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SALUTACIÓ

REVISTA CLUB NÀUTIC CALELLA

de vida d’aquells primers calellencs que van trobar en la pesca la forma de portar plat a

taula, ha esdevingut la raó de ser d’una bona colla de conciutadans que, agrupats a

l’entorn del Club Nàutic de Calella, s’han organitzat per gaudir del costat més lúdic del

nostre mar, ensenyant-nos a estimar-lo i a descobrir-lo amb respecte.

Ara que s’acosta al seu mig segle de vida, el Club Nàutic de Calella fa una passa més per

acostar-nos les seves activitats a través de la revista que teniu a les mans. Una eina que,

n’estic segura, servirà per donar a conèixer al públic en general les nombroses activitats

que el club desenvolupa al llarg de l’any, com ara l’Escola de Vela, que, amb la

col·laboració de l’Ajuntament de Calella, permet als més petits tenir el primer contacte

amb els esports nàutics, formar nous regatistes i organitzar diferents proves esportives.

O la tradicional processó marinera de la Mare de Déu del Carme, precedida d’una

sardinada popular i una cantada d’havaneres que ja han esdevingut imprescindibles a les

nits d’estiu de Calella.

En cadascun dels seus fulls, aquesta revista us permetrà conèixer una entitat

compromesa amb el país i amb la ciutat, que participa activament de la Diada Nacional

de Catalunya present, sempre, a l’ofrena floral a Rafael de Casanova, obrint-nos les

seves portes amb un estand propi a cada edició de la Fira de Calella i l’Alt Maresme o

muntant el ja tradicional pessebre monumental a prop del mar.

Enhorabona per la vostra feina i gràcies per fer-nos sentir la mar de sensacions.

Montserrat Candini i Puig
Alcaldessa de Calella

Quantes vegades no hem sentit aquella

sensació que no podríem viure lluny del

mar? És pròpia dels qui hem tingut la

fortuna de néixer i viure-hi a prop. Dels qui

coneixem el valor d’una passejada per la

sorra a trenc d’alba o a la posta del sol.

El mateix mar que avui representa un

important atractiu turístic i que va ser font
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REVISTA CLUB NÀUTIC CALELLA

Toni Martí  
Direcció

Revista Club

No voldria començar l’editorial sense manifestar el meu agraïment a l’alcaldessa de

Calella per haver acceptat la proposta de redactar una salutació per la Revista del

Club que, personalment, considero que ha estat molt encertada i entranyable.

La Revista del Club Nàutic Calella té, bàsicament, 2 objectius: el primer, incrementar

la participació dels socis en les activitats del Club; i el segon, donar a conèixer a

Calella i voltants, les nombroses activitats esportives i socials que es poden gaudir

dintre del Club, i en conseqüència fomentar la incorporació de nous socis, en

especial entre la joventut. Durant l’any 2017 s’han incorporat 15 nous socis.

Per tal que tots els socis puguin disposar de la Revista, aquest segon número s’ha

optat per enviar-lo al domicili particular de cada soci. A més, la Revista es continuarà

distribuint mitjançant els anunciants, a l’estand del Club a la Fira de Calella i Alt

Maresme i a les pròpies oficines del Club.

Aquest segon número és un recull gràfic dels principals esdeveniments esportius i

socials viscuts el passat 2017. Al llarg de l’any l’activitat de pesca esportiva dels socis

ha continuat tot i que no es va poder organitzar cap campionat. Dintre de l’apartat

de pesca, com a novetat, s’inclou una fitxa d’una espècie de peix, que descriu la

seva morfologia, el comportament i una orientació per la seva pesca, a més del seu

interès culinari, que es complementa amb receptes. La Revista incorpora un apartat

de poesies i també de fotografies antigues del Club, i segueix mantenint l’entrevista,

la veu del soci, informació del Club, i el calendari d’activitats previstes per l’any.

La pretensió inicial va ser que la Revista tingués caràcter semestral, però com que

les activitats del Club es concentren en el segon semestre, s’ha considerat millor que

la revista sigui finalment anual i s’editi a principis d’any. No obstant, encoratjo tots

el socis i sòcies del Club a fer aportacions, propostes, suggeriments o crítiques per

tal d’anar millorant-la, ja que en definitiva la Revista hauria de ser cosa de tots.

No voldria acabar l’editorial sense expressar, en nom del Club Nàutic Calella, la

nostra més profunda tristesa per la recent pèrdua del nostre amic i soci del Club

l’Eusebi Rincón, que va ser president del Club Nàutic durant 8 anys (1993-2001).

Eusebi et trobarem a faltar.

CLUB NÀUTIC CALELLA - Platja Gran de Calella s/n (08370)
Davant de l’estació de tren de Calella

T: 93 769 46 00 / E: nauticclubcalella@gmail.com / Apartat de correus 155
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CAMPIONAT DE CATALUNYA: MODALITAT OPTIMIST G1

El Campionat de Catalunya de 2017, modalitat Optimist G1, es va celebrar al Club Nàutic de Calella el

3 i 4 de juny, al que van concórrer set equips: CN El Balís, CN Vilanova, CN Arenys, CN El Masnou, CN

Cambrils, CN Vilassar i CN Garraf. No va participar el CN Palamós.

RESULTATS:

Semifinal. Balís: 2 - Masnou : 0 i Arenys: 2 - Vilanova: 1

Final. Balís: 2 - Arenys: 0 ; Consolació. Vilanova: 2 - Masnou: 0.

REVISTA CLUB NÀUTIC CALELLA

Lliurament dels premis del Campionat de Catalunya

RESULTATS ESPORTIUS DE L’ANY 2017
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XII REGATA DEL FRESÓ 
(22 i 23 de juliol – 42 edició)

OPTIMIST GRUP 1
1r   LAURA PEDRAZA -CN VILASSAR DE MAR
2n  NORA GARCIA -CN EL MASNOU
3r   JOAN NOGUERA -CN EL MASNOU

OPTIMIST GRUP 2
1r   JOANA GIRALT -CN VILASSAR DE MAR
2n  MARIA DE LA CASA - CN EL MASNOU
3r   PABLO GRAU - CN VILASSAR DE MAR

OPTIMIST GRUP 3
1r   POL MATEU -CN EL MASNOU
2n  MARC SORIANO -CN CALELLA
3r   KIKE PURSALS -CN CALELLA

TROFEU MARESME 2017

OPTIMIST GRUP 1
1r   LAURA PEDRAZA -CN VILASSAR DE MAR
2n  NORA GARCIA -CN EL MASNOU
3r   ROGER TOMÀS - CN EL MASNOU

OPTIMIST GRUP 2
1r   MARIA DE LA CASA - CN EL MASNOU
2n   JOANA GIRALT -CN VILASSAR DE MAR
3r   PABLO GRAU- CN VILASSAR DE MAR 

OPTIMIST GRUP 3
1r    POL MATEU -CN EL MASNOU
2n   CN VILASSAR DE MAR
3r    NIC NEUMALA  - CN EL BALÍS
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El passat mes de juliol, patrocinat pel Ajuntament de Calella, el Club Nàutic Calella va organitzar un

curs de vela gratuït per als fills del socis del Club (nens i nenes de 6 a 16 anys), així com per a fills de

no socis pagant un import de 25 € per tot el curs (l’assegurança i la llicència de la Federació Catalana

de Vela inclosa). El curs s’havia d’impartir al llarg de 4 dissabtes de juliol, entre les 10.00 i les 14.30,

amb un total de divuit hores, però les inclemències meteorològiques no van permetre algun dissabte

fer l’activitat prevista. El número total de participants al curs varen ser de setze.

L’ESCOLA DE VELA
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L’AMFITEATRE DEL SOL I EL LLAMP
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POEMA

JOAN CONSTANS I AUBERT nasqué a Olot, encara que des de jove va estudiar a Barcelona i és

des d’aleshores on resideix. El seu despertar artístic com a escriptor coincideix amb la seva

jubilació. Publica novel·les: El tresor dels maquis per a joves i El vent de l’infern per a adults,

però destaca principalment com a poeta, havent obtingut nombrosos premis en Jocs Florals i

concursos literaris al llarg del territori català. Cal ressaltar que el primer treball premiat com a

poeta va ser precisament a Calella, l’any 1999, amb el poema L’Amfiteatre del sol i el llamp,

distingit amb la viola dels Jocs Florals. En Joan s’ha prestat a col·laborar amb la Revista, a partir

d'aquest número, començant l’aportació amb la reproducció del poema premiat a Calella.

“Va entrar l’Home a la cova del savi i va dir: 
He escalat les més agudes muntanyes

espases esgrimides contra el cel.
- He arrencat de les més fondes entranyes 

de la terra, l’or i el diamant de gel.
Atrevit, he volat a la gropa d’un estel.
Com Europa, he vist entre dues banyes

l’horitzó oscil·lant, amb por i anhel.
- He estimat cossos, mirades, somriures…

He manllevat la flama a toscos déus.
He besat uns ulls negres prop d’Esmirna

i uns ulls blaus, entre avets colgats de neu.
Enardit, per l’amor, l’he amansit i l’he fet meu.

I al seu pit he posat la meva firma
traçada amb el patí d’un vell trineu.

- I això és tot el què em pot donar la vida?
Tot el plaer, l’amor i l’aventura?
No curulla pas la minsa mesura

més que el gra d’una anyada esquifida.
- He baixat al clavegueram dels simis,

a la blanca ossada del pardal.
He visitat els camps de l’extermini

dels pobres, dels jueus i dels malalts.
Avorrit, he rebuscat al fons dels propis mals

el rígid professor que m’examini
dels difícils temes de moral. 

- I si no he flectit més sovint l’esquena,
adorant un déu dur o un dogma inútil,

no fou per urc. És que soc rebec de mena,
etern adolescent en edat núbil.

I si he patit, el dolor no m’ha pas trencat 
cap vena ni la sang ha acolorit el gris fútil

del meu desert immens, curull d’arena.
- No em vinclaré, si aquest és tot el mal!

No hi ha més sofriment, més feresa?
Colpirà la mort la nostra enteresa

fada, amb un cop de peu a l’engonal?
- I ara que ve la fi de la jornada

i el cos s’ajup a recollir els records…
Ara que em tira la mort l’alenada

que el múscul enrampa i glaça el cor…
Arrupit, miro enrere el camí que he obert,
cendrós, per arribar, en llarguíssima baixa

fins a la barca que m’espera a port.
- I si un déu bo m’acull a l’altra riba

i té orelles per escoltar el meu regany,
li diré: M’ha fastiguejat la vida

que m’ha dat poc plaer i no massa dany.
M’he neulit forjant la clau que pogués obrir 

el pany i esbatanar la porta de sortida
a l’amfiteatre del sol i del llamp.

- I el savi, va tancar el llibre,
negre i vermell, i va respondre:

Era dintre teu l’amfiteatre! 
Després, va començar a cantar 

una salmòdia en una llengua morta.”
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ACTIVITATS SOCIALS DURANT L’ANY 2017: LA CARXOFADA

MENÚ DIARI i  DE CAP DE SETMANA

ESPECIALITAT EN ARROSSOS / MENÚ ESPECIAL PER A GRUPS / VISTES AL MAR

Restaurant NÀUTIC CALELLA

RESERVES: 636 554 667 o restaurantCNC@gmail.com – c/ Platja Gran s/n Calella 

OBRIM TOT L’ANY
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LA SARDINADA I LES HAVANERES

Com ja és tradicional, coincidint amb la festa marinera de la Mare de Déu del Carme, es va celebrar

la popular sardinada organitzada pel Club Nàutic de Calella, seguida de la cantada d'havaneres.

Aquest any es va fer el dissabte 15 de juliol amb una gran afluència de persones, que pràcticament

van arribar a 500. Hi van haver sardines per a tothom i molts van poder repetir.

La sardina és la menja més vella

de totes les menges que es fan i es desfan,

i és la més antiga meravella

amb el pa amb tomàquet i amb vi abundant.

I si la cuinen amb una graella,

sobre l’arena, prop de l'ona oscil·lant,

de ben segur que deus ser a Calella

sota la mirada del far vigilant.



REVISTA CLUB NÀUTIC CALELLA 15

HAVANERA DEL VELL. 
Joan Constans i Aubert.

Premi Literari ÀNCORA 2002

Per què no es fan vells com jo

el mar, el sol, les gavines,

els bots amb veles llatines,

les sardanes i havaneres,

i les cançons marineres

dels pescadors del Portbò?

No marxaré pas de grat

si cada any la primavera

torna a pintar la morera,

el saüquer, la clavellina

i les galtes de les nines

amb colorets descarats.

I si tinc el cap nevat

i no em queda prou bufera

per a poder córrer al darrere

de rialles cristal·lines,

deixeu-me sonar la lira

per a cantar els temps passats.

I escolteu el meu lament

per les flors i les petxines

i les formes femenines

que no vaig collir quan era

més enllà de l’escullera

navegant de proa al vent!
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Aquest any la diada de la Mare de Déu del Carme va coincidir en diumenge i amb un temps esplèndid.

La processó marinera, organitzada pel Club Nàutic Calella, va ser molt concorreguda d’embarcacions,

totes engalanades per a l’ocasió i amb moltes persones a bord.

Imatges cedides per TINO
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PROCESSÓ MARINERA DE LA VERGE DEL CARME



Aquí tenim una mostra gràfica d’algunes de les moltes embarcacions que aquest any 2017 van

participar en la processó marinera de la Verge del Carme des del Club Nàutic Calella fins a la Roca

Grossa i tornada al Club.

REVISTA CLUB NÀUTIC CALELLA 17

Imatges cedides per TINO
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La diada infantil és un dia molt esperat tant per als petits com per als grans (pares i avis).

Aquest any passat es va celebrar el dia 26 d’agost amb molta concurrència. No hi va faltar la

presència del mag, el bany d’espuma, el toro de fira i els inflables. Finalment la diada va

acabar amb una xocolatada on tothom es va poder llepar els dits.

19

DIADA INFANTIL: JOCS, ESPUMA I XOCOLATADA
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El dia 2 d’agost es va celebrar el campionat anual de dòmino del Club en el que varen participar sis 

parelles. Estava previst que durés dos dies, però es va resoldre en una sola jornada.

RESULTATS CAMPIONAT 

1r- Helen Dar -Esther Zamora

2n- J.Luis Andújar -Xavier Catalan

3r- Rosa Bertre - Enric Navarro

PARELLES PARTICIPANTS

Eladi Delgado - Antonio Vargas   Helen Dar -Esther Zamora

Maria Sánchez -Rosa Coll Antonio Mellado- Edu Tur

J.Luis Andújar -Xavier Catalan Rosa Bertre - Enric Navarro

CAMPIONAT DE DÒMINO
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PRIMER CAMPIONAT DE RUMMY

El dia 2 d’agost es va celebrar el primer campionat de Rummy del Club Nàutic Calella en el que hi

varen haver dotze participants. El primer classificat de cada una de les taules va participar en la gran

final de Rummy.

PARTICIPANTS

Rosa Bertre Daniel Rojas                             

Anna Boadas Elisabet Rojas

Carme Cardó               Conxi Romero

Angelina Constans Esther Zamora

Eladi Delgado              Belkis Zorto

Dory Pérez Marta Laguna

RESULTAT GRAN FINAL

1r- Esther Zamora

2n- Rosa Bertre

3r- Eladi Delgado

4t- Angelina Constans



JOIERS Edelfort
TALLER PROPI

Consell de Cent 104
Barcelona - 08015

Tel. 934262675

DESCOMPTES:  
20% EN JOYERIA I 

25% EN RELLOTGERIA
PER A SOCIS DEL 

CLUB NÀUTIC CALELLA
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Recinte Firal de Calella al passeig Puigvert 

Estand del Club Nàutic Calella

El dia 11 de setembre passat, com és

tradició de cada any, la Junta Directiva

del Club Nàutic Calella va fer la ofrena

floral al monument dedicat a Rafael de

Casanova situat a la plaça de Catalunya

de Calella.
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OFRENA FLORAL A RAFAEL CASANOVA I ESTAND FIRAL DE CALELLA
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INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE I CANTADA DE NADALES

24

El vint-i-cinc de desembre

FUM FUM FUM

El vint-i-cinc de  desembre

FUM FUM FUM

Ha nascut un minyonet

ros i blanquet, ros i blanquet;

fill de la Verge Maria,

és nat en una establia

FUM FUM FUM

Allà dalt de la muntanya

FUM FUM FUM

Allà dalt de la muntanya

FUM FUM FUM

Si n’hi ha dos pastorets

abrigadets, abrigadets,

amb la pell i la samarra

mengen ous i botifarra

FUM FUM FUM
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EL PESSEBRE DEL CLUB NÀUTIC



CRISTALLERIES MADUEÑO S.L

C/ Pla d’en Villa 4 (Nave 3) - 08380 Malgrat de Mar (Barcelona) 
T: 93 765 02 92 / F: 93 764 31 88 / E: cmaduenyosl@hotmail.com

Instalación de vidrios y carpintería de aluminio. 
Presupuestos sin compromiso
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Imatge cedida per: Joan Civit
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Tipus de peix: Teleosti – Perciforme
Família: Escòmbrids- Peix blau
Espècies similars: Bacoreta, Melva, Tonyina, ...

MORFOLOGIA
- Talla més comú de 25 a 65 cm, màxima 90 cm. Pes màxim 5 Kg, generalment no superen els 2Kg.
- Boca molt gran, mandíbula superior a l'alçada o bé ultrapassant la vora posterior de l’ull.
- Sense dents a la cara superior de la llengua.
- Primer arc branquial amb 16 a 22 branquio-espines.
- Aletes dorsals juntes, la primera molt llarga i de perfil recte o còncau.
- De 7 a 9 pínnules dorsals i 6 a 8 pínnules anals. Línia lateral sinuosa.
- Cos cobert d'escates molt petites excepte el cap i l’aleta pectoral, on són molt desenvolupades.
- Color blau brillant al dors, amb 5 a 11 ratlles fosques, lleugerament obliqües.
- Part inferior dels costats i ventre argentat .

COMPORTAMENT i DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
Hemipelàgic, sobretot a aigües costaneres, fins als 200 m de fondària. Migrador, formant sovint moles a
prop de la superfície o bé nedant en parelles. Es localitza en aigües temperades i tropicals (Mediterrani,
Mar Negre, Ribes Atlàntiques, etc.).

REPRODUCCIÓ i ALIMENTACIÓ
Es reprodueix de maig a juliol. És un gran depredador de peixos (sorells, sardines, verats, cefalòpodes, ...).

PESCA ESPORTIVA
La pesca esportiva des d'embarcació és molt interessant amb curricà, llancer, “ronsa” i jigging.
La pesca amb curricà de costa és la pràctica més comuna al Club Nàutic. Si bé cada pescador utilitza la seva
pròpia tècnica, aquí s’indiquen alguns dels diferents elements o paràmetres generalment utilitzats:

- Canya resistent, amb anelles de rodet o de ceràmica.
- Carret habitual de tambor giratori, amb “carraca”.
- Línea mare 0,4-0,5 mm, terminal 2 m. fluorocarbó.
- Enganys: popets amb vinil de colors o anguilons

(normalment 3 en sèrie), plomes, peixos artificials.
- Excitadors: tipus avió o similar.
- Distància de l’engany: variable, entre 50-100 m.
- Velocitat embarcació: 4,5-5,5 nusos (popets),

3-3,5 nusos (anguilons i peixos artificials).
- Profunditat curricà de costa: 15-50 m.

ESPÈCIES SIMILARS
El podem confondre amb peixos similars a aquesta espècie com: bacoreta, melva, caballa/verat i tonyina.

Bacoreta Melva                                    Verat Tonyina

FITXA ESPÈCIE DE PEIX: EL BONÍTOL (Sarda sarda)
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INTERÈS CULINARI
El bonítol és un peix que té la carn molt gustosa i molt apreciada. És una molt bona font d’omega-3,
vitamines B3 i B12, magnesi, ferro i potassi.

BONÍTOL AMB SALSE DE TOMÀQUET
Ingredients:

Preparació

1.- Netejar el bonítol, treure l'espina central i la resta d'espines amb unes pinces. Fer-ne 4 o 6 talls.

2.- En una cassola amb oli, sofregir la ceba fins que quedi ben rossa. Afegir el tomàquet ratllat (sense
llavors), la fulla de llorer, tirar una mica de sal, i continuar el sofregit fins que quedi ben confitat.

3.- Posar els trossos de bonítol salats i un rajolí d’aigua, si fa falta, deixar coure uns 5 minuts, tirar unes
gotes de vinagre, coure un minut més i retirar del foc. Deixar reposar.

MARMITACO DE BONÍTOL TRADICIONAL
Ingredients:

Preparació

1.- Hidratem les nyores posant-les en aigua.

2.- Fem un sofregit amb la ceba i el tomàquet ratllat (sense llavors). Pelem els grans d’all i els fregim. Quan
els alls són rossos, hi tirem ràpidament el vi blanc i, quan s'evapori l'alcohol, hi afegim el sofregit i la fulla
de llorer. Abaixem el foc al mínim i ho deixem uns 5 minuts.

3.- Tallem els pebrots a daus d'un dit i els posem dins la cassola amb el sofregit. Pelem les patates i les
trenquem a bocins amb l'ajuda del ganivet i també les afegim. Les deixem uns 5 minuts amb el foc més
fort sense deixar de remenar.

4.- Afegim el bitxo sencer, una mica aixafat, a la cassola. Això ens donarà un punt picant .

5.- Traiem la polpa de la nyora hidratada amb una cullereta i l'afegim a la cassola.

6.- Finalment, hi afegim el fumet i ho deixem bullir uns 20 minuts, fins que la patata sigui cuita. Anirem
punxant la patata per comprovar el seu estat.

7.- Quan la patata ja està cuita, abaixem el foc i hi posem el bonítol tallat a trossos. Aturem la cocció al cap
de 3 m i ho deixem reposar.

1 bonítol
4-6 patates

2 pebrots verds
2 nyores
1 bitxo

3 grans d'all
1l fumet

1 ceba gran

3 ó 4 tpmàquets
1/2 copa vi blanc

llorer
pebre negre

sal
oli d'oliva verge extra

vinagre

1 bonítol d’uns 800 g
1 ceba picada fina

5 tomàquets madurs
oli d’oliva extra verge

1 gra dall i una mica de julivert
1 fulla de llorer

vinagre Chardonnay o de xerès
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La Rosa M. Coll és sòcia del Club Nàutic Calella des de fa més de 30 anys, si bé el

seu difunt marit, en Lluis Nualart (2010 ᵻ), havia estat soci des dels inicis del Club

(cap l’any 1971). La Rosa és una persona activa i apreciada al Nàutic Calella. Dels

seus tres fills (Conrad, Berta, i Elisabet), les dues filles també són sòcies del Club i

dels seus vuit nets alguns participen en les nostres activitats esportives.

El teu difunt marit era un gran pescador.
Quines eren les espècies que més pescava ?
El que li agradava més era la pesca del
llobarro, dels calamars i de les aurades. Per
als lloritos o ressons no tenia prou paciència.

Recordes la peça de més pes que va pescar?
Potser va ser un llobarro d’entre 5 i 6 kg i
també un enorme calamar d’1 metre de
llargada que va pescar en Quimet Invert un
dia que l’acompanyava.

Com us ho fèieu per guardar o congelar tant
de peix?
Moltes vegades en donava a familiars, amics i
socis del club i si no guardats als congeladors
(en tinc dos de prop d’1 metre de longitud).

M’han dit que a vegades sortia a pescar de
nit o bé en condicions marítimes perilloses.
Com ho vivies?
Molts cops patint fins que no tornava a casa.
Una vegada, fa molt de temps, pot ser més de
40 anys, jo també vaig anar a pescar calamars
amb en Lluis i en Quimet davant de la Murtra
de Canet. Eren cap a les 22.00 o 23.00 hores i
com que no n’agafàvem, ens varem posar tots
a fer una becaina. De cop ens varem
despertar amb unes grans onades que ens
passaven per sobre de la barca. En Lluis i en
Quimet van començar a discutir si era millor
anar cap el port d’Arenys o tornar a Calella.
No es van posar d’acord, però finalment en
Lluis es va dirigir cap al Club. Tots molts
espantats de com podríem varar fins a la
platja. El cert és que en l’últim moment una
gran onada ens va transportar la barca molt

més enllà de la vora de la platja, tant que el
mariner que estava de sereno, en Santiago
Soteres, es va fer creus de com havíem pogut
arribar tan endins.

En quines activitats socials del Club
participes regularment?
Fent alguna partideta de dòmino els cap de
setmana i el campionat anual de dòmino que
organitza el Club, a la festa de la Verge del
Carme amb la seva processó marinera i als
sopars o celebracions, moltes vegades
acompanyada d’amigues. També participo en
la preparació del pessebre que es fa cada any.

Quines persones participen en la preparació i
construcció del pessebre?
En la preparació del pessebre col·laboren en
Gregori, l’Enric i en Paco. Jo hi participo amb
el disseny de la maqueta i la distribució de les
figures. També anys enrere havíem comprat
figuretes de guix i les pintàvem.

Què és el que t’agrada més del Club Nàutic
Calella?
Principalment la zona de la platja i també les
partides de dòmino.

Quines coses proposaries millorar?
Canviaria les taules i les cadires, i també
procuraria que hi hagués més participació
dels socis en les activitats socials, i més
presència de fills i nets.

Digue’m alguna de les teves aficions.
M’agrada bastant viatjar i procuro fer-ho
sempre que en tinc ocasió i puc.
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Quins països has visitat últimament?
Que recordi: Jerusalem, la Xina, Itàlia, Croàcia,
Canadà, etc.

Quin país recomanaries?
Potser recomanaria la Xina, perquè a part dels
monuments, hi ha moltes paradetes i amb
pocs diners pots comprar moltes coses.

És de domini públic que tens una gran afició i
debilitat per les flors. Com ha estat això?
La meva afició a les flors em va venir de la mà
de la meva sogra Isabel Prat. Seria l’any 1984
quan em va insistir molt que m’apuntés al
concurs de roses de Calella, que aleshores es
feia al Pavelló Municipal. En aquella edició hi
van haver 35 concursants i quedarem en el
lloc 32. Tot i així vaig està molt satisfeta del
resultat per no haver quedat l’última.

Vaig començar a comprar uns quants rosers i
cada cop en comprava més i més i agafava
més afició. He arribat a tenir més de 500
rosers entre pitiminís i híbrits de te.

Una de les persones que em va alliçonar molt
sobre els rosers va ser el Sr. Josep M. Llobet
que era un gran coneixedor de les plantes i les
seves malalties. Em va ensenyar moltes coses,
com l’art de la poda dels rosers i també
resoldre el tema de les malalties més
habituals dels rosers.

Actualment, les meves filles i alguns dels nets
també col·laboren en aquesta bonica afició i

tenen una gran estima per aquesta flor tan
meravellosa com és la rosa, que per mi és la
reina de les flors.

Has participat en molts concursos?
Des que vaig començar a participar en les
exposicions i concursos de roses a Calella crec
que he participat en totes les edicions, a
vegades sola o també acompanyada de les
meves filles i d’algun net.

Només has participat a Calella?
No, he participat en alguns concursos florals
fora de Calella, com a la ciutat de Reus, l’any
1998, que es va fer al teatre Bartrina, o en el
primer Concurs Nacional de Roses que es va
celebrar al Poble Espanyol de Barcelona.

Al llarg d’aquest anys has obtingut molts
premis? Quin dels premis destacaries o et
sents més orgullosa?
Sí, he obtingut bastants primers premis amb
alguna de les especialitats. És difícil triar-ne
un de sol, però potser destacaria el de Reus.

Quina varietat de rosa és la teva preferida?
Sens dubte, la Double Delight, que pertany al
grup de les híbrides del te.

Rosa, que segueixis molts anys amb la teva
bonica afició de cultivar roses i que tingui
continuïtat amb els teus fills i nets.

Toni Martí

Double Delight Ram de flors de la Rosa Coll al Club Nàutic Calella
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Calella. (Ed. 24, 1991)                              Calella. (Ed. 25, 1992)                             Calella. (Ed. 27, 1994)

Calella. (Ed. 31, 1998)                         Reus. (Teatre Bartrina , 1998)                     Calella. (Ed. 32, 1999)

Calella. (Ed. 34, 2000)                                Calella. (Ed. 34, 2000)                              Calella. (Ed. 36, 2002)

Calella. Premi Ajuntament

Roses Armor Barcelona. Poble Espanyol (1997)           Ajuntament de Calella (2017)

REVISTA CLUB NÀUTIC CALELLA

Com a reconeixement i homenatge a la llarga trajectòria de la Rosa Coll en el cultiu de les roses,

l’entrevista anterior es complementa amb un recull fotogràfic d’algunes de les seves nombroses

participacions, pròpies o familiars, en concursos florals, tant de Calella com d’altres localitats.

PARTICIPACIONS EN CONCURSOS FLORALS
ROSA COLL
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ÀLBUM DE RECORDS DEL CLUB NÀUTIC CALELLA
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Fotografies recordant a l’expresident del Club Nàutic Calella, D. Eusebi Rincón Muñoz (període 1994-2001),

un gran esportista i enamorat del mar, que malauradament ens va deixar el passat dia 10 de desembre.

Lliurament dels premis de les regates                        Concessió de la Vela d’Or als presidents de Clubs

25è aniversari del Club amb el 1r president Dr. Prats                                Tallant la cinta 
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En aquest apartat, dedicat a la veu del soci del Club Nàutic, estan recollides les opinions

manifestades pels diferents socis consultats, expressades en castellà o català. A tots per igual se’ls ha

formulat les mateixes preguntes: Quins aspectes del Club valores millor? Què proposaries millorar o

bé trobes a faltar?

Quins aspectes del Club Nàutic valores millor?

- Tengo bien claro que lo mejor del Club
Náutico de Calella es el servicio de marinería,
su dedicación y servicio es ejemplar, mi
felicitación para los 4 marineros (A. Vargas).

- La marinería del Club. Siempre son amables,
nunca te niegan un favor y se prestan
voluntariamente a arreglarte cualquier cosa
que tu no domines (Paco Pos).

- Que és un club situat a la mateixa platja i les
comoditats que proporciona: vestuari, servei
de bar, marineria, l'esport nàutic amb una
escola boníssima on els meus fills han après a
navegar. És un club familiar, on tothom hi té
cabuda, molt recomanable a totes aquelles
famílies que tenen nens per les activitats que
es fan, tant a l’hivern com a l’estiu. És de les
inversions en lleure bones que ha fet la meva
família (Berta Nualart).

- Valoro mucho el trabajo de los marineros y el
buen hacer de la gente del bar, tanto jefes
como camareros (Fausto Pelaez).

- La disponibilitat de la marineria amb
assistència 24 hores i l’esforç de l’àrea Social
en gestionar actes per als socis (Lluís Frigola).

- El servei de marineria i la secretaria per
l’atenció prestada de cara al soci. També la
col·laboració d’alguns socis amb activitats del
club (sardinada, xocolatada, pessebre). Situació
privilegiada de la platja (Xavier Arroyo).

Què proposaries millorar o bé trobes a faltar?

- Encuentro a faltar una mayor integración de
la población de Calella, sobre todo en la
participación en los deportes náuticos para
niños/as (Antonio Vargas).

- Actualmente, a mi entender, el Club no
funciona, encuentro a faltar una nueva Junta,
ya que la actual está desaparecida y pasa de
todo (Paco Pos).

- Al Club des d’una certa etapa hi va haver una
ruptura... Es nota aquesta fredor entre els
socis, que desitjo de tot cor desaparegui.
Trobo a faltar aquelles reunions d'homes al
matí quan sortien de pesca, on tots parlaven de
les seves captures, del mar, i de les anècdotes
que els havia passat dins l'aigua, feia molt de
caliu al Club. Trobo a faltar més esport nàutic
dels socis (recordo aquelles carreres d'esquí
aquàtic), també trobo a faltar aquells dinars o
sopars per a tots els socis després dels
concursos de pesca, les barbacoes, les
havaneres per als socis sopant, l'aparcament
que tan bé anava, i a molts que ja no hi són ...
(Berta Nualart).

-Todo lo veo correcto, tal vez los marineros en
verano necesitarian más ayuda (Fausto Pelaez).

- Hem tingut una pèrdua molt important amb
la zona d’aparcament i la zona infantil, que ha
restat molta assistència. En el primer cas, crec
convenient pactar amb l’Ajuntament un passi
anual per als socis per poder aparcar i en el
segon cas, poder fer una instal·lació similar a la
que hi havia, prèvia sol·licitud a la Demarcació
de Costes. També crec que es podria treure
més profit de la pàgina web (Lluís Frigola).

- El pàrquing i també el manteniment de les
instal·lacions en general. Més control de les
persones que no són sòcies i més ordre en
general. Crear la figura de l’interlocutor per
donar a conèixer a la Junta les inquietuds dels
socis. A l'assemblea parlar de quin és el
problema del restaurant (hi ha socis que no van
a les festes socials pel restaurant). Mentalitzar
els socis que el Nàutic és casa de tots i tots som
una família. (Xavier Arroyo).

36

LA VEU DEL SOCI



INFORMACIÓ DEL CLUB NÀUTIC CALELLA

REVISTA CLUB NÀUTIC CALELLA 37

El Club Nàutic Calella disposa d’una oficina d’atenció al servei del socis i visitants a l’entrada

del propi club, on el personal es pot adreçar per sol·licitar qualsevol tipus d’informació: què

fer per fer-se soci, portar una embarcació al Club, tarifes vigents per als diferents serveis que

dona el Club, etc. L’oficina del Club, atesa per la Sra. Anna Boadas, està oberta els divendres,

dissabtes i diumenges, en horari de 09.00 a 14.00 h, excepte festius. També es pot contactar

amb el Club trucant al 937694600 o per correu electrònic nauticclubcalella@gmail.com per

fer qualsevol consulta i es donarà la corresponent resposta el més aviat possible .

TARIFES CLUB NÀUTIC CALELLA 2018

QUOTES SOCI

Quota soci sense embarcació: 500€ anuals
Quota soci amb embarcació: 1000€ anuals

QUOTES EMBARCACIONS PER TRAMS D’ESLORA

De 0 a 4,49 metres: 90€ x m. eslora + IVA
De 4,50 a 5,99 metres: 115€ x m. eslora + IVA
De 6 metres fins limitació CNC: 130€ x m. eslora + IVA

TAQUILLA VESTUARI ANUAL: 25€ +IVA 
ESPAI SURF ANUAL: 125€ +IVA 
PANYOL ANUAL (LLOGUER + MANTENIMENT): 166€ +IVA
MOTO ANUAL: 368€+IVA 
KAYACK ANUAL: 88€ +IVA 
CATAMARÀ ANUAL: 300€ +IVA 
PATÍ CATALÀ ANUAL: 270€ +IVA 
VELA LLEUGERA ANUAL: 88€ +IVA 
(IVA:  21% )
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CALENDARI DE LES ACTIVITATS SOCIALS PREVISTES PEL 2018

DIA DATA ACTIVITAT
FEBRER

DISSABTE 17/02/2018 CALÇOTADA

DISSABTE 24/02/2018 SOPAR DE CARNESTOLTES (ACTUACIÓ MUSICAL)

MARÇ

DISSABTE 24/03/2018 CARXOFADA

MAIG

DISSABTE 12/05/2018 SOPAR INICI TEMPORADA (ACTUACIÓ MUSICAL)

JUNY

DISSABTE 23/06/2018 REVETLLA DE SANT JOAN (DISJEY)

JULIOL

DISSABTE 14/07/2018 SARDINADA POPULAR /HAVANERES

DIUMENGE 15/07/2018 PROCESSÓ MARINERA

DIUMENGE 15/07/2018 ARROSSADA

DISSABTE PER DEFINIR CONCURS PESCA LLORITO I TACÓ

AGOST

DISSABTE PER DEFINIR CONCURS PESCA DE FONS

DISSABTE PER DEFINIR REGATA FRESÓ/FINAL OPTIMIST MARESME

DIUMENGE PER DEFINIR REGATA FRESÓ/FINAL OPTIMIST MARESME

DISSABTE 25/08/2018 DIADA DE LA CANALLA/JOCS I XOCOLATADA

SETEMBRE

DISSABTE 01/09/2018 CAMPIONAT DE DÒMINO

DISSABTE 01/09/2018 CAMPIONAT DE RUMMY

DIUMENGE 02/09/2018 CAMPIONAT DE DÒMINO

DISSABTE PER  DEFINIR CONCURS PESCA CURRIÀ

OCTUBRE

DISSABTE PER  DEFINIR SOPAR DE CLOENDA (ACTUACIÓ MUSICAL)

DISSABTE PER  DEFINIR CONCURS DE SÈPIA I CALAMAR

NOVEMBRE

DISSABTE 03/11/2018 CASTANYADA /NIT DE HALLOWEN (ACTUACIÓ MUSICAL)

DESEMBRE

DISSABTE 08/12/2018 INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE

DISSABTE 15/12/2018 DINAR DE NADAL

DILLUNS 31/12/2018 SOPAR DE CAP D´ANY






