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Fa un any i mig que sóc el President del Club Nàutic el Masnou. 
Vull que sapigueu que continuo amb la mateixa motivació 
que el primer dia. Amb franquesa també us dic que ha hagut 
alguns moments, sobretot a causa del deteriorament de les 
instal·lacions de l’edifici, complicats. Tot seria més senzill si no 
estiguéssim pagant els deutes del passat i poguéssim treballar 
amb més marge de maniobra; la Junta directiva actual és molt 
curosa en no estirar més el braç que la màniga. 

Tot i aquests moments on la nostra feina és més d’anar ape-
daçant que de construir, ens sentim forts i anem solucionant 
el que se’ns va presentant diàriament. L’actitud marca la 
diferència. Hem après a combinar la supervivència del dia a 
dia amb el projecte de futur. 

La renovació de la concessió del Club Nàutic el Masnou és 
l’ocupació més important que tenim en aquest projecte. Hem 
de ser conscients que és un tema molt delicat. La vela ens 
ajuda en aquest propòsit de la renovació. Ens hem d’aplicar 
de valent en aquesta activitat perquè segueixi molt activa i 
fer-la créixer encara més.

També hem ajudat altres activitats esportives, creiem que la 
secció de volei està plenament consolidada i hem crescut de 
forma important amb altres com el rem, el paddle surf i el 
tennis platja.

Tots aquests esports, junt amb les activitats socials, els diferents 
jocs socials, tallers, xerrades, excursions i sortides culturals  fan 
que el nostre club estigui tan viu. Perquè, de fet, aquesta és 
la nostra missió com a Junta Directiva: que gaudiu del vostre 
club. La piscina, la visió de tota la silueta de la ciutat de Bar-
celona, les vistes al mar en tots els seus racons, el poble en el 
què està ubicat fan que aquest club sigui privilegiat.

Socis i sòcies, us vull demanar quelcom. Ara hem d’empènyer 
plegats. Per això vull que entre els vostres propòsits del 2020 
hi hagi algun d’aquest:  “vull sortir a navegar” o “quedar  al 
club amb els meus amics per fer l’aperitiu” o “aprendre a 
remar” o “sortir amb el paddle surf” o “apuntar-me a algun 
dels jocs socials” o “a les excursions”, etc.  En conclusió, us 
animo a gaudir-lo més i us demano que ens ajudeu a donar-lo 
a conèixer als vostres amics, familiars, coneguts. Venir al Club 
també és una molt bona manera de conèixer persones. 

No puc acabar aquest escrit sense expresar el meu desig 
que en aquest 2020 la situació política que estem vivint al 
nostre país es resolgui. Buscant solucions, sense pressions ni 
imposicions. Amb diàleg. Som un club amb una gamma molt 
rica de colors i tots aquests colors també li donen vida. Per 
això segur que tots volem que es trobi un punt d’entesa el 
més aviat possible.

Estic a la vostra disposició pel que necessiteu. 

Us desitjo en nom de tota la Junta Directiva un 2020 ben ple 
de Nàutic!

Editorial 
del president

Manel Freixa
President CNEM
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Com a Club Esportiu, ens interessa molt 
conèixer la seva opinió com a regidor 
d’Esports, però com que tenim molt a 
prop la concessió també és molt inte-
ressant parlar amb ell sobre els temes 
urbanístics.

Parlem primer sobre els temes espor-
tius. El Masnou ha estat i és bressol de 
grans esportistes: Ricky Rubio, Sílvia 
Mas, etc. Per tenir aquests nivells, cal 
tenir una base d’esportistes molt gran. 
Quines polítiques o projectes de pro-
moció de l’esport es plantegen des de 
l’Ajuntament? 
Estem d’acord amb la necessitat d’una 
base molt àmplia. Per enfortir-la, pensem 
que tenim dos camins: augmentar la col-
laboració amb les escoles per potenciar 
l’esport dins l’horari lectiu, i augmentar 
la col·laboració i el suport a les entitats 
esportives. 

Com a Club, a banda del nostre es-
port bàsic, la vela, ens estem obrint a la 
pràctica d’altres esports que tenen un 
creixement important relacionat amb 
el mar i la platja: vòlei, tennis, surf de 
rem, rem, etc. Com podríem establir un 
lligam entre l’Ajuntament i el Club per 
promocionar aquests esports al nostre 
poble?
Al Masnou tenim un repte molt impor-
tant, que és aconseguir que la platja 
i el mar, el poliesportiu més gran que 
tenim, tinguin activitat tot l’any. El camí 
iniciat per la nova junta per a l’impuls 
d’aquests esports ens interessa molt i, 
des de l’Ajuntament, hem de col·laborar 
augmentant la infraestructura esportiva 
a la platja, facilitant les gestions amb la 
Generalitat i el Ministeri, i donant suport 
a la promoció de les iniciatives que se’ns 
proposin.

Com a Club Nàutic, nosaltres intentem 
que el nom del Masnou es conegui tant 
per l’actuació dels nostres esportistes 
arreu del món com per les competicions 
que organitzem, i la nostra col·laboració 
està oberta en tot moment.

Tenen projecte de portar competicions 
d’alt nivell al nostre poble?
Estem oberts a col·laborar en qualsevol 
esdeveniment esportiu d’alt nivell. No 
ens preocupa tant la promoció del nom 
del Masnou com el fet que aquests es-
deveniments serveixin per donar impuls 
i fer créixer la pràctica de l’esport entre 
la gent del Masnou.

Aprofitem ara l’altre barret que porta 
vostè. Sentim a parlar molt del Pla espe-
cial. Ens pot explicar en què consisteix i 
com pot afectar el Club Nàutic?
El Pla especial del port, dit de forma pla-
nera, és un document que fixa com es 
podrà reformar el port i quines activitats 
s’hi podran instal·lar. Això és molt impor-
tant, perquè en aquest mandat s’acaba la 
concessió del port i, quan la Generalitat 
obri el procés per a la nova adjudicació, 
les propostes que es presentin ho hauran 
de fer dins de les condicions que marqui el 
Pla especial que hàgim aprovat al Masnou.
Pel que fa al Club Nàutic, i a tall d’exem-
ple, el Pla especial haurà d’incloure una 
millora substancial de la base nàutica per 
poder incrementar i millorar l’activitat que 
ara s’hi realitza.

Com veu el tema de la renovació de la 
nostra concessió? I la del port?
El Club Nàutic està ubicat dins l’àmbit por-
tuari que ocupa el port. Això ha acabat sent 
un gran avantatge, vistes les dificultats que 
estan tenint a Cabrera, Vilassar... Qui vulgui 
optar a la nova concessió del port haurà de 
presentar un projecte esportiu sòlid i creiem 
que aquest projecte tan sols pot oferir-lo 
el vostre Club. Des de l’Ajuntament estem 
al vostre costat i farem la nostra feina per 
mirar d’aconseguir unes condicions de futur 
que us donin la tranquil·litat necessària per 
seguir endavant per molts anys.

Agraïm la seva amabilitat per haver con-
testat aquestes preguntes i esperem 
continuar una estreta col·laboració entre 
l’Ajuntament i el Club Nàutic que ens 
permeti assolir els objectius que tots 
desitgem.

Entrevista 
al regidor

Ricard Plana
Regidor

Avui entrevistem Ricard Plana, 
regidor d’Esports i Urbanisme 
de l’Ajuntament del Masnou.
És regidor d’Urbanisme des 
de l’any 2015, i des de les 
passades eleccions, també és 
el responsable de la Regidoria 
d’Esports.
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El 24 d’abril, i amb la presència de més d’un centenar 
de socis i sòcies, es va celebrar l’Assemblea General 
durant la qual, es van aprovar un seguit d’accions molt 
importants pel futur del Club Nàutic El Masnou. 

En primer lloc, el President de l’entitat, Sr. Manel Freixa, 
va dur a terme l’informe de gestió on va fer un ampli repàs 
de les primeres accions dutes a terme per la nova Junta 
Directiva, i on va esbossar les línies d’actuació de futur.

Durant el transcurs de l’assemblea es van aprovar qüesti-
ons tan importants pel club com la liquidació de l’exercici 
econòmic del 2018 i el pressupost del 2019.

Després d’un torn de precs i preguntes, on els membres de 
la junta Directiva van resoldre les qüestions i inquietuds plan-
tejades pels assistents, l’assemblea va finalitzar a les 21 hores 
amb la sensació general que ens trobem davant d’un club viu, 
participatiu i en constant evolució.

Celebració de l’Assemblea 
General del CNEM

Xerrada sobre la 
Dieta Mediterrània

El dissabte 30 de novembre, a la nostra Sala Noble, 
el soci del Club i metge especialista en medicina 
familiar comunitària, Sr. Fernando Samaniego, 
ens va realitzar una xerrada/conferència sobre la 
dieta mediterrània i la seva importància en la salut 
i prevenció de malalties.

Davant d’una vintena de socis i sòcies el Sr. Sama-
niego va enumerar els avantatges d’aquesta dieta i 
la importància de dur a terme una bona alimentació 
per a la nostra salut personal.
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Diada Nacional 
de Catalunya 2019

Exposició fotogràfica 
“VALENTS”

Un any més, i com ja és tradició, el Club Nàutic El Masnou va ser 
present a l’ofrena floral que les entitats del Masnou celebraren 
a la Plaça Onze de Setembre de la vila en el marc dels actes 
institucionals amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

El nostre Club va estar representat pel nostre President, Sr. Manel 
Freixa, i pels socis del club Arnau Martí Tomas i la Marina Pro-
hom Castells que l’acompanyaven en el moment de l’ofrena.

Del 16 al 30 de novembre tots els socis i sòcies del Club Nàutic 
El Masnou van poder contemplar el recull de fotografies realitzat 
per la sòcia Mònica Solà en el marc de l’exposició VALENTS. La 
línia temàtica de l’exposició fou el cos de Bombers i les diferents 
instantànies captaven diversos moments de la seva tasca social. 

Destacar la gran qualitat de totes les obres exposades.

El Pres
ident de

l Club, 
Sr. Manel 

Freixa 
i l’Arnau i 

la Marina e
n el 

moment de 
l’ofrena

L’autora de l’exposició, Mònica Solà amb les seves obres
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Es van sortejar molts regals cortesia dels nostres col·laboradors

Els joves
 regatist

es del C
lub van

 rebre 

els seus 
premis

Nora Ga
rcia de

 la Ca
sa, esco

llida 

millor reg
atista 

de la t
emporada

Nit de la 
Vela 2019

Nora Garcia de la Casa escollida 
millor regatista de la temporada

Campiona de Catalunya per segon any consecutiu, campiona de Catalunya per 
equips, subcampiona d’Espanya i quarta al campionat d’Europa. Aquest és el 
palmarès de la temporada 2018/2019 de la Nora, l’esportista de la classe Optimist 
escollida millor regatista de la temporada.

Durant la gala, celebrada la nit del 8 de juliol, també es van entregar els premis als 
millors regatistes de les diferents flotes del Club, activitats esportives i de la Regata 
Open, Trofeu Laudo’s i la tradicional regata de patins per parelles. Eli Llargués va ser 
reconeguda pel seu podi al Campionat del Món de la classe Europa.

L’il·lustríssim alcalde d’El Masnou, Sr. Jaume Oliveras, el Sr. Xavier 
Torres, President de la Federació Catalana de Vela i el Sr. Manel 
Freixa, President del nostre Club, van presidir l’edició d’enguany. 
A més, també van assistir el regidor d’esports, Sr. Ricard Plana, la 
regidora de Cultura, Sra. Neus Tallada i la Sra. Elena Sanahuja.

Tota la vetllada va transcórrer dins el marc d’una jornada emoci-
onant i engrescadora amb sortejos de molts regals dels nostres 
col·laboradors i espònsors i amb un fi de gala amb música per 
tothom i amb l’actuació sorpresa de l’estimat soci i concursant 
de “Operación Triunfo” Luis Mas que ens va obsequiar amb 
unes cançons.

Moltíssimes Gràcies Luis!
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Recollida de plàstics 
a la Platja

Unes 300 persones netegen la platja 
de plàstics i altres residus
Multitudinària resposta a la iniciativa organitzada pel Club Nàutic 
El Masnou amb el suport de l’Ajuntament.

Unes 300 persones, aproximadament, van respondre a la crida 
del Club Nàutic El Masnou, que va organitzar una jornada de 
recollida de residus ahir diumenge 26 de gener a la platja. 
Bona part de les deixalles van ser arrossegades pel fort onatge 
i per les avingudes a les rieres, a causa de la virulència del 
temporal Glòria que ens va afectar.

Una porció molt significativa del que es va recollir van ser 
objectes de plàstic de tota mena. 

En la cita van col·laborar-hi persones de totes les edats. El 
Club Nàutic va posar-hi l’organització, la gent, les mans i 
l’esforç. L’Ajuntament va encarregar-se d’aportar materi-
al, com les bosses per dipositar-hi les deixalles, així com 
operaris per donar suport al voluntariat.

Vam comptar am
b una 

gran 

particip
ació; m

és de 60
 persone

s

Unes 300 persones van respondre a la 
crida del Club Nàutic El Masnou

El Diumenge 24 de novembre vam organitzar la primera recollida 
de plàstics a la platja, una activitat que la Federació Catalana 
de Vela està també promocionant. Vam comptar amb una gran 
participació; més de 60 persones i amb els nens de l’escola de 
vela. Va ser una activitat molt productiva i gratificant perquè 
vam recollir en menys de 2 hores, més de 500 kg. 

Ocean 52, la beguda saludable que col·labora amb la soste-
nibilitat mediambiental, ens van oferir la seva col·laboració, 
fent difusió pels seus canals, i amb producte que va anar 
molt bé i va agradar molt als assistents, ja que va ser una 
jornada dura i amb molt de sol; tothom tenia molta set! La 
Fundació ECOMAR, amb qui estem col·laborant com a Club 
per fomentar els bons hàbits als nostres regatistes, ens van 
donar suport amb material (bosses i guants).
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Molts canvis i molta il·lusió 
a la Base Nàutica

Base 
Nàutica

Natàlia Via-Dufresne és la responsable 
de les activitats esportives del club i 
encapçala un equip format per dos 
coordinadors que són la Farah Mo-
hand que a grans trets s’encarrega de 
tot el que té a veure amb Escola de 
Vela, relació amb les escoles de les 
poblacions properes, les activitats de 
continuïtat i gran part del campus de 
vela. L’altre coordinador és en Marc 
Martínez (en “Xixi” com li agrada a ell 
que li diguin), que s’encarrega de co-
ordinar la instal·lació, la varada, llanxes 
i material de la base.

Aquest equip, sense haver treballat 
abans plegats han demostrat que el 
Club Nàutic El Masnou és imparable 
pel que fa a l’organització de grans 
esdeveniments. 

Vam començar al mes de gener fent 
un clínic de vela de la nombrosa classe 
Europa que tenim a Catalunya amb una 
entrenadora de renom internacional, 
actual Campiona del món de la classe 
Europa Ana Livdjerg i Christian Rindom 
entrenador de la regatista de Láser 
que acaba de ser nomenada la millor 

Natàlia Via-Dufresne 
lidera el nou equip de la 
Base Nàutica

regatista del 2019 per la federació 
internacional la World Sailing.

El mes de març va ser molt intens pel que 
fa a competicions, ja que vam organitzar 
una regata a nivell territorial puntuable 
per l’equip Català de la Federació Cata-
lana de Vela, de les classes Láser, Europa 
i 420 amb 168 participants. Després vam 
organitzar el la Copa d’Espanya de la 
classe Láser Radial amb 123 embarca-
cions i, per Setmana Santa vam celebrar 
la Copa d’Espanya de la classe Europa 
amb 60 participants però que no vam 
poder finalitzar, ja que no es va poder 
navegar cap dia per les condicions de 
vent que van fer que la bocana del Port 
estigués impracticable.

En els mesos de maig i juny vam or-
ganitzar els campionats de Catalunya 
de la classe Optimist de totes les ca-
tegories; el Grup 1 i el Grup 2 (Trofeu 
Marsà) i el Grup 3 (Trofeu Sanahuja) 
amb més de 200 participants en total, 
i una regata de la classe Finn i Snipe 
amb quasi 25 embarcacions!

Ja entrant al bon temps de l’estiu, 
vam organitzar una regata de Creuer, 
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puntuable per la copa catalana i una 
regata N2 de Patí a Vela.

I per acabar, al mes d’octubre vam 
organitzar la segona de les quatre 
regates puntuables per l’equip català 
de la classe Optimist, una N2 amb 160 
embarcacions.

A part de les regates organitzades al 
club, les nostres flotes han tingut una 
gran activitat competint a regates a 
nivell català, nacional i internacional, 
on el club dins de les seves possibilitats 
ajuda als equips amb els mitjans que 
pot i que, aquest any hem pogut posar 
a disposició dels equips de regata el 
vehicle nou del club; una furgoneta 
molt ben retolada de 9 places.

El Campus d’estiu ha generat mol-
ta activitat des de l’última setmana 
de juny fins a la primera setmana de 
setembre a la base nàutica. Hem ad-
quirit 4 noves embarcacions de vela 
lleugera, els Topaz, ideals per l’escola 
de vela i hem estat arreglant diverses 
embarcacions de l’escola de vela per 
poder donar servei a les activitats de 
campus i de les diferents escoles que 
vénen a navegar. Després de finalitzar 
el campus, hem creat les activitats de 
continuïtat pels apassionats de la vela i 
el mar amb una trentena de regatistes 
que entrenen i fan activitat regularment 
a les nostres instal·lacions.

També hem tingut entrenant a la base 
l’equip alemany de 420 al mes de març, 
i a l’equip olímpic de Nova Zelanda de 
la classe Finn al mes de maig.

... i el 2020 què?
Pel 2020 tenim també una temporada 
molt activa.

Les nostres flotes 
han tingut una gran 
activitat competint 
a regates a nivell 
català, nacional i 
internacional

Com a competició més important ce-
lebrarem el 50 aniversari del Trofeu 
Sanahuja, per aquesta ocasió organit-
zarem el Campionat d’Espanya d’Op-
timist per equips al mes de Juny.

Celebrarem també la Copa d’Espanya 
de la classe Europa el pont de l’1 de 
Maig.

Com altres anys tindrem proves pun-
tuables pel rànking català de totes 
les altres flotes, 420, Láser, Europa i 
Pati a Vela i l’habitual Trofeu Marsa 
d’Optimist.

Hem tingut regatistes internacionals, com l’equip olímpic de Nova Zelanda i 
integrants de la Copa Amèrica entrenant a la nostra Base
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I, com a novetat, la regata de creuers 
Costa Barcelona Maresme que orga-
nitzarem conjuntament amb els Clubs 
de Premià, Mataró, El Balís i Arenys.

I, finalment després del gran èxit 
d’aquest any, la celebració de regates 
open de vela lleugera obertes a tots 
els socis amb els seus propis vaixells 
o cedits pel Club.

Apostem molt pel tema formatiu, vo-
lem que el nostre Club sigui un club 
de referència pel que fa a formació 
des de la base amb l’Escola de Vela 
fins als equips de competició de les 
classes que treballem.

Amb l’escola de vela, volem posar en 
marxa el programa de vela inclusiva 
en el qual estem treballant i fent-lo 
realitat amb centres especialitzats.

Estem treballant amb les escoles dels 
pobles propers per promoure les nos-
tres activitats i que incloguin la vela 
dins de les activitats esportives o com 
a extraescolars.

Organitzarem casals de vela per Nadal, 
Setmana Santa i estiu enfocant molt en 
la formació i aprenentatge de l’esport 
de la vela i incloure la formació de 
qualitat en totes les nostres activitats.

I tot això gràcies a aquest equip humà 
molt involucrat en totes aquestes ac-
cions i donar servei al soci en aquest 
aspecte d’activitat del nostre Club.

Signatura col·laboració 
Port del Masnou

El dimecres 4 de desembre es va signar amb Promociones 
Portuarias SA, empresa que gestiona el Port Esportiu del 
Masnou, un acord d’intencions per licitar de manera conjunta 
la renovació de la concessió del port que finalitza el 2022.

Aquesta acció referma l’estreta col·laboració que sempre ha 
existit entre el Port del Masnou i el Club Nàutic El Masnou, 
i ens enforteix de cara a la tramitació pertinent.

Al mateix temps també és va signar  un acord d’esponsorit-
zació de cara a una regata N2 de les classes: Europa, 420, 
Láser Radial i Láser 4.7, que es celebrarà el proper 7 i 8 de 
març al nostre club sota el nom de “Regata Port Masnou”.

El President del Club Nàutic El Masnou, Sr. Manel Freixa, 
i  el conseller delegat de Promociones Portuarias SA, Sr. 
Fernando Mestre, han dut a terme la signatura dels acords.
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La com
petició 

va com
ptar a

mb 

una à
mplia 

partici
pació

El podi dels guanyadors en categoria 
masculina

La Copa de España de 
Láser Radial al Masnou

El cap de setmana, del 21 al 24 de març, la “Copa d’Espanya 2019 de Làser Radi-
al” organitzada pel Club Nàutic El Masnou va comptar amb la participació de 130 
regatistes.

El primer dia de regata els participants van navegar en dos grups. Les condicions 
de vent només van permetre dues proves en un grup i una en l’altre. Tot i això, 
la jornada ja va permetre entreveure els favorits de la competició; l’andalusa Ana 
Moncada i el balear Jordi Lladó.

El segon dia de competició va acompanyar, amb vents suaus, la celebració de 4 
proves per a cada grup, consolidant els favorits en els primers llocs de la classifi-
cació. La falta de vent del tercer dia de competició no va permetre la celebració 
de cap prova.

Els guanyadors finals van ser, en categoria masculina, Jordi Lladó del RCN de 
Palma, seguit de Ricard Castellví del Club Nàutic de Cambrils i Javier Vilariño 
de S’Arenal.

En categoria femenina, i per darrere de l’andalusa Ana Moncada es va classi-
ficar Martina Reino del Club Nautico Gran Canaria i la catalana Cristina Pujol 
del Club Nàutic Port d’Aro.

Un èxit organitzatiu del Club Nàutic El Masnou.

Trofeus 
i Regates

Organitzada pel Club Nàutic 

El Masnou va comptar amb la 

participació de 130 regatistes
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El Club Nàutic El Masnou 
Subcampió de la 
Lliga Vela Catalana 

El CN El Balís es va proclamar 
guanyador de la 1a edició de la 
Lliga Vela Catalana celebrada el 4 
i 5 de maig al CN Vilanova. El van 
acompanyar al podi el Club Nàutic 
El Masnou i el CN Vilanova, en 
segona i tercera posició respecti-
vament. En total es van celebrar 8 
proves sota unes condicions de 
vent de component sud-oest amb 
unes ratxes de vent d’una mitjana 
de 10 nusos.

L’equip guanyador, a més a més 
del prestigi de guanyar la primera 
edició d’aquesta competició, es va 
endur el trofeu de vencedor, un pre-
mi econòmic i una wild card per la 
Lliga de 2020.

CREUER: Copa Catalana 
Zona Centre - Creuers 

El 15 i 16 de juny, coincidint amb la jornada d’inauguració de l’estiu del Club, es va 
celebrar la regata de Creuer en categoria RI - Copa Catalana Zona Centre.

Dissabte es va celebrar una prova amb vent de llevant i diumenge, després d’un 
bon esmorzar a la terrassa de la Base Nàutica, dues proves amb bon vent de sud. 

Els guanyadors del Grup 1 van ser:

1. TRAMENDU de Salvador Vieta (RCNBarcelona)

2. MAXIMO de Maribel Cadenas (CN Masnou)

3. MIAJA X de Jaume Samon (CN Masnou)

Els guanyadors del Grup 2 van ser:

1. AMARENA II de Giancarlo Nichilo (CV Mataró)

2. WHITE MAGIC de Carles Llorca (CN Premià)

3. CAP PROBLEMA de Cristian Fernández (CN Masnou)

Podi del Grup 1 amb el MAXIMO de Maribel Cadenas i el MIAJA X de Jaume Samon

Podi del Grup 2 amb el CAP 
PROBLEMA de Cristian 

Fernández en la 3a posició

Trofeus 
i Regates

El Club Nàutic El Masnou Subcampió 

de la Lliga Vela Ca
talana

16

Vela  



La Sra. Elena Sanahuja que va 
entregar a tots els participants 
una medalla commemorativa

Es van sorte
jar productes

 de HellyHan
sen 

i Snackissim
o així com llibres cedit

s pel 

pare del rega
tista Joaquin

 Bautista

Optimist G3: 49è Trofeu 
Francesc Sanahuja
Campionat de Catalunya

Durant el cap de setmana del 8 i 9 de juny es va celebrar el Campionat de Catalunya 
d’Optimist de la categoria G3, els més novells d’aquesta classe. Amb un total de 63 
inscripcions, es van completar 4 proves de les 6 programades. El bon ambient i la 
bona organització foren les protagonistes del cap de setmana. Agraïm la presència 
i el suport de la Sra. Elena Sanahuja que va entregar a tots els participants una me-
dalla commemorativa del trofeu.

Dissabte després de navegar, tots els participants van poder gaudir d’una “ma-
carronada”, i diumenge, del caldo Aneto abans de l’entrega de premis on es van 
sortejar productes de HellyHansen i Snackissimo així com llibres cedits pel pare del 

regatista Joaquin Bautista.

49è trof
eu Fra

ncesc S
anahuj

a 

Campionat 
de Cata

lunya O
ptimist G3

Trofeus 
i Regates
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Regata OPEN Club Nàutic 
El Masnou 2019

El dissabte 14 de setembre, i dins el marc de la celebració de la Nit de la Vela 2019 
on es va dur a terme el reconeixement als regatistes de les diferents Flotes del nostre 
Club, es va realitzar durant tot el matí la regata Open Club Nàutic El Masnou que 
va aglutinar dins la mateixa competició embarcacions de diferents classes i flotes, 
Optimist, 420, Europa, Patins, Làsers Velic, Topaz i Snipe, amb la participació de 
quasi 50 embarcacions.

Després d’una emocionant competició, el podi de campions va quedar de la se-
güent manera:

1a Classificada: Mónica Delgado (Optimist)

2a Classificada: Judith Noguera (Optimist)

3rs Classificats: Néstor i Roberto Molina (420)

Els premis, que pel primer classificat fou un pernil ENRIQUE TOMAS, 
foren entregats durant el sopar de la nit de la Vela 2019 celebrat 
aquella mateixa nit a la Seu Social del Club i que va comptar amb 
una gran assistència.

Moltes felicitats a tots els participants i us animem a participar 
en l’edició del 2020.

Un gran nombre de participants van 
prendre la sortida a la regata Open

Embarcacions
 de totes fl

otes van 

participar
 en la com

petició

Trofeus 
i Regates
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Regata N2 patí a vela 
Gran Premi Club Nàutic 
El Masnou

Ramon Puigo
riol, 3r 

classific
at

El 6 i 7 de juliol es va celebrar la regata de nivell 2, regata puntuable 
pel rànquing català de la classe Patí a Vela amb una participació 
de 18 patins. El poc vent va ser el protagonista i només es van 
poder disputar dues proves el dissabte i diumenge, tot i que 
es va intentar, no es va poder navegar per manca de vent.

Per part del Club Nàutic El Masnou felicitar el nostre patinaire 
Ramon Puigoriol per pujar al podi amb la seva tercera posició.

L’entrega de premis es va fer a posteriorment en un sopar 
patinaire que es va celebrar a Badalona el divendres 29 
de novembre.

Nit de l’Esport
del Masnou 2019

La nit de divendres, 29 de novembre, l’Espai Escènic Ca N’Humet 
es va omplir per reconèixer la trajectòria d’aquelles persones 
o entitats esportives del Masnou que han destacat pels èxits 
assolits o per la promoció que han fet de l’esport durant 
aquesta última temporada.

L’acte fou presidit pel regidor d’esports, Ricard Plana, i l’al 
calde del Masnou, Il·lm. Sr. Jaume Oliveras, que van adreçar 
unes paraules als assistents centrades en la importància dels 
valors a l’esport.

En una nit tan especial per a l’esport del municipi, el nostre 
Club va ser finalista en les categories de: “Esportista (mas-
culí  i femení) federat més petit de 16 anys” amb la Nora 
Garcia, L’equip d’Optimist de G1 “Trajectòria d’un equip 
en competició federada”, l’Equip de Paddle surf en “Tra-
jectòria  d’un equip en competició no federada”, “Entitat 
amb la millor organització d’esdeveniments esportius” 
per la Copa  d’Espanya de classe Láser i Silvia Mas com 
a “Esportista competint en una entitat fora del Masnou”.

La gala de la Nit de l’Esport del
Masnou va comptar amb una àmpliarepresentació del CNEM
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Nora Garcia de la Casa 2a en G1

Optimist: N2 Gran Premi 
Club Nàutic El Masnou 
19 i 20 d’octubre
El cap de setmana del 19 i 20 d’octubre el Club Nàutic El Masnou va organitzar una 
regata d’Optimist puntuable pel rànquing català. Un total de 122 embarcacions 
entre els grups de G1 i G2 van omplir la base nàutica durant tot el cap de setmana.

El vent va tardar a venir dissabte però a les 14.30 h ja van anar tots a l’aigua i es van 
poder completar les 3 proves previstes amb bon vent i molta onada.

En tornar a terra ja quasi fosc, es va oferir menjar per tothom per recuperar forces 
de la llarga jornada.

Diumenge l’onada va tornar a ser la protagonista i l’entrada del port estava com-
plicada, però tothom va poder anar a l’aigua i fer regates. Els regatistes del Grup 2 
van fer una prova i els del Grup 1 dues. 

El vent va començar a pujar d’intensitat i l’organització no es va voler arriscar a què 
l’ona de la bocana del port compliqués la tornada a port.

Després de menjar un bon arròs ofert per l’organització i recollir tots els vaixells, es 
va fer l’entrega de premis amb la presència del president de la Federació Catalana 
de Vela, Xavier Torres; el president del CNEM, Manel Freixa i el comodor del club 
Jordi Martí.

Entre els resultats dels nostres regatistes destacar el podi de la Nora 
Garcia, 2a classificada en G1 i del Dani Garcia 1r classificat sots13 
masculí.

Dani G
arcia 1

r sots13
 masculí

Trofeus 
i Regates
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CAMPIONATS DE CATALUNYA

Classe Optimist:
NORA GARCIA: 1a absoluta G1

QUIM SERRA: 2n absolut G2

Classe Europa: 
DANIEL CABRÉ: 
1r sots 18 masc. - 2n sots 20 masc.

CLAUDIA RODÉS: 3a fem.

MARIA FERNANDEZ: 
2a sots 18 fem - 3a sots 20 fem.

Classe 420:
ALEX MARTIN- PABLO MAS: 
1rs sots 17

Classe Láser 4.7:
LAURA PEDRAZA: 1a sots 16

Classe Láser Standard:
MIGUEL NOGUER: 
1r grand master - 3r master

Classe Láser Radial:
MONICA AZÓN: 1a fem - 1a master

MAX GRIERA: 2n sots 21

VICTOR MOURE: 3r sots 19

Classe Patí a Vela:
RAMÓN PUIGORIOL: 2n absolut

Classe Windsurf Techno iniciació:
SERGI CEREZO: 1r

MARIA MARTINEZ: 2a

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA 
PER EQUIPS

Classe Optimist:
1rs en categoria G1
 Nora Garcia

 Dani Garcia

 Mariona Ventura

 Roger Tomàs

 Pedro Fernández 

2ns en categoria G2
 Quim Serra

 Mar Rigual

 Mateu Castell

 Ona Rigual

 Adrià Moscardó

CAMPIONAT D’ESPANYA

Classe Optimist:
NORA GARCIA: 2a fem

Classe Europa:
AINA RIERA: 2a sots 18 fem - 3a fem.

ROGER TOMÀS: 1r sots 18 masc.

DANIEL CABRÉ: 2n sots 18 masc.

JOAN NOGUERA: 3r sots 18 masc.

CAMPIONAT D’EUROPA

Classe Optimist:
NORA GARCIA: 4a 

CAMPIONAT DEL MÓN

Classe Europa:
ELISABET LLARGUÉS: 3a Classificada

Palmarès 2019
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Flota Optimist
Què destacaria de la temporada?
En primer lloc la gran adaptació de les noves incorporacions de la flota. Aquest any 
els nostres optimistes han participat en moltes regates importants on, a més de 
conèixer a altres regatistes, han tingut l’oportunitat de navegar en diferents condi-
cions i amb uns grans resultats.

El nostre objectiu que els nens i nenes visquin i aprenguin l’esport de la vela primer 
jugant, després participant i per últim competint, creiem que ha estat una de les 
claus per aconseguir el gran equip que tenim.

Quins són els objectius de la flota?
Seguir treballant per ampliar la flota i millorar els nostres sistemes de formació i 
entrenaments.

Esperem seguir participant a les regates del circuit català, organitzar expedicions 
i aconseguir la classificació en les grans competicions (europees o Mundials) dels 
nostres regatistes.

Campionat de Catalunya 
per Equips G1 I G2 al Club 
Nàutic Vilassar De Mar
L’última regata de la temporada abans 
de començar l’estiu va ser el Campionat 
de Catalunya per equips. Un campionat 
limitat als 7 millors Clubs de Catalunya 
i que el Club Nàutic El Masnou va ser 
present en les dues categories, la de G1 
i la de G2. Els nostres equips van passar 
a les finals de diumenge on els nostres 
regatistes van aconseguir guanyar en G1 
i ser segons en G2! 

Èxit espectacular demostrant el gran 
talent i gestió dels nervis en unes situ-
acions molt tenses i diferents del que 
estan acostumats a navegar quan ho 
fan amb flota.

Copa D’espanya a Puerto 
Sherry, Cadis 
Del 15 al 18 de maig es va disputar a 
Cadis la segona regata classificatòria 
per constituir l’equip que participarà 
al campionat del Món i el Campionat 
d’Europa. Un campionat molt dur on 
van participar 7 dels nostres regatistes 
formant part de l’equip Català en 4 dies 
de competició on s’han completat 9 
proves amb un total de 149 regatistes 
d’arreu del país i on fou seleccionada la 
Nora García, del CN El Masnou.

Breus Flota Optimist

Xavier Samón, 
Capità Flota Optimist 

Fran i Alex Bru, 
Entrenadors 

Joan Garcia, 
Entrenador 
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Flota 420
Què destacaríeu de la temporada?
Tot i ser una flota petita voldria destacar la pujada de nivell tècnic que hem experi-
mentat de manera general, així com la genial adaptació de les noves incorporacions 
que es van produir a la flota. Destacar les participacions de la flota al Campionat 
d’Espanya celebrat a Galicia, Copa d’Espanya a Altea i al Campionat de Catalunya 
al Balís.

Quins són els objectius de la vostra flota?
Ens agradaria unificar els nivells de la flota per poder centrar-nos en millorar la 
tecnificació amb un treball conjunt i global, això ens permetria optar a aconseguir 
l’objectiu de posicionar als nostres regatistes entre els millors del rànquing català 
i obtenir millors resultats a les competicions nacionals que ens permetria ocupar 
places dins les competicions europees.

Copa D’Espanya - Altea del 30 
d’octubre al 3 de novembre 
del 2019
El Club Nàutic d’Altea va acollir un dels 
esdeveniments nacionals més importants 
de la classe 420, la Copa d’Espanya. Un to-
tal de 188 regatistes van competir durant 
tres dies de competició. El fort vent fou 
el protagonista d’aquesta Copa posant 
a prova la resistència dels regatistes. 
Els guanyadors del campionat foren els 
gallecs Jacobo García i Toni Ripoll. 

Volem destacar la vuitena posició obtin-
guda per la parella formada pel Santi i 
el Luis Mas que, tot i no poder entrenar 
assíduament per motius laborals, van 
aconseguir aquesta meritòria classi-
ficació.

Campionat de Catalunya al 
Balís 9-10 16-17 de febrer 
Els dos primers caps de setmana del mes 
de febrer es va disputar al CN El Balís el 
Campionat de Catalunya de 420. 

Amb els resultats obtinguts les classi-
ficacions finals dels nostres regatistes 
queden així: Alex Martin i Pablo Mas: 1rs 
de la categoria sots 17 i 5ns en la general; 
10a posició per Jordi Ventura i Carlos de 
Maqua, 14a per Ferran i Alex Gonzalez i 
18a posició per Nestor i Roberto Molina.

Breus 420

Dani Folch, 
Entrenador 420 

Manel Casadevall, 
Capità Flota de 420
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Flota Europa
Com definiríeu la temporada de la vostra flota a dia d’avui?
És una flota a on s’ajunten regatistes veterans de la classe amb molta qualitat tèc-
nica, i sobretot humana, amb regatistes molt joves amb una grandíssima capacitat 
d’aprenentatge. L’equip d’entrenadors aporta moltíssima experiència, tant dins 
de la classe com fora d’ella, pel que tenim dins de la flota magnífiques eines per 
perfeccionar tant la tècnica com tàctica de navegació i competició. Avui som una 
de les flotes més nombroses d’Espanya, i el ràpid creixement durant aquests últims 
anys ens ha fet ser referent a altres clubs, sent a la vegada una magnífica motivació.

Quins són els objectius de la vostra Flota?
Consolidar la classe com un referent dins el club. Ser el màxim de competitius en 
competició, ambicionant guanyar les places reservades per participar en les rega-
tes internacionals. Assentar les bases que permetran navegar en un futur a altíssim 
nivell amb altres classes. Donar tot l’espai i les eines per qui no persegueixi només 
competir sinó gaudir de la classe Europa. Però per davant de tot, fer de la flota un 
grup d’amistats i complicitats on la vela sigui, quan calgui, l’excusa ideal per seguir 
relacionant-nos entre tots nosaltres durant tota una vida.

Que destacaríeu de la temporada?
Al ser majoritàriament una de les flotes més joves, moltes coses queden encara 
per fer i algunes per començar, pel que la il·lusió d’aquesta temporada serà veure 
treballar i esforçar-se a tots per adonar-se de la gran evolució tècnica i humana de 
tots ells. És una temporada d’aprenentatge, però molt ambiciosa a la vegada, i el 
repte és fer-ho totalment compatible, amb l’ajuda dels sèniors amb la seva experi-
ència i de l’empenta.

Campionat d’Espanya de la 
classe Europa - Benalmádena 
del 4 al 8 de setembre
El poc vent i la calor foren els protago-
nistes en el Campionat d’Espanya de la 
classe Europa. 

L’equip del Club Nàutic El Masnou amb 
9 regatistes van aconseguir molt bons 
resultats amb 4 podis: Aina Riera: 3ª a 
la categoria sots 18, 3ª femenina a la 
categoria sub 20 i 3ª a la classificació 
general femenina; Roger Tomàs 1r a la 
categoria sot18 masculí; Daniel Cabré 
2º a la categoria sot18 masculí i Joan 
Noguera 3r a la categoria sot18 masculí.

Campionat del Món de la 
classe Europa 2019 - El Balis - 
del 29 de juliol al 9 d’agost
El divendres 9 d’agost, va finalitzar el cam-
pionat del món de la classe Europa al 
club nàutic el Balis. La setmana del 29 al 2 
d’agost, es va celebrar la “Open Week”, 
on molts dels joves regatistes del club van 
aconseguir la plaça pel campionat del món!

Destacar la Medalla de bronze (3a clas-
sificada) de Elisabet Llargués.

Moltissimes Felicitats!! va començar li-
derant la classificació però finalment va 
aconseguir el tercer lloc a la general..

Breus Flota Europa

David Cabré, 
Capità Flota Europa 

Kiko Igual, 
Entrenador 

Eli Llargués, 
Entrenadora 
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Flota Làser
Què destacaríeu de la temporada?
S’ha produït un relleu generacional dins la flota amb nous regatistes principalment 
en Làser 4.7 i Làser Radial. Tot i aquestes cares noves la flota ha competit en regates 
de nivell nacional i internacional amb uns resultats molt prometedors.

Quins són els objectius de la vostra flota?
Esperem seguir creixent tant a nivell de resultats com en nombre de regatistes, ja 
que les característiques d’una embarcació com el Làser la fan una embarcació molt 
exigent i amb una gran competència entre les diferents categories de la classe.

Alejandro Mañas, 
Capità Flotes Láser 

Javier de Urdanibia, 
Entrenador classe Láser 

Campionat del Món Classe 
Làser 4.7 2019
Aquest any, el campionat del Món de la 
classe Làser 4.7 va tenir lloc a Canadà, a 
Kingston, justament al port on es van cele-
brar els Jocs Olímpics de Mont-real 1976. 

Va ser del 16 al 23 d’agost i part de l’equip 
del nostre club va poder organitzar tota 
la complicada logística per estar-hi pre-
sents i participar entre els 240 lásers de 
regatistes entre 12 i 18 anys que l’orga-
nització limita per competir en el més 
gran esdeveniment de l’any. 

Gregorio de Urdanibia va ser el tercer 
millor espanyol i divuit de la classificació 
general. 

Laura Pedraza va ser també la tercera 
millor espanyola i vint de la classifica-
ció general. La Laura competeix en la 
categoria sots16 i va ser la quarta millor 
classificada.

Amb un total d’onze regates i acompa-
nyats pel nostre soci i entrenador Javier 
de Urdanibia, aquest equip va aconseguir 
uns magnífics resultats competint pel 
Club Nàutic el Masnou.

Breus Flota Làser
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Làser 4.7 i Làser 
Standard: Campionat de 
Catalunya CN el Balís
(4-5-11-12 de maig 2019)
El diumenge 12 de maig va finalitzar el 
Campionat de Catalunya de la classe 
Làser 4.7 i Làser Standard organitzat pel 
Club Nàutic el Balís. Foren 4 jornades de 
vent fluix-moderat però que van permetre 
celebrar 9 de les 12 programades. 

Els millors resultats dels nostres regatistes 
han estat: En Làser 4.7: Laura Pedraza 
Iglesias (campiona de Catalunya sots 
16) i en Làser Standard: Miguel Noguer 
Castellví (1r Grand Master i 3r Master).

Làser 4.7: Campionat D’Europa 
a Hyeres (18 Al 25 De Maig)
El campionat d’Europa de la classe Láser 
4.7 a Hyeres (França), on van participar 
2 regatistes del Club. Un campionat dur 
amb una participació del més alt nivell 
que permetre participar a regatistes fins 
als 18 anys. En la categoria femenina van 
participar un total de 130 noies, de les 
quals 56 van ser de menys de 16 anys. 

LAURA PEDRAZA, la nostra joveníssima 
regatista de 15 anys va aconseguir un 
resultat impressionant, 8a de la general 
després de 12 proves. Per altra banda, en 
la categoria masculina, GREGORIO DE 
URDANIBIA va aconseguir la 28a plaça. 

Làser Standard: Campionat 
D’Europa a Porto
(18 Al 25 De Maig)
A Portugal es va celebrar el Campionat 
d’Europa de la Classe Làser Standard, la 
categoria absoluta i olímpica que partici-
parà en els Jocs Olímpics del 2024 a París.

El Regatista del club nàutic MATIAS SA-
BATÉ, que s’està preparant en aquesta 
duríssima classe, va participar en el cam-
pionat i va obtenir la posició 92. Molta 
mala sort va tenir el Mati en arrossegar 
dues sortides prematures que li van fer 
sumar molts punts i no poder accedir 
al grup or per competir al nivell que es 
mereixia.

Breus Flota Làser

Làser Radial: Campionat 
de Catalunya a St. Feliu de 
Guíxols (18-19, 25-26 De Maig)
El diumenge 26 va finalitzar el Campi-
onat de Catalunya de Làser Radial amb 
vint-i-cinc participants de nacionalitat 
espanyola, francesa i alemanya de totes 
les edats. La meteorologia ha estat el 
gran hàndicap d’aquest campionat. El 
primer cap de setmana de competició 
la pluja i l’escassetat de vent van impedir 
que es celebrés cap de les nou proves 
previstes. 

4 regatistes del Club acompanyats per 
l’entrenador Gerard Bosch van participar: 
Monica Azón (1a Femenina i 1a Master), 
6è Max Griera (2n SOTS 21), Victor Mou-
re (3r SOTS 19) i Oriol Griera.
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Flota Creuers
¿Qué destacaría de la temporada?
La participación de la flota Cruceros en muchas de las competiciones demuestra que somos 
una flota activa y con mucha motivación. Hemos ampliado la colaboración con otros clubs 
náuticos. Estas colaboraciones han acabado derivando en una mejor organización de las 
regatas hecho que provoca que todos disfrutemos mucho más de las competiciones y 
regatas sin dejar de lado el punto competitivo con respecto a las otras embarcaciones.

No me gustaría acabar sin dar las gracias a todas las embarcaciones y a sus tripu-
lantes por las grandes actuaciones y resultados obtenidos así como por representar 
al Club Nàutic El Masnou.

¿Cuáles son los objetivos de la flota? 
Sin lugar a dudas, mantener la motivación de nuestras tripulaciones y embarcaciones, 
y seguro que comportará un crecimiento de nuestra flota. Debemos ayudar para que 
entre todos nos ayudemos para tener nuestras embarcaciones equipadas y preparadas 
en la línea de salida de la regata, y también seguir colaborando en mejorar la organi-
zación de regatas para que todo funcione adecuadamente y aumente la participación.

Marco Corno, 
Capità Flota Creuers 

1a edició de la Regata Golden 
Cup Barcelona Marina Vela - 
20 - 22 de setembre 
- Marina Vela
Des del Club Nàutic Skipper i Difusión 
Náutica, han creat una regata d’altura de 
categoria internacional, amb un recorre-
gut de 222 milles (Barcelona, Mallorca 
i tornar a Barcelona). Aquesta regata 
per embarcacions ORC, puntua per la 
Copa d’Espanya (solitaris i A2), de la 
Federació Espanyola de Vela, així com 
pel Trofeu Offshore (tripulació completa, 
solitaris i A2) de la Federació Catalana.

Els nostres regatistes que van participar 
van ser, el Lazy Dog de Jesper Larsen que 
van guanyar la classificació en categoria 
de tripulació completa i 2n de la general!

Regata Arc 2019: Marco Corno 
arriba a Santa Lucia
Les primeres amarres de l’ARC + a fixar-se 
al pantalà de la AGI Rodney Bay Marina 
han estat per al Minimole de Marco Cor-
no (soci del CNEM), un Neel 47. Després 
d’una travessa d’11 dies en creuar l’oceà 
atlàntic, la tripulació de 6 adults, 5 d’Ità-
lia i 1 de França, han experimentat una 
travessia emocionant cobrint un total de 
2,122nm des de la seva sortida a Cap 
Verd el 21 de novembre. 

Després de trepitjar terra, el patró, Marco 
Corno, va explicar “vam tenir un viatge 
fantàstic amb un clima fantàstic. Després 
de navegar les primeres 50 milles, amb  
un gran avantatge vam arribar a una zona 
sense vent però hem aconseguit estar 
davant en els últims 2 dies. Éés un somni 
fantàstic“.

Breus Flota Creuers
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Flota Patí de Vela
FLOTA PATÍ - PRESENT I FUTUR
Aviat farà 1 any que un triumvirat format 
per en Lluís Garcia, Guillermo Ferrer i jo 
mateix vam assumir el repte de mantenir 
aquesta històrica flota del CNEM. Durant 
aquest període cal destacar:

Canvis en el lloc de varada dels patins, 
això ha estat forçat per la gran populari-
tat que el vòlei i tennis platja han adquirit 
darrerament al nostre club.
El diàleg de les darreres setmanes entre 
els col·lectius implicats i la junta del CNM, 
ens permetrà trobar una solució equili-
brada i acceptable per tothom. També 
es millorarà la seguretat de les embar-
cacions davant la climatologia adversa 
o vandalisme.

Manteniment del nombre de patinaires, 
seguim sent una flota bastant reduïda, 
amb altes d’esportistes nous i motivats 
i alguna baixa que trobarem a faltar.
Les regates socials, les activitats forma-
tives, lúdiques i els entrenaments , que 
s’han fet i es faran, han de ser la base 
perquè la nostra flota segueixi endavant. 

Potenciar l’escola de vela (voldria agrair la 
tasca feta pel Marcel Soler i esperonar a 
la gent del Beach àrea en aquest sentit), 
és clau per al creixement i rejoveniment 
de la flota de patins al CNM.

Persistència en la col·laboració amb els 
clubs veïns.
A part del gran Club Natació Badalona, 
amb qui a principis d’aquest estiu vam 
coorganitzar per segon cop dos premis 
(GPM i GPB), cal treballar per la coor-
dinació i optimització amb Ocata Vent, 
CNMontgat i CNPremià. 

Canvi en les responsables esportives 
del club.
Tant la professional anterior com l’actual, 
han donat clares mostres de voler col·la-
borar per l’enfortiment de la flota. Ara ens 
toca a tots els patinaires del CNEM ser el 
màxim d’actius possible en les activitats 
nàutiques, per tal que el patí segueixi com 
a embarcació representativa del CNEM 
i nosaltres gaudim de l’embarcació que 
tantes alegries ens dona.

Patí A Vela Senior: Campionat 
De Catalunya Al Club 
Marítim Torredembarra
El Campionat de Catalunya de Patí de Vela, 
categoria Sènior va proclamar al nostre 
regatista Ramon Puigoriol sots campió 
de Catalunya. El nostre “patinaire” va 
dur a terme un impressionant campionat. 

El Campionat ha estat per Josep Maria 
Robert.

Breus Flota Patins

Pere Flores, 
Capità Flota Patí de Vela 

Campionat d’Espanya de Patí 
de Vela 2019 
El 76è Campionat d’Espanya de Patí de 
Vela es va celebrar el cap de setmana 
de l’1 al 3 de novembre al Port Olímpic 
de Barcelona. 87 embarcacions es van 
llençar a l’aigua, una xifra rècord en les 
competicions d’aquesta classe.

Per part del Club nàutic El Masnou van 
participar: Ramon Puigoriol (14è), Ricky 
garcia (24è) i Marcel soler (32è).
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Mini Campus 2019

Un any més els nens més petits del nostre Club, i també els de fora, han pogut 
gaudir de les nostres instal·lacions durant aquest estiu.

Enguany han passat pel Mini Campus quasi 100 nens d’edats compreses entre 3 i 
6 anys.

S’han realitzat activitats molt diverses: manualitats, jocs, banys a la platja i la piscina, 
navegació en raquero, estones de lectura i d’altres de relaxació i descans.

Durant el mes de juliol els nostres petits han pogut assistir a classes de natació i de 
sortides a un dels nostres parcs infantils del Masnou on passàvem una estona fent 
jocs i també jugant lliurement.

El moment estrella de cada setmana era sempre sortir a navegar amb raquero. Una 
activitat que sempre els ha fet molta il·lusió i l’esperaven molt nerviosos. Se’ls feia 
curt i volien repetir, bona senyal!

Dels nens sempre n’aprenem, i això ens ajudarà a millorar els nostres futurs Campus. 

Fins l’any vinent!

Mini 
Campus

Bàrbara Sánchez, 
Coordinadora Campus infantil 

Sortide
s a un

 dels 
nostres

 

parcs 
infant

ils del
 Masnou

El moment estrella de cada setmana era sempre sortir a navegar

Enguany han passat pel Mini Campus quasi 100 nens
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Gaudint de la platja
Un any més, el nostre Campus de Platja s’ha omplert de somriures i vitalitat, una 
modalitat que any rere any augmenta de participants donada la gran popularitat 
dels esports de platja com el Paddle Surf, Caiac o el Sup.

L’objectiu d’aquest Casal és el de donar a conèixer i gaudir d’aquest meravellós, i 
molt proper estadi que és la platja i el mar, i amb aquesta finalitat vam programar un 
munt d’activitats, completades amb Vòlei i Tennis Platja que van aconseguir obtenir 
un munt de rialles compartides entre participants i monitors.

El repte ara és aconseguir que repeteixin l’any vinent i donar a conèixer que tothom 
pot gaudir de la platja i les seves activitats esportives durant pràcticament tot l’any, 
i això ho poden trobar al Club Nàutic El Masnou.

Campus 
Platja

Marc Serrano, 
Coordinador Campus Platja 

L’objectiu és donar a conèixer la platja i el mar

Any rere
 any a

ugmenta la
 partic

ipació

Vam programar un munt d’activitats
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¡Un verano exitoso!
Para nosotros ha sido nuestro primer verano como coordinadores en la Base del 
Club Nàutic El Masnou y estamos muy satisfechos con el trabajo del equipo técnico 
y administrativo.

Gracias a la implicación y dedicación podemos confirmar que el CAMPUS DE VELA 
ha sido todo un éxito.

Durante los tres meses de verano hemos tenido un centenar de infantiles y juveniles 
navegantes que han disfrutado de nuestras actividades náuticas.

· Navegación en vela colectiva, vela ligera e iniciación a windsurf. 
· Actividades acuáticas como paddlesup, bigsup y Kayacs de mar. 
· Talleres náuticos, juegos, dinámicas, temáticas marineras y juegos de piscina.

Como novedad este año hemos podido aumentar las plazas de los alumnos/as 
gracias a las 4 nuevas embarcaciones de vela ligera, el topaz, que para los infantiles 
ha sido una nueva experiencia para navegar solos sin el técnico dentro del barco y 
ser más autónomos. Para los juveniles les ha ido muy bien para mejorar la técnica 
y poder hacer más flota entre los compañeros/as.

Por último, agradecer a los padres, familiares, socios, no socios y sobre todo a nuestros 
navegantes por toda la confianza depositada en nuestro personal y forma de trabajo.

¡Importante! 
Para el próximo verano tenemos novedades que sorprenderán a los alumnos/as muy 
gratamente pero que a los padres, madres, y familiares les será muy satisfactorio.

Así que os esperamos en las inscripciones y en las reuniones informativas de marzo 2020.

Campus 
Vela

Farah i Marc, 
Coordinadors Campus Vela 

Los participantes han disfrutado 
de nuestras actividades náuticas

El CAMPUS DE VELA ha sido todo un éxito

Para el próxim
o verano tenem

os 

muchas novedade
s
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Campus
i Casal

Festa final de Campus
GRAN FESTA DE FI DE CAMPUS I CASAL
El passat 7 de setembre, el Club Nàutic El Masnou, coincidint amb la finalització dels 
Casals d’estiu, va aprofitar per celebrar la tradicional festa de fi de Campus i Casal. 
Durant l’acte es van lliurar els diplomes a tots els alumnes participants al campus, 
casal i curset de natació infantil de l’estiu.

La responsable esportiva Natalia Via-Dufresne va obrir l’acte donant la benvinguda 
a tots els assistents.

Així mateix, l’acte va començar amb l’entrega de premis del tradicional concurs de 
dibuix infantil, tot seguit la directora del casal infantil, va lliurar els diplomes als més 
petits de la casa que van participar al casal aquest estiu. Al mateix temps, es van 
entregar els diplomes als alumnes del Curset Intensiu de Natació i del Campus de 
Platja. Els alumnes del Campus de Vela van rebre també el passaport de vela que 
acredita la seva participació a l’Escola.

Els inflables, la música i el pica-pica final van posar fi a un estiu ple de records en el 
que tots gaudim de la màgia dels nens i nenes que estiu rere estiu ens acompanyen.

El solàrium del club és va omplir de gom 
a gom amb els participants dels casals d’estiu

Els inflab
les, la música i el 

pica-pica 

final van 
posar fi a

 un estiu 
ple de 

records
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Activitats Esportives
El 2019 ha estat un any molt bo per les activitats físiques esportives, hem ampliat 
horaris i tipus d’activitats per apropar-nos més a tots els sectors del Club. Però volem 
millorar, al 2020 volem incrementar els serveis, augmentar les activitats dirigides i 
dins la sala fitness, introduir el ioga i potenciar els entrenaments personals. 

Però no ens podem oblidar dels més petits, volem potenciar les activitats esportives, 
tal com hem fet aquest any amb el fit kids i els jocs multiesports a la platja. 

El nostre objectiu final és fomentar la salut integral de tots els socis i sòcies.. 

No ens podem oblidar, fer esport, és fer salut!!!

Carolina Ortiz Garre, 
Vocal d’Activitats Esportives

“Que tota la família vingui 
a fer esport al club”

Horaris espai SPA/Piscina 
interior
A fi i efecte de poder conciliar l’acti-
vitat esportiva amb l’ús de relaxació 
de la zona d’SPA del Club Nàutic El 
Masnou des del mes d’octubre es van 
establir els nous horaris i normes d’ús 
d’aquest espai a partir dels suggeri-
ments dels socis i sòcies i respectant 
totes les sensibilitats que conviuen en 
aquesta instal·lació.

Esperem que aquesta iniciativa junta-
ment amb la remodelació de l’espai 
contribueixin a millorar aquest servei.

Multiactivitats Kids i Juniors 
La promoció de l’esport entre els més 
joves és un dels objectius i valors del Club 
Nàutic El Masnou i en aquesta línia s’ha 
creat una nova activitat dins la progra-
mació esportiva, el “MultiesportsKids i 
Junior” on cada dissabte els nens i nenes 
d’entre 4 i 12 anys practiquen una com-
binació de diferents esports: Natació, 
Esports de Platja, Badminton, Capoeira, 
gimcana, etc. Tots a fer esport!

Breus
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7a Cursa Popular El Masnou

Rubén Castro (amb un temps de 16’10”) i Alicia Saltor (amb 20’ 57”) es 
van proclamar guanyadors de la setena edició de la cursa popular del 
Masnou de 5 quilòmetres del diumenge, 9 de juny, al llarg del passeig 
marítim.

Organitzada per La Sansi amb la col·laboració de l’Ajuntament del 
Masnou i del Club Nàutic del Masnou, s’hi van inscriure 550 perso-
nes, un 2% més que a l’edició anterior. A la matinal hi van participar 
esportistes de tots els nivells i hi va predominar un ambient familiar.

Julietta Velázquez, amb només 10 mesos, va ser la més jove de la cursa 
i, el més gran, Isidre Ferrer, amb 84 anys. Quim Fàbregas, regidor 
d’Esports en funcions, i Manel Freixa, president del Club Nàutic, van 
donar la sortida a la competició i, posteriorment, entregar els premis 
als tres millors esportistes de les categories masculina i femenina.

550 inscrits, 
van acapar

ar tot el 

protagonisme esportiu

3r Aquatló TRIKIDS 
Club Nàutic El Masnou

El diumenge 21 de juliol els més petits, gairebé uns 200 inscrits, van acaparar tot 
el protagonisme esportiu en el 3r Aquatló TRIKIDS del Club Nàutic El Masnou.

Aquesta competició es trobava inscrita dins del Circuit “Trikids Maresme”.

Els participants de les categories pre-benjamins i benjamins van dur a terme 
el segment de swim a les instal·lacions del nostre club, dins l’espectacular 
piscina de 50 m.

Moltes felicitats triatletes!

V Aquatló Club Nàutic
El Masnou 2019

El tàndem Flaquer-Parreño, han estat els guanyadors de la prova del V 
Aquatló Club Nàutic El Masnou, que es va celebrar amb normalitat el 
passat diumenge 22 de setembre aprofitant la finestra de relativa calma 
dins del temporal i pluges del cap de setmana. El club dels guanyadors, 
el FASTTRIATLON-C.N. MONTJUÏC ha fet doblet en guanyar en dones i 
homes, fent un pas de gegant per poder guanyar la lliga.V Aquatló Club 

Nàutic El M
asnou

3r Aquatló TRIKIDS del Club Nàutic El Masnou
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Paddle Surf
El Beach area del Club Nàutic El Masnou ja te gairebé 7 anys d’antiguitat i durant 
aquest temps hem consolidat les diferents activitats de platja relacionades amb el 
mar, i el que en principi era un projecte creat des de la il·lusió ara és una activitat 
consolidada tant a nivell social dins el Club com a la Vila del Masnou.

A partir d’aquí, els usuaris dels nostres serveis han anat creixent, i hem passat de 
tenir gent individual que llogava material o feia sortides puntuals, a disposar, a dia 
d’avui, d’un equip de Paddle Surf que, en la seva primera temporada ja s’ha pro-
clamat sots-campió de Catalunya.

Us animen a tots i a totes a venir a gaudir amb nosaltres de la platja i del mar i a 
sumar-vos a un equip que, més enllà dels resultats, ens aporta felicitat i bon rotllo.

Marc Serrano, 
Coordinador Beach Area 

“Gaudim de la Platja”

Final Circuit Català de Surf 2019
El cap de setmana del 5 i 6 d’octubre va finalitzar el Circuit Català de Sup 
2019 amb uns resultats espectaculars per l’equip del Club Nàutic El Masnou: 
Subcampions de Catalunya per equips; dos primers llocs: Amat. FEM.14” 
per la Carolina Ortiz i en Elite FEM.12’6” per a la Natàlia Molina; un segon 
lloc en Elite FEM.12’6” per a l’Elisabet Llargués; en categoria masculina: 
dos nous primers llocs en: Amat. MAS. 12’6” per al Santiago Illán i en 
Amat. MAS. 12’6” Jun. per Jordi Freixa, i per acabar un segon lloc en 
Amat. MAS. 12’6” Kah. per en Ricard Serrano.

Donar l’enhorabona a tot l’equip per aquests grans resultats i molt 
especialment al responsable de la secció Santi Illan per motivar a tot 
l’equip cursa a cursa.

6a prova del Circuit Català 
de Sup #supracebadalona

El nostre equip de Paddle surf del Club Nàutic El Masnou van participar 
en la 6a prova del Circuit Català de Sup celebrada el 7 i 8 de setembre 
obtenint un pòdium en categoria Amateur 6 km. La Carolina Ortiz Garrè 
va pujar al podi aconseguint la 3a posició.

Gràcies a tot l’equip pel gran esforç.
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Rem
La secció de Rem del Club Nàutic El Masnou va néixer el 2016 de la mà d’en Ricard 
Serrano, qui, amb la seva capacitat d’il·lusió que aplica a tot el que fa, va convèncer 
a la Junta directiva del Club d’iniciar aquesta activitat.

Avui dia l’activitat s’ha convertit en una secció de rem oficial i ja disposa de més 
de 60 vogadors/es que ens trobem dos cops per setmana per sortir amb el nostre 
llagut. Aquest creixement de la secció ha fet que ja comptem amb 7 equips de di-
ferents franges d’edat, i també ens ha donat l’oportunitat de començar a participar 
de manera activa en les diferents competicions que es duen a terme.

L’objectiu de la secció és seguir creixent i participant en moltes més competicions, 
no sols per guanyar o perdre sinó per seguir compartint uns grans moments.

Jorge Comas, 
Coordinador Secció Rem 

“Seguim creixent”

Regata de la Baixada de l’Ebre
Com ja és tradició els vogadors de Calafell 
van organitzar una regata que consistia en 
una baixada pel riu Ebre, més de 40 km 
des de Benifallet fins a Tortosa gaudint 
d’un paisatge i un entorn únic. La secció 
de Rem del Club Nàutic Masnou no es va 
voler perdre aquesta cita i 25 vogadors/
es van participar en aquesta expedició.

Una experiència única, no només per 
la remada, sinó també per l’esperit de 
companyonia i poder compartir sensa-
cions amb els més de 7 clubs presents. 

Regata Pineda de Mar
La regata organitzada a Pineda és una 
competició amb un fons social i solidari, 
ja que recolza una associació per a la 
integració de persones amb certes dis-
capacitats i exclusió social.

Una regata de 1000 m amb 3 ciavogas 
que, en la seva octava edició celebrada a 
finals del mes de juliol, la secció de Rem 
del Club Nàutic El Masnou va participar 
amb 6 equips i, on el nostre team “Llagut 
Squad” va aconseguir pujar al podi amb 
una meritòria segona posició.

Breus

A la secció de Rem ja disposem de 
més de 60 vogadors i 7 equips.

Anima’t a provar !!!
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Beach Tennis
¿Qué hacemos?
En la sección de BeachTennis del Club Nàutic El Masnou tenemos una de las escuelas 
de tenis playa más importantes de España. Dentro de nuestros servicios ofrecemos 
escuela infantil, escuela de adultos y clases particulares y en grupo. También tene-
mos actividades para nuestros socios como torneos, americanas y ligas sociales, 
además de la organización de grandes eventos del circuito nacional e internacional. 

Valoración temporada
En esta primera temporada de la sección de Beach Tennis se han cumplido con 
creces todos los objetivos marcados. Gracias a nuestras instalaciones privilegiadas 
con pistas fijas, vestuarios y bar restaurante y a la gran gestión de los socios y las 
escuelas, la sección está teniendo un crecimiento exponencial.

Objetivos para la próxima
El objetivo principal para la siguiente temporada es que el Beach Tennis siga incre-
mentando su número de participantes. A través de las escuelas y entrenamientos, de 
los torneos promocionales, y de los grandes eventos nacionales e internacionales la 
sección de Beach Tennis del Club Nàutic El Masnou quiere ser un referente a nivel 
catalán y español.

Torneig de beach tennis 
“Be my friend”
El cap de setmana del 12 i 13 d’octubre 
vam disputar el que ja comença a ser 
tradicional, Torneig “Be my friend” de 
Tennis Platja. Una competició en què un 
usuari de Beach Tennis del nostre Club 
forma parella amb algun amic o conegut 
que no ha jugat mai a aquest esport.

Una iniciativa que fomenta el coneixe-
ment d’una nova activitat esportiva. 

El torneig va tenir una gran participació, i 
el més important, un fenomenal ambient.

Campionat de Catalunya per 
equips (1 de desembre)
El dia 1 de desembre es va celebrar el 
Campionat de Catalunya per equips de 
Beachtennis al Club Nàutic El Masnou. 
El Torneig va ser un tot un èxit de par-
ticipació, recollint a la majoria de Clubs 
de Beachtennis d’arreu de Catalunya. 
Cal destacar la bona organització de la 
Federació Catalana de Tennis junt amb 
l’equip tècnic del Nàutic Masnou que van 
garantir el bon funcionament del torneig 
durant tota la jornada.

Durant tot el dia es va gaudir d’un gran 
nivell de joc tant en les categories fe-
derades com en l’amateur, posant en 
evidència que el tennis platja català està 
creixent exponencialment.

Breus

Víctor Martínez, 
Coordinador Beach Tennis

Subcampió d’Espanya. 
Entrenador titulat i llicenciat en 

LCAFE. 
Director de l’escola de 
beachtennis del CNEM. 

Tenim un projecte per il·luminar 
les pistes i així incrementar 

les hores de joc
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Vòlei Platja
L’escola de Vòlei Platja és l’activitat esportiva (no nàutica) més antiga practicada al 
Club Nàutic El Masnou, i això ho demostra el fet de ser una activitat amb un volum 
d’usuaris molt consolidat i completament fidelitzats.

A més, també comptem uns esportistes federats que competeixen sota el nom del 
club en diferents tornejos nacionals sempre obtenint resultats de molta qualitat.

L’objectiu no és altre que seguir amb la nostra tasca de formació, implantació de 
valors i d’inculcar l’amor per la pràctica d’un esport com el Vòlei Platja, i paral·lela-
ment fer créixer el nombre de federats que participin en les diferents competicions.

T’uneixes?

Ester Ribera, 
Coordinadora Vòlei Platja 

Èxit del Campionat de Menors 
de Vòlei Platja de clubs 
celebrat al Club Nàutic El 
Masnou
El Club Nàutic El Masnou va acollir la 
primera parada del Campionat de Ca-
talunya de Menors de Clubs on hi van 
participar 30 equips repartits entre les 
categories infantil, cadet i sots 19, mas-
culines i femenines. L’AEC Vallbona va ser 
el campió infantil femení, el CVP Arenys 
en categoria infantil masculina i en cadet 
femenina, el CV Canet en categoria cadet 
masculina i, per últim, el CV Vall d’Hebron 
en categoria sub-19 femenina.

Ester Ribera i Lia Merteki 
aconsegueixen els últims punts 
a Empuriabrava
La platja d’Empuriabrava va viure el cap 
de setmana del 24 i 25 d’agost l’última 
prova puntuable del Campionat de Cata-
lunya de Vòlei Platja Vichy Catalan Vòlei 
Tour abans de les finals.

En categoria femenina, les nostres es-
portistes Ester Ribera i Lia Merteki, van 
aconseguir sumar el màxim de punts en la 
vuitena i última prova puntuable. La final 
la van disputar amb la parella formada 
per la italiana Gloria Massari i la catalana 
Sandra Campo.

Vichy Catalan 
Vòlei Tour 2019
El Club Nàutic El Masnou va acollir un 
cop més una nova edició del “Vichy Ca-
talan Vòlei Tour”. Més de 80 parelles van 
participar en aquesta competició que 
es va celebrar el cap de setmana de l’1 
i 2 de juny. El diumenge tarda es van 
celebrar les finals que van coronar com a 
campions en categoria femenina, a Carla 
Martínez i Marta García, i en masculina 
als esportistes del CNEM, Ferran Serra i 
Agustín Correa. 

Breus

Gran participació en el 
campionat de menors de Vòlei 

Platja

Ester Ribera i Lia Merteki 
a Empuriabrava

El CNEM va acollir el 
Campionat de Catalunya de 

Vòlei Platja
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Antonio Del Río Huertas, 
Vicepresident Activitats Socials

Jocs Socials
Los juegos sociales son, sin duda, una de las fuentes más importantes de relacio-
nes entre los socios y socias del Club Nàutic El Masnou, y tenemos que lograr que 
estas actividades se conviertan en una de las formas de integración de los nuevos 
miembros del Club.

Poder jugar al Mus, Canastra, Domino o Bridge en nuestra acogedora sala de juegos, 
o poder disfrutar de nuestra playa jugando a la Petanca con el mar de fondo, derivan 
en momentos divertidos y compartidos entre nuestra masa social.

Me gustaria animaros a participar activamente en todos nuestros juegos sociales 
que, de lunes a viernes podeis encontrar en nuestras instalaciones.

Breus

Tallers d’escriptura 
i Club de Lectura
Tots els afeccionats a l’escriptura es tro-
ben un cop mes, normalment un dimecres 
a les 18 h, per, inspirats per la sòcia Teresa 
Caparrós, fer volar la seva imaginació 
literària i jugar a les paraules.

Però si les seves preferències són la lec-
tura, doncs al Club Nàutic El Masnou 
disposes del Club de Lectura, on des-
prés d’escollir un llibre ens trobem per 
compartir sentiments, emocions i les 
sensacions que ens ha transmès.

Podeu venir a jugar partides de Jocs 
Socials tots els dies de la setmana?
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Festes Socials
De manera totalment comprensible quan pensem en un Club Nàutic automàticament 
relacionem la seva vida social exclusivament amb la Vela, des de fa molt de temps 
el Club Nàutic El Masnou disposa d’una oferta esportiva i social molt més àmplia i 
que inclou una gran programació d’activitats i esdeveniments.

Les Festes Socials són “l’alma matter” de tot Club, i la nostra intenció és que el 
nostre Nàutic tingui molta vida. Tot i fer relativament poc que sóc membre de la 
Junta Directiva, sóc plenament coneixedora de la gran tradició de les festes socials 
del Club i el meu objectiu és mantenir i millorar una activitat vital per a qualsevol 
entitat social ... La seva alegria !!!

M’ajudeu?

Festa del Soci 2019
Amb aquesta celebració el 15 de juny el Club Nàutic El 
Masnou va donar el tret de sortida a la temporada d’estiu. 
Un gran nombre de participants van voler donar el tret de 
sortida al període més esperat per tots els membres de la 
nostra massa social. Amb un bon sopar i al ritme de bona 
música vam gaudir d’una nit de diversió.

White Party
Més d’un centenar de socis i sòcies i acompanyants van gaudir 
de la “Festa de Blanc” al solàrium del Club Nàutic El Masnou.

La celebració va començar amb un sopar ofert pel restaurant 
“el nàutic”, i tot seguit tothom es va animar a ballar durant 
més de tres hores amb la música de “Quinito Productions”. 

Una gran festa que va animar l’estiu del nostre Club.

Míriam Gómez Pardina, 
Vocal Esdeveniments
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Vida Social
Des de la Junta Directiva actual ens vam plantejar com a objectiu fer del club un 
lloc de trobada i esbarjo amb una gran varietat, i evidentment això inclouria també 
la solidaritat i la col·laboració amb entitats i comerços del poble.

Com a exemple d’aquesta gran oferta i de la voluntat del Club Nàutic El Masnou 
d’integració dins la societat Masnovina, el Mulla’t i la tradicional desfilada de la 
boutique Suelen ja formen part de l’agenda anual del nostre club, una agenda que 
volem ampliar amb noves col·laboracions.

Mullat’s per l’esclerosi 2019

Un any més, i amb motiu de la col·laboració que realitza el Club Nàutic el 
Masnou amb la Fundació per l’esclerosi múltiple (FEM), dins la campanya 
“Mulla’t”, el diumenge 14 de juliol es van organitzar una impressionat 
masterclass d’aquagym i una posterior sessió de FusionBoard, realitzada 
a la nostra piscina exterior, que van tenir un gran èxit de participació 
dels nostres Socis i Sòcies que un cop més, van demostrar la seva gran 
solidaritat. 

Volem destacar, en aquestes línies, la tasca dels monitors i voluntaris 
del Club.

Revetlla de Sant Pere

La nit del 28 de juny la terrassa i el solàrium del Club Nàutic es van omplir 
per veure el castell de focs i celebrar la revetlla de Sant Pere.

Una nit molt marinera amb rom cremat, sopar i música per iniciar la Festa 
Major d’una Vila amb una llarga tradició de mar com és El Masnou.

Nit marinera per
 celebrar 

la Festa M
ajor

Els monitors i voluntaris es van 
implicar massivament en l’activitat

42

Social  



Concurs de 
Dibuix Infantil 2019

Festa de la Castanyada 
/ Halloween

La tarda del 31 d’octubre, fou perquè els nens i nenes del Club 
Nàutic el Masnou celebressin la seva particular Castanyada/
Halloween, amb un taller on van fabricar carbasses i ratpenats 
mentre lluïen les seves disfresses més infernals.

Tots els assistents van gaudir d’un berenar amb xocolata i 
melindros. 

Moltíssimes gràcies a tots.

Guanyadors
 del Concur

s de 

Dibuix Infant
il 2019

Festa de la Castanyada, Halloween 2019

L’últim cap de setmana d’agost es va dur a terme a la seu social 
del Club Nàutic el Masnou el tradicional Concurs de Dibuix Infantil, 
en el qual hi van participar més d’una vintena de nens i nenes 
de la nostra entitat.

El concurs es va dividir en tres categories: infantil, aleví i juvenil. 
Els guanyadors de les diferents categories van obtenir xecs-regal 
per a bescanviar en material esportiu.

El jurat va estar format per: La Sra. Marian Corres, el. Sr. Enric 
Capella i el Sr. Pere Puig.

I els guanyadors foren:

· Guanyador Categoria Infantil, Javier Zamora Guix
· Guanyador Categoria Aleví, Cristina Zamora Guix
· Guanyador Categoria Juvenil, Lucia Zamora Guix
El lliurament de premis es va dur a terme dins el marc de la 

Festa final de Campus i Casal 2019.
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Vicenç Llorca
Poeta, escriptor i soci del CNEM.
Autor de la novel·la Aquell antic 

missatge de l’amor (Columna 
Edicions) on apareixen escenes 
del Masnou i de la seva platja.

El racó de la cultura 

Gaudir de L’aigua
En certa manera, la navegació ha simbolitzat en literatura l’aventura de 
la vida. No endebades el primer gran text de la tradició literària occi-
dental, l’Odissea, narra les peripècies d’Ulisses pel mar que els romans 
anomenaren en llatí Mare Nostrum (o, des d’una perspectiva gramatical 
més correcta, Nostrum Mare). Aquesta idea de proximitat, de relació 
íntima amb un mar que és nostre, es pot percebre perfectament des d’un 
punt molt atractiu del Masnou: la terrassa del Club Nàutic. L’energia i 
l’atracció dels colors del mar es fonen amb un desig de pau, d’un anhel 
que el nostre sigui un mar ple de vida i no de tragèdia ni de degradació 
ecològica. Aquesta imatge de pau i llum esdevé encara més impactant 
quan podem contemplar la navegació dels velers.

Gaudir de l’aigua és una manera de tornar als mateixos orígens de la 
humanitat, ja que l’aigua constitueix un símbol genesíac de la vida. 
Potser per això, ja en l’antiga Roma, les termes van esdevenir vertaders 
centres lúdics i culturals molt importants. En l’època contemporània, el 
termalisme ha estat determinat per una paraula: spa. Resulta curiosa la 
història d’aquest vocable. Spa és el nom llatí (AquaeSpadaniae) d’una 
ciutat termal de Bèlgica, el nom de la qual en anglès ha esdevingut 
sinònim de balneari. I, des de la llengua anglesa, s’ha estès als altres 
idiomes. Avui dia parlar de spa equival a parlar de salut, d’aquí també 
que s’hagi subratllat la importància de l’acrònim llatí, Salutem Per Aquam. 

Sigui com sigui, si davallem des de la terrassa del club a la zona de l’spa 
arran de la platja d’Ocata, arribem a un espai de salut, en què la llum i 
l’aigua ho dominen tot. Nens i grans gaudeixen tot l’any del joc de l’ai-
gua mentre es pot contemplar des dels finestrals l’extensió de la platja 
fins arribar a la vora del mar. Es tracta d’una imatge poderosa. La gent 
prepara els patins per salpar o practica esports sobre la sorra. A l’estiu, 
es pot contemplar un pas inacabable de persones des de primera hora 
del matí fins al vespre, que van i venen de la platja al mar. 

No sé fins a quin punt tot això imprimeix un caràcter. Però ser mediterrani 
deu ser una mica això: suavitzar les formes, saber veure l’horitzó, harmo-
nitzar-se amb la llum fins que la nit dona repòs a les coses. Personalment, 
m’agrada la visió de la platja des de l’spa els dies d’hivern. El caràcter 
més solitari del paisatge i la suavitat de la temperatura durant les hores 
centrals d’alguns dies constitueixen una carícia per als ulls que troben 
un moment de pau, de descans, d’allò que anomenem col·loquialment 
carregar piles. 

Salutem Per Aqua, deien els clàssics, conscients dels efectes beneficio-
sos de l’aigua en la salut humana. Una pràctica que es fa viva en el club 
Nàutic del Masnou. Tant de bo que aquest Mare Nostrum esdevingui 
camí de comunicació, vida i gaudi per a tothom. 

Vicenç Llorca

Vicenç Llorca ha publicat una trentena de 
llibres entre poesia, assaig i novel·la, i nom-
brosos articles sobre literatura i estètica en 
diaris i revistes. Ha estat distingit amb diversos 
premis, com el Salvador Espriu de poesia 
jove, l’Ausiàs March, el Vicent André Estellés 
de Burjassot o el Joaquim Xirau d’assaig, 
entre altres. Destaquen les seves dues dar-
reres publicacions. D’una banda, la novel·la: 
Aquell antic missatge de l’amor;, publicada 
a Columna Edicions, on l’autor proposa una 
història d’amor contemporània i on apareixen 
escenes del Masnou. D’una altra, Llorca acaba 
de donar a conèixe: Quaderns de la Font del 
Cargol (...) un recorregut per la seva obra 
poètica a través de seixanta poemes amb 
les seves traduccions al castellà. 

Home vinculat al Masnou on viu, Vicenç Llorca 
ha fet també traducció i ha organitzat nom-
brosos actes literaris, alhora que ha impulsat 
diverses iniciatives culturals a la nostra comar-
ca i a nivell nacional.
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Francesc Josep Maestre
Vocal noves tecnologies

“Millor informació i comunicació 
amb el soci”

El Club
al dia

Noves tecnologies
Estem obrint el Club Nàutic El Masnou al segle XXI mitjançant l’ús de les 
tecnologies adients. Volem agilitzar totes les àrees de gestió del club i, al 
mateix temps, apropar la informació a tots els socis.

Estem treballant en el disseny d’una nova Web, així com una Aplicació 
(virtual) que ens permetrà realitzar -online- moltes de les gestions 
administratives.

També amb la intranet del Club perquè els nostres socis puguin accedir a 
informació només per ells.

Estem dissenyant una visió de la revista del Club per donar visibilitat de les 
nostres activitats esportives i socials, a més de fer-nos ressò de les notícies i 
fets més destacats del nostre entorn.

Obrirem un punt de connexió entre la web, la revista i els socis, on compartir 
les fotografies i els vídeos que fem a títol individual, per poder compartir-
los entre tots de forma ordenada, i destacant a la nostra revista les imatges 
més impactants o significatives, acompanyant-les dels redactats dels 
nostres periodistes col·laboradors.

En paral·lel i per facilitar l’accés de tots els socis a la nostra realitat digital 
-descrita anteriorment- hem desplegat una xarxa de connectivitat (de Fibra 
Òptica entre seus) i la corresponent WiFi en tots als entorns del Nàutic: 
Oficines, Seu Social, Base Nàutica, Piscina i entorn de Platja del Club.

No deixarem de buscar les millors solucions i de millora pel nostre Club, 
atenent també tots els vostres suggeriments i aportacions.

A partir del passat mes d’octubre el Club Nàutic 
el Masnou compta amb una nova organització 
administrativa. 

Tots els tràmits administratius (Altes, baixes, 
inscripcions, pagaments) s’efectuaran de dilluns 
a diumenge de 9 a 18h en l’oficina d’adminis-
tració del Club.

Aquesta reorganització ha comportat uns canvis 
en el personal a fi i efecte d’adequar els ma-
teixos als servies oferts, tot amb l’objectiu final 
d’oferir una gestió administrativa més eficaç i 
un servei al soci molt més personalitzat durant 
les franges horàries de més atenció.

www.nauticmasnou.com

Per poder-te connectar hem 
de tenir el teu email.

Nova organització administrativa
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