORC 4 va ser per
l’Oreig  de  Gelabert,  mentre  que  el  Fanytas  va
quedar en la 6a posició, en el mateix grup.

XVI Trofeu Interclubs Empordà (setembre i 
octubre)

La prova es va dividir en les següents fases: 

- 15 i 16 de setembre: a CV Golfus – Gen
Roses

- 29  i  30  de  setembre:  a  CN Port  de  la
Selva – YC Argeles Racou

- 13 i 14 d’octubre: CN L’Escala

- 27 i 28 d’octubre: a CN Estartit.

De  l’equip  de  creueristes  del  Club  Nàutic  Port
d’Aro,  hi  van  participar  les  següents
embarcacions:  Lone de Ricard  Alsina,  Garnatxa
de Miquel Pons Peracaula, Fanytas d’Ingrid Banús
Pascual i l’Oreig de Martí Gelabert Martí.
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En la classificació de millor club, la flota del Club
Nàutic Port d’Aro es va situar en la 1a posició. El
Lone  es  va  posicionar  a  dalt  de  tot  de  la
classificació, tant en la classe ORC com en la RI.
Per la seva banda, l’Oreig es va classificar en 3a
posició  i  el  Garnatxa  en 8a.  El  Fanytas,  en RI
classe 3, va quedar 4t classificat i, el Rebuff, va
quedar 9è en la mateixa categoria.

5. ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES AL CLUB

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. 

Les  sessions  han  estat  dirigides  pel  grup  de
professionals de Fisiotonik de S’Agaró, que han
interactuat amb les 53 persones participants.

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

Ioga:  curs  mensual  d’un  dia  a  la  setmana,   a
partir de 18 anys. 11 participants.

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

CC2 - Campionat de Catalunya de pesca submarina (11 de novembre)

Tot i les dures condicions de la mar agitada, 18
pescadors  submarins  es  van  submergir  a  les
aigües  de  Platja  d'Aro  per  disputar  el  Trofeu
Isidre  Sistaré  i  poder  fer,  posteriorment,  el
lliurament  de  peix  fresc  de  la  costa  a  entitats
benèfiques.

Classificació: 
Peça  major:  Hugo  Girrés  en  embarcació  i
Fernando del Valle d’infanteria
Primera  posició  (APS):  Dominique  Girres,  Hugo
Girrés i Marc Medrano 
Segona  posició  (APS):  Roger  Verdaguer,  Oscar
Sagué i Nacho de la Fuente. 
Tercera  posició  (CASEP):  Eryk  Camino,  Joaquin
Jiménez i Joan Carles Batlle

L’Asil Vilallonga es va beneficiar de prop de 20 kg de peix fresc, de qualitat i de proximitat. El Club 
agraeix als participants la seva col·laboració i també OmerSub, Sporasub Spain i Pierre Leus pels 
preciosos trofeus.
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El Punt Nàutic 

Les  diferents  empreses  externes  d’esports

nàutics que treballen al Port d’Aro s’han unit

sota el nom Associació d’Empreses del Sector

Nàutic  al  Port  d’Aro  de  Platja  d’Aro,  més

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  tindran  un  tracte  especial  i

importants descomptes.

El Punt Nàutic està format per les següents empreses: Club Nàutic Port d’Aro, Empordà Aro, SL,

Divers Centre d’Immersió, Bravanautic, JetSki Costa Brava, Dossotaigua, Dive Center Platja d’Aro,

AlexBoats.com, Aloha Rent a Boat, Ictinio Actividades Subacuáticas.

Marina Day  (9 de juny) 

El  Marina  Day,  iniciativa  de  l’Associació

Catalana de Ports Esportius i Turístics, que té

la finalitat de difondre l’oferta de les diferents

activitats  que  hi  ha  en  els  ports

com instal·lacions obertes a tothom, on no fa

falta  tenir  un  vaixell  per  gaudir  de  la  seva

àmplia oferta d’activitats. 

En  aquesta  ocasió,  en  el  club  es  van

organitzar una quinzena d’activitats gratuïtes

per a tothom, entre  les quals destaquen: el

bateig de submarinisme, la iniciació al Paddle

Surf, la iniciació al caiac, iniciació al  Jet Ski,

bateig  de  snorkel,  bateig  de  navegació  i  la

sortida en catamarà, entre altres.
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Presentació del Magazine Port d’Aro (9 de juny)

Aprofitant  la  diada  del  Marina  Day,  el  9  de
juny,  es  va  presentar  la  primera  edició  del
Magazine Port d’Aro.

La presentació d’aquesta nova entrega de la
revista del Club va servir també com a punt
de  trobada  d’algunes  de  les  empreses
col·laboradores.

L’eix temàtic de la publicació gira entorn dels
serveis que ofereix el  Club i  el  Port  i  altres
temes d’interès per als socis. 

3. 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. 

Inauguració Restaurant Ganxu Mar d’Arrossos (26 de
maig)

Ganxu,  mar  d’arrossos  és  el  nom  del  nou
restaurant del Club Nàutic Port d’Aro que va obrir
les seves portes el  26 de maig al  vespre, amb
una inauguració oficial per celebrar la nova etapa
que enceta el restaurant del Club Nàutic.

El Ganxu ofereix menús diaris i una carta basada
en  la  cuina  mediterrània,  amb brasa  de  peix  i
carn, arrossos, fideuà i peix de la llotja. A més,
també brinda la possibilitat de celebrar-hi festes
privades i  gaudir  de l’espai  del  restaurant  amb
vistes al port o de la zona de la terrassa, situada
als jardins de la piscina del Club.

Revetlla de Sant Joan (23 de juny)

El Club va encetar la temporada d’estiu amb un
dels  moments  més  esperats  per  a  tothom:  la
revetlla  de  Sant  Joan.  Per  a  l’ocasió  es  va
preparar una nit especial amb una celebració a la
zona de les carpes, en la qual es va oferir coca i
cava per a tots els assistents, socis i amics. La nit
va estar amenitzada per la música d’Xtra FM.
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Nits Salado (juliol i agost)

Les nits estiuenques del Club per al 2018 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.

Les Nits Salado Port d’Aro, que tenen lloc cada
dissabte a la nit, durant els mesos de juliol i
agost, van oferir festes variades, de diferents
temàtiques i estils de 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.

Col·laboració amb la Fundació Ecomar ( de juny a l’agost)

Un altre anys més, el Club ha col·laborat amb
el  programa  d’educació  mediambiental
Grímpola  Ecomar  2018 que  impulsa  la
Fundació  Ecomar,  aquest  any,  dins  dels
diferents  tallers  impartits,  va  destacar  el
concurs  “ Ponte las pilas y recicla” 

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

Un  any  més,  el Club  Nàutic  Port
d’Aro col·labora  amb  la Fundació  Esclerosi
Múltiple  de  Catalunya(FEM),  organitzant
l’esdeveniment  “Mulla’t per  l’Esclerosi
Múltiple“,  una  jornada  en  la  qual  totes
aquelles  persones  que  es  volen  solidaritzar
amb la  causa,  poden  mostrar  el  seu suport
cap  a  les  persones  que  pateixen  aquesta
malaltia,  mullant-se  simbòlicament  a  la
piscina.

Enguany, el Mulla’t ha volgut donar visibilitat
a l’esclerosi múltiple infantil, ja que entre un 3
i un 10% de les persones diagnosticades cada
any amb aquesta malaltia  són nens i  nenes
menors.

El  Club  també  s’ha  sumat  a  la  iniciativa  organitzant  una  taula  amb  una  gran  quantitat  de
material(tovalloles,  bosses,  samarretes,  rellotges  infantils,  jocs),  per  recaptar  fons  per  lluitar
contra la malaltia. 
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Processó de la Verge del Carme (16 de
juliol)

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  Platja  Gran  de
Platja d’Aro.

La  celebració  va  començar  a  les  dotze  del
migdia  reunint  fins  a  20  embarcacions,
engalanades  per  a  l’ocasió,  davant  de  la
bocana  per  a  fer  el  toc  de  sortida  des  de
l’embarcació del Club Sabina. 

En  haver  arribat  i  atracat,  tothom  vaser
convidat a un refrigeri  que es va oferir a la
zona de les carpes del Club.

Festa Hotel Alàbriga (13 juliol)

El dia 13 de juliol, l’Hotel Alàbriga va organitzar una festa perquè tots els socis del Club Nàutic Port
d’Aro poguessin conèixer les seves instal·lacions i serveis.
L’esdeveniment va comptar amb l’assistència de gairebé 200 persones, a les quals es va oferir una
copa de cava de benvinguda, un sopar i una nit amenitzada per una actuació musical.
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Setmana del club (del 6 al10 d’agost)

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 amb diverses activitats 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  assistint als
espectacles  dels  pallassos  i  la  festa  de
l’escuma.

L’agenda  de  la  Setmana del  Club  va  ser  la
següent:
Dilluns  6: Visita  dels  personatges  infantils
amb Mini Disco

Dimarts  7: Show de  pallassos  “Salchichón  y
Pildorita”

Dimecres  8: Taller  de  bombolles  de  sabó,
sorra  de  colors,  confecció  de  xapes,
maquillatge artístic i globoflèxia.

Dijous 09: Show d’animadors.

Divendres  10: Festa  de  l’escuma  de  colors
amb animació.

Al acabar cada activitat diària es va oferir un petit
berenar,  que consistia en xocolata desfeta i 
“melindros”. 

19



Memòria d’activitats esportives, socials i culturals del Club Nàutic Port d’Aro del 2018

La Nit del Soci – sardinada (11 d’agost)

La Nit del Soci 2018, enguany reconvertida en
una  sardinada,  va  acollir  315  persones  que
van poder gaudir d’una nit plena de sorpreses.

La  vetllada  va  ser  presentada  per  Xesco  i
Clàudia i es va donar la benvinguda amb una
copa de cava a tots els convidats. A més de la
sardinada,  els  assistents  van  poder  gaudir
d’una  cantada  d’havaneres  i  cançons
marineres amb el Grup Ultramar i un “Cremat”
que va preparar el personal del Club.

Tots els socis i amics van rebre com a obsequi
una  litografia  signada, personalment,  per
l’artista Jordi Jubany, qui va estar present a la
festa va dedicar les litografies.

La  nit  va  ser  llarga,  però  un  dels  moments
més especials va arribar quan els socis i amics
del  Club  van  apropar-se  a  la  piscina  per
deixar-hi  el  seu Loi  Khratong i  demanar  els
seus desitjos.

A banda del sopar, també hi va haver música
en directe tota la nit. El músic català Salvador
Torres  (Sam)  va  iniciar  la  vetllada,  i  el
conegut compositor i músic Alejandro Abad va
sorprendre  els  assistents  amb  un  petit
repertori  de  les  seves  cançons  més
conegudes.  Finalment,  van  tancar  la  nit  el
grup d’havaneres Ultramar.

La nit va acabar a les carpes del Club amb la
festa  de  cada  dissabte  a  la  nit Salado  Port
d’Aro.
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4. ACTIVITATS CULTURALS AL CLUB

El Club Nàutic Port d’Aro, com a entitat vinculada al territori i com a escenari privilegiat al
costat del mar, acull diverses activitats de caràcter cultural adreçades, especialment, als
socis, però també altres iniciatives més externes dirigides a un públic específic.

Exposició de pintures marines “Jordi
Jubany”

El Club Nàutic Port d’Aro va acollir l’Exposició
de  marines del  pintor  Jordi  Jubany,
organitzada per la Galeria d’Art El Claustre de
Girona.  La  seva  obra  està  inspirada  en  el
dibuix artístic, la pintura a l’oli i els paisatges
urbans. S’apropa de forma molt marcada a la
tradició  paisatgística  de  les  comarques
gironines. 

5. NOTÍCIES DEL CLUB

El Club Nàutic Port d’Aro ha estat protagonista, al llarg de l’any 2018, de diverses informacions, a
partir d’un fet noticiable o a partir d’activitats i/o jornades que han tingut lloc al Club.

El Club Nàutic Port d’Aro es promociona a Düsseldorf (30 gener)

El Club Nàutic Port d’Aro, juntament amb els
diferents ports esportius de la Costa Brava, va
estar  present  a  l’estand  de  l’Associació
Catalana de Ports Esportius i Turístics(ACPET),
a la fira Boot de Düsseldorf, promocionant la
nova guia audiovisual dels Ports de la Costa
Brava.

La  guia,  que  es  va  presentar  a  Alemanya,
consta  de  19  vídeos  de  marines  i  ports
esportius de la zona de la Costa Brava, entre
els  quals  hi  ha  el  del  Port  d’Aro,  amb  una
entrevista  a  la  seva  directora, Maria  Muñoz.
L’objectiu d’aquests materials audiovisuals és
potenciar  l’entrada dels  ports  esportius  i  les
activitats que es fan al mercat alemany i així
captar un nou perfil de turista per a la Costa
Brava.
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La Generalitat aprova l’estudi d’impacte i enterra el dic de 270 metres de la 
bocana del Port d’Aro (9 febrer)

El  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  (DOG)  va
publicar la resolució de Medi Ambient a favor
de l’alternativa 1 de bocana dins el  projecte
del nou port de Platja d’Aro. Amb data del 19
de gener de 2018, la resolució és favorable a
la  construcció  de  la  bocana  petita  de  les
quatre possibles i la més respectuosa amb el
medi ambient.

La  bocana  aprovada,  segons  consta  en  la
resolució,  modifica  la  part  interior  del  dic
d’abric sense tocar la posició del morro actual
i  canvia  l’alineació  del  contradic  a  fi
d’esmorteir  l’onatge  que  accedeix  a  la
dàrsena. El nou contradic gira 41º en planta
cap a l’exterior  i  augmenta la  seva longitud
uns 12 metres, fet que provoca que s’hagi de
reduir l’esplanada de vela actual per tenir una
amplada de bocana de 47,5 metres en la part
exterior.

Guardó Bandera Blava  2018

El Club Nàutic Port d’Aro ha estat guardonat,
un any més, amb la Bandera Blava 2018 que
l’acredita  com  un  port  esportiu  respectuós
amb el medi ambient i el seu entorn natural. 

Aquest  guardó,  reconegut  a  escala
internacional,  valora  i  premia  la  gestió
ambiental i la seguretat, les instal·lacions i la
prestació òptima dels serveis i la informació i
l’educació ambiental. Així mateix, exigeix a les
platges una qualitat de l’aigua excel·lent i als
ports, una excel·lent gestió ambiental. 

A  la  foto,  el  Conseller  del  Departament  de
Territori  i  Sostenibilitat  Sr.  Damià  Calvet,  el
Vicepresident  del  Club  Sr.  Rafael  Arau  i  el
President de l ’ADEAC Sr. José Ramón Sanchez,
en un moment del lliurament del guardó. 

Assemblea General Ordinària i Extraordinària de socis ( març i agost )

El Club ha celebrat dues assemblees de socis: 
l’ordinària, celebrada el dissabte 24 de març 
de 2018, i l’extraordinària, que va tenir lloc el 
dissabte11 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.
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Primer estiu del Servei Grumet al Club (6 juny)

A partir de l’1 de juliol, el CN Port d’Aro va posar

en marxa un nou servei d’assistència i neteja a

les embarcacions amb l’objectiu d’oferir un valor

afegit  als socis. Es tracta del Servei Grumet, el

qual ofereix dues branques:

– El     Grumet Gourme  t: A través d’una botiga online, el soci pot comprar diversos complements

d’alimentació i sanejament com begudes i snacks PepsiCo, bosses de gel, farmaciola nàutica,

plats, gots i coberts i bosses d’escombraries, entre altres. Només cal fer la comanda, a través

de l’APP del club o del web, i al cap de 24 hores es rebrà a l’embarcació.

– El     Grumet Net:  Es tracta  d’un servei  de neteja d’embarcacions i  de reposició  de tovalloles

complementari al que realitza la marineria del club. El recanvi de tovalloles pot dur-se a terme

amb tovalloles pròpies o tovalloles del club. Per gaudir del Grumet Net, cal subscriure’s al servei

a través d’una quota mensual.

S’instal·len les boies de fondeig a la Cala del Pi de Platja d’Aro (18 juliol)

Un any més, el Club Nàutic Port d’Aro, després de
negociar  amb  l’Ajuntament  de  Castell-Platja
d’Aro,  ha  aconseguit  la  instal·lació  de  quatre
boies  de  fondeig perquè  els  socis  i  visitants
puguin  gaudir  d’una  manera  més  extensa  del
litoral i tinguin més punts on aturar-se amb les
seves embarcacions, lluny dels banyistes.

Nous carnets de soci (3 juliol)

El  Club  Nàutic  Port  d’Aro  ha  renovat  la  versió
dels carnets de soci, ja disponibles per passar-los
a recollir a les oficines del Club.

Els  nous  carnets serviran  per  identificar-se i
seran necessaris per gaudir dels serveis del Club,
com l’accés a la piscina o als vestidors. A més,
amb aquest nou carnet els socis podran gaudir de
descomptes al restaurant o a futurs serveis, com
la reposició a la gasolinera pels vaixells.

Des del 9 de juliol, els carnets es poden sol·licitar
a les oficines del Club i, allà mateix, es poden fer
les fotografies de carnet al moment.
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La passera que unirà el Port d’Aro i el passeig de Platja d’Aro, a prop de ser 
una realitat (18 setembre).

El Club Nàutic Port d’Aro i el Passeig Marítim de Platja d’Aro aviat deixaran d’estar separats gràcies
a la construcció d’una passera lleugera que unirà aquests dos trams del municipi situats a banda i
banda de la desembocadura del Ridaura.

La nova passera,  d’uns  80 metres  de llargada,
tindria  un  carril  per  a  vianants  i  un  per  a
bicicletes i,  a més, també seria utilitzat per les
ambulàncies en cas d’emergència.

Després  de  moltes  reunions  entre  la  junta
directiva  del  Club  Nàutic  Port  d’Aro  amb
l’Ajuntament  de  Castell-Platja  d’Aro  per  buscar
una solució a la problemàtica i, també, després
que el mes de setembre es constituís l’Associació
local  Cavall  Bernat,  impulsada  pel  mateix  Club
Nàutic, amb l’objectiu d’aconseguir una integració
entre el port i el municipi, sembla que finalment
Costes  de  l’Estat  ha  pactat  un  calendari  per  a
tirar endavant el projecte.

Comencen les obres de la benzinera (27 setembre)

La darrera setmana de setembre van començar
les tasques de buidatge dels dipòsits de benzina
i, posteriorment, es va procedir a l’inici de l’obra
de la plataforma de formigó.
Amb  motiu  de  les  obres,  el  CN  Port  d’Aro  va
haver  d’arriar  la  Bandera  Blava  que  tenia
atorgada  el  2018,  fins  a  la  finalització  de  les
obres.
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Jornades fotogràfiques Platja d’Aro  2018  (12-14 d’octubre)

La 5a edició de les Jornades fotogràfiques, es va presentar sota el títol “Educant la mirada: el

viatge de l’artista”.  Amb aquest  enfocament,  es  va comptar  amb la  presència  de  prestigiosos

fotògrafs nacionals i internacionals que van realitzar tallers i seminaris en el marc del Club Nàutic

Port d’Aro per oferir i rebre coneixements entorn de la fotografia.

L’objectiu dels tallers era aportar els coneixements necessaris per a convertir un projecte fotogràfic

en un foto llibre, a través de l’estudi i l’anàlisi de tots els aspectes relacionats amb l’edició -tant a

escala històrica com conceptual la narració i la producció.

També es va fer un taller on es van avaluar els dossiers individuals dels participants.
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