
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDERACIÓ CATALANA DE 
MOTONÀUTICA 

 
MEMÒRIA ANY 2021 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



                                                                 

                                    Memòria 2021                                

 

 

  
     2 

 
  

La temporada 2021 ha estat la de l’inici de la recuperació, després d’un any 2020 
marcat per les grans limitacions. Inici, perquè hores d’ara no ha acabat la pandèmia 
provocada per la covid-19 i les seves restriccions. Tot i així, la recuperació de les 
activitats comparant amb el 2020 ha estat més que notable, tota vegada que l’any 
2020 només es van poder dur a terme dues regates i l’any 2021 n’hem fet sis: cinc de 
motos aquàtiques i una per a llanxes amb motor forabord. 
 
El Campionat de Catalunya de motos aquàtiques de circuit va arribar aquest any a la 
seva XXXII edició. És el més veterà de l’Estat Espanyol, ja que se celebra des de 
1990. 
 
El Campionat de Catalunya de circuit 2021 ha estat convocat per a tres categories de 
tipus Esquí, és a dir, per a motos de conducció dempeus, que els pilots governen amb 
un manillar situat al final d’un braç articulat; aquesta mena de motos són conegudes 
popularment com a jet, però finalment, de les tres categories convocades s’han 
realitzat dues: GP3 i F4. 
A més, la cursa d’Amposta, que no es va poder realitzar l’any 2020 va tornar al nostre 
calendari i, a més, també va ser puntuable per al Campionat d’Espanya de la nova 
categoria GP3 amb motor de 4 temps, que es disputa només amb motos Yamaha 
totalment de sèrie amb motor de 1.050 cc. El curiós és que cap pilot català va 
participar-hi, com tampoc cap pilot d’altres comunitats autònomes va fer-ho al català, 
tot i que té la condició “open” i permet la participació, sense puntuar, de pilots d’altres 
comunitats autònomes, com ha estat habitual des de que es va crear el nostre 
campionat. 
 
També vàrem organitzar una cursa puntuable per al Campionat d’Espanya per a 
llanxes propulsades amb motor forabord a Riba-roja d’Ebre, per a la nova categoria   
T-850/GT60 on competeixen juntes embarcacions que, en principi, haurien de córrer  
separadament, però que ho fan conjuntament en un període de transició que ha de dur 
a la retirada, per obsoletes, de les embarcacions pertanyents a la classe T-850, per a 
passar a córrer només amb GT60, propulsades només amb motors de 4 temps. 
 
La temporada va començar el dissabte dia 24 d’abril al Canal Olímpic de Catalunya 
(Castelldefels). Aquesta va ser la primera competició de la temporada a nivell de tot 
l’Estat, realitzada encara amb confinament, la qual cosa no va permetre la participació 
de pilots d’altres federacions, com acostuma a ser habitual en aquest torneig. 
També la participació va ser inferior a d’altres anys en èpoques similars, degut a 
l’excepcional situació provocada per la pandèmia de la Covid-19, tot i que la 
competició es va dur a terme seguint tots els protocols indicats per les autoritats. 
 
Cal destacar que a la categoria F4 la meitat dels participants ho van fer per primera 
vegada en una competició d’aquestes característiques la qual cosa indica l’encert de la 
creació d’aquesta classe destinada a la promoció. 
En va ser guanyador Lluís Montalà, que va guanyar totes les mànegues, seguit 
sempre per David Rodríguez, novell en aquesta modalitat, però amb palmarès en les 
classes de conducció assegut, i Jordi Miquel Cos. 
 
En canvi, la categoria GP3 va ser cosa dels veterans. Va guanyar Lucas Oliver, que es 
va imposar a dues de les mànegues i va fer segon a l’altra. El segon classificat va ser 
Àlex Velasco, que va fer una discreta primera mànega però que va guanyar la segona, 
tal vegada la més intensa de totes les mànegues disputades aquell dia, degut a la 
persecució a que va estar sotmès des del principi. En tercera posició es va classificar 
Roger Pujol. 
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La segona regata es va disputar a Cambrils, el dia 15 de maig, comptant amb la 
col·laboració del Club Nàutic Cambrils. La inscripció va ser molt baixa i el dia no va 
acompanyar gens. Però el pitjor va ser el greu accident patit pel veterà pilot Juli Pujol, 
que el va deixar fora de la competició pel que restà de temporada. Oliver va ser el 
guanyador a GP3 i Montalà a F4. 
 
La tercera regata s’havia de disputar al Club Nàutic el Balís el dia 5 de juny, però es va 
haver d’ajornar a causa del baix número d’inscripcions. La situació pandèmica i 
l’accident de Pujol van ser-ne, segurament, les causes. 
 

 
 

Lucas Oliver a la regata de Cambrils. (Foto: M. Mallafré) 

 
Finalment, el dissabte dia 17 de juliol, va tenir lloc a Amposta (Montsià), davant de 
l’incomparable marc del Pont Penjat, la tercera regata puntuable pel Campionat de 
Catalunya de motos aquàtiques 2021, que també va ser la segona puntuable pel 
Campionat d’Espanya de dues categories diferents a les que competeixen pel català: 
la GP4 i la GP4 Júnior, amb pilots procedents d’Alacant, Andalusia, Galícia i Múrcia. 
Així doncs, la tornada a Amposta, després d’un any en blanc, va ser tot un èxit. 
La regata estava convocada només per a categories de conducció dempeus, la GP3 i 
la F4, per a Campionat de Catalunya i la GP4 i la GP4 Júnior per a Campionat 
d’Espanya, i va comptar amb la tradicional col·laboració de l’Ajuntament d’Amposta. 
En aquestes categories de conducció dempeus les motos es governen mitjançant un 
manillar situat a dalt d’un braç articulat. Una particularitat d’aquesta cursa és que la 
sortida es dóna llançada, amb uns comissaris situats en motos de conducció assegut, 
en lloc de l’habitual sistema de sortida en línia amb les motos parades a la vora de la 
platja. 
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La categoria GP3 va ser la més disputada, entre Àlex Velasco, Joan Sevil, Roger Pujol 
i Lucas Oliver, que van protagonitzar moments molt espectaculars. Al final es va 
imposar Sevil, que va guanyar dues mànegues i va ser segon a l’altra, mentre Oliver 
va ser segon després de guanyar una mànega, ser segon a una altra i tercer a la 
darrera. Pujol es va classificar a continuació. 
Les altres categories van tenir menys debat, tota vegada que Lluís Montalà va guanyar 
les tres mànegues a F4, seguit de Rubén Galisteo i Carlos Hidalgo. El mateix va 
passar a GP4, on Harley Ritchie va guanyar totes les mànegues, seguit sempre de 
Carlos Vela i Amador Ferrer García, seguit d’Amador Ferrer Pardo, que és el seu fill. 
Encara més curiosa resulta la classificació a la categoria GP4 Júnior, que va guanyar 
Ciro Pereyra, seguit dels germans bessons Sandro i Diego Aguilera. 
 
El Campionat va continuar el dia 25 de setembre, a l’Ampolla (Baix Ebre) amb el 
suport del Patronat de Turisme de l’Ampolla, la Creu Roja de l’Ampolla i el Club Nàutic 
Ampolla. 
A diferència de l’any anterior, quan l’Ampolla va obrir la temporada al mes de setembre 
per culpa de la pandèmia de la Covid-19, aquests any era la quarta puntuable, en mig 
d’un ambient de recuperació. Cal assenyalar també, que la cursa es va poder 
desenvolupar amb normalitat, sense cap inclemència meteorològica, com les que 
havien acompanyat aquesta regata a les seves darreres edicions. 
 
A la categoria F4, reservada a pilots sense palmarès, es va produir l’absència de Lluís 
Montalà, líder provisional del Campionat, la qual cosa va donar peu a mànegues molt 
animades, tot i que Jordi Miquel Cos es va imposar amb claredat, guanyant les tres 
mànegues, seguit en una per Jordi Martí, en la primera participació aquesta 
temporada, en una altra per Jordi Serra i encara en una altra per Carlos Hidalgo. El 
que passa és que cap d’aquests pilots havien participat a totes les regates fins aquell 
moment, de manera que el Campionat quedava obert a falta d’una cursa, encara amb 
Montalà al capdavant de la general provisional. 
 

 
 

Lluis Montalà a la regata del CN El Balís (Foto: M. Mallafré) 
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En canvi les tres mànegues de la categoria GP3 van tenir idèntic resultat, amb Lucas 
Oliver al capdavant, seguit sempre de Joan Sevil i Roger Pujol. Oliver sumava així 281 
punts i era ja Campió de Catalunya de la categoria, a falta d’una regata, tota vegada 
que era inabastable pels altres competidors. El subcampionat era quasi segur per Joan 
Sevil, però la tercera posició estava en joc entre Roger Pujol (142 punts), Miguel Ángel 
Gargallo (136 punts) i Oriol Oliva (125 punts), de manera que la darrera regata, 
prevista al CN El Balís podria decidir aquestes posicions. 
 
La cinquena i última regata puntuable pel Campionat de Catalunya de motos 
aquàtiques 2021 es va disputar al Club Nàutic el Balís el dia 23 d’octubre. Una data 
tardana pel que és habitual en aquest campionat, però que es va veure recompensada 
amb un dia esplèndid. 
 
A la categoria F4, reservada a pilots sense palmarès, es va produir la victòria de Lluís 
Montalà, que ja era líder provisional del Campionat, però que no va cedir aquí un sol 
punt, en guanyar les tres mànegues disputades. A la seva popa es van classificar dos 
pilots del club organitzador: Carlos Hidalgo i Jordi Martí. Diferents averies van relegar 
a Rubén Galisteo i Jordi Miquel, que havien estat segons en una mànega cadascú. 
Amb aquest resultat el veterà Carlos Hidalgo es va proclamar subcampió, Jordi Miquel 
obtenia la tercera posició del campionat i Montalà haurà de pujar de categoria l’any 
vinent  per exigències del reglament, la qual cosa genera interesants expectatives a la 
resta de participants. 
 
A la categoria GP3 el ja campió Lucas Oliver no va participar, deixant així als altres 
competidors el camí lliure en aquesta ocasió. Joan Sevil va guanyar la regata, després 
de vèncer a les dues primeres mànegues i fer segon a la tercera, mentre que Miguel 
Ángel Gargallo es feia amb la segona posició, només una mica per davant de Roger 
Pujol. Aquests resultats confirmaven a Sevil com a subcampió i a Pujol com a tercer 
classificat del Campionat. 
 
Pocs pilots van participar als Campionats d’Espanya de les diferents categories. El 
millor resultat va ser el de David Rodríguez Pagà, tercer a la categoria de circuit 
Runabout GP4, que va sumar 154 punts, només quatre menys que els pilots que van 
empatar a la primera i segona posició, després de les curses disputades a 
Benalmádena (Màlaga), Arcos de la Frontera (Cadis) i Mazarrón (Múrcia). 
 
Cap pilot amb llicència catalana va participar a cap cursa internacional de motos, però 
el calendari es va veure molt reduït, amb només dues regates puntuables per al 
Campionat del Món, una a Òlbia (Itàlia) i l’altra a Kuwait, i dues curses puntuables per 
al Campionat d’Europa, una a Hongria i l’altra a Polònia. 
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NÚM PILOT CLUB MARCA
24/IV                            

CANAL

15/V 

CAMBRILS

17/VII 

AMPOSTA

25/IX 

L'AMPOLLA

23/X               

BALÍS
DESCART TOTAL

11 OLIVER BULTÓ, LUCAS FCM KAWASAKI 70 75 61 75 …. …. 281

88 SEVIL GENOVES, JOAN MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA YAMAHA 36 39 70 60 70 36 239

4 PUJOL ESTAÑOL, ROGER MOTONÀUTIC CLUB CASTELLDEFELS KAWASAKI 49 RET 45 48 45 RET 187

12 GARGALLO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL FCM KAWASAKI 28 60 9 39 49 9 176

92 BONICH GARCIA, NIL MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI 37 48 34 …. 16 …. 135

57 OLIVA SALART, ORIOL FCM KAWASAKI 27 33 32 33 27 27 125

199 VELASCO GARCIA, ÀLEX FCM YAMAHA 50 …. 43 …. …. …. 93

23 PRATGINESTÓS ESTRADA, JORDI CLUB NÀUTIC EL BALÍS YAMAHA …. …. 23 30 31 …. 84

19 GONZÁLEZ SERRA, JORDI CLUB NÀUTIC EL BALÍS KAWASAKI …. RET 26 …. 36 …. 62

2 PUJOL SAIS, JULI MOTONÀUTIC CLUB CASTELLDEFELS KAWASAKI 31 RET …. …. …. …. 31

1 ANDREU GALLOSTRA, ORIOL FCM YAMAHA 22 …. …. …. …. …. 22

86 CARRILES ESTEBAN, JAIRO CLUB NÀUTIC BÉTULO KAWASAKI NS …. …. …. …. …. 0

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MOTOS AQUÀTIQUES 2021

CATEGORIA ESQUÍ GP3

 
 
 
 
 

NÚM PILOT CLUB MARCA
24/IV                            

CANAL

15/V 

CAMBRILS

17/VII 

AMPOSTA

25/IX 

L'AMPOLLA

23/X               

BALÍS
DESCART TOTAL

52 MONTALÀ CRUZ, LLUÍS FCM KAWASAKI 75 37,5 75 …. 75 …. 262,5

16 HIDALGO GIBERT, CARLOS CLUB NÀUTIC EL BALÍS YAMAHA …. 30 45 47 52 …. 174

8 MIQUEL COS, JORDI FCM KAWASAKI 48 RET …. 75 33 …. 156

21 FERNÁNDEZ MACARRO, JORGE CLUB NÀUTIC EL BALÍS KAWASAKI 37 24 33 30 33 24 133

17 GALISTEO TROYANO, RUBEN FCM KAWASAKI …. …. 49 35 20 …. 104

111 MARTÍ APARICIO, JORDI CLUB NÀUTIC EL BALÍS KAWASAKI …. …. …. 49 42 …. 91

54 SERRA SALOMON, JORDI FCM KAWASAKI …. …. 40 49 …. …. 89

99 RODRIGUEZ PAGÀ, DAVID MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI 60 …. 13 …. …. …. 73

10 CANALS GARCIA, JOAQUIN FCM KAWASAKI 24 …. …. …. …. …. 24

64 CARVAJAL ARENAS, JESÚS CLUB NÀUTIC CAMBRILS KAWASAKI 21 …. …. …. …. …. 21

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MOTOS AQUÀTIQUES 2021

CATEGORIA ESQUÍ F4
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Sortida d’una de les mànegues de la regata de Riba-roja d’Ebre (Foto: M. Mallafré) 

 
Pel que fa a les regates d’altres modalitats i disciplines, cal destacar la celebració a 
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) de la tercera regata puntuable pel Campionat 
d’Espanya de la classe T-850/GT60. En aquesta categoria hi participen embarcacions 
monoplaça i monobuc propulsades amb un sol motor forabord. En el cas de les T-850 
es tracta d’un motor de dos temps de fins a 870 cc, generalment de 70 cavalls de 
potència, mentre que a la GT60 els motors són de 4 temps i 60 cavalls, això fa que 
siguin clarament més ràpides les T-850, però cal que competeixin juntes per tal d’anar 
acomboiant un procés de transició cap als motors de baixes emissions. 
 
La cursa es va disputar en quatre mànigues, puntuables les tres millors de cada pilot, 
el dia 18 de setembre, i els únics pilots catalans que hi varen participar van ser els 
germans Icar i Hèctor Sanz, però van arribar pilots procedents d’Andalusia, Castella, 
Galícia i Madrid. Icar Sanz va assolir la tercera posició al pòdium. Cal destacar, però, 
que les embarcacions del germans Sanz eren noves de trinca i construïdes per ells 
mateixos. 
 
La resta del Campionat va tenir lloc a Tui (Pontevedra), Melilla i Arcos de la Frontera 
(Cadis).  
 
Els mateixos germans Sanz van participar al Raid Pavia-Venècia, que es va disputar el 
6 de juny, amb embarcacions i equips diferents, i Hèctor va participar també al 
Campionat del Món d’Endurance de circuit, classe S2, en dues regates de sis hores 
ininterrompudes –per relleus- que es van disputar a Polònia els dies 17 i 18 de juliol. 
Sanz va formar equip amb els italians Tullio Abbate júnior, Giacomo Sacchi i l’afamada 
pilot noruega de fórmula 1 Marit Stromoy. Van ser quarts a la primera regata i van 
guanyar la segona, la qual cosa els va valdre la tercera posició final del Campionat. 
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Izquierdo i Pereira durant un entrenament al Club Nàutic Garraf (Foto: M. Mallafré) 

 
En quant a la categoria Endurance per a grans embarcacions, només es van disputar 
tres curses, dues curses a Itàlia, una vàlida per a l’europeu i l’altra per al mundial, però 
amb molt poca participació, i una a Espanya. Finalment es va disputar a Baiona 
(Pontevedra) una regata vàlida per als dos títols, i també pel Campionat d’Espanya, els 
dies 15 al 17 d’octubre. L’únic pilot català que va participar-hi va ser Josep Maria 
Izquierdo, formant equip amb el gallec Sergio Pereira. Van quedar segons a la seva 
categoria, la P-150 (motors fins a 150 cavalls) la qual cosa els va valdre el 
subcampionat d’Espanya i la tercera posició tant a l’europeu com al mundial. 

 
 

 

 

 

 
Per acabar, podem esmentar que la 
Federació va rebre una felicitació oficial 
per part del cos dels Mossos 
d’Esquadra, degut a la col·laboració 
que la Federació ha ofert a la policia 
catalana en diverses ocasions quan els 
ha calgut material específic per al 
desenvolupament dels seus cursos. El 
lliurament del diploma corresponent va 
tenir lloc al Complex Central de la 
Policia de la Generalitat (Complex 
Egara) el dia 19 d’octubre. Al mateix 
acte també va rebre una felicitació el 
tresorer de la Federació, senyor David 
Rigat.
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SISTEMES DE PUNTUACIÓ 
 
Els Campionats de Catalunya de motonàutica es disputen en diferents curses, cada 
una d’elles formada per vàries mànegues, segons els diferents reglaments. Les curses 
de motos aquàtiques de circuit es disputen en un màxim de tres mànegues, totes elles 
puntuables, però si no es poden disputar totes s’aplica un coeficient d’1,5 (si es fan 
dues mànegues) o de 3 (si es fa una sola mànega). Al final de la temporada se sumen 
tots els punts. Es descarta la regata de pitjor resultat de cada pilot, només en el cas 
que es facin cinc curses o més. 
 
Sistema de puntuació general 
 

Posició Punts Posició Punts 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

 
400 
300 
225 
169 
127 
95 
71 
53 
40 
30 

 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 
22 
17 
13 
9 
7 
5 
4 
3 
2 
1 

 
 
Sistema de puntuació motos aquàtiques de circuit 
 

Posició Punts Posició Punts 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 
25 
20 
16 
13 
11 
10 
9 
 

 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

 
 
El reglament dels Campionats de Catalunya preveu que, quan no hi ha un mínim de 
sis participants en una categoria, es donin només la meitat dels punts en aquella cursa 
i categoria; la cursa no es disputa si només hi ha quatre o menys participants. Les 
curses es desconvoquen quan no s’assoleix el número mínim de sis inscrits. 
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Giacomo Sacchi, Marit Stromoy, Cristina Abbate, Tullio Abbate i Hèctor Sanz després del 

Campionat del Món a Polònia (Foto. Arxiu Sanz)  

 
 
XARXES SOCIALS 
 
La Federació compte amb un lloc a Facebook. Durant l’any 2021 s’han fet 30 
publicacions, les més visitades de les quals han estat el pòster amb la convocatòria de 
la regata de Riba-roja d’Ebre (3.527 visites directes), el traspàs de l’expresident senyor 
Alfred Guinart (2.167) i la nota prèvia de la regata d’Amposta (1.273). 
 
L’any 2018 la Federació va obrir un compte a Instagram, que té més de 500 seguidors. 
 
 
INSTITUCIONS EN QUE ESTÀ REPRESENTADA LA FEDERACIÓ 
  
La Federació Catalana de Motonàutica està representada en diferents institucions i 
organismes. Aquests són: 
  
Real Federación Española de Motonáutica  
La Federació Catalana està representada a l'Assemblea i a la Comissió Delegada de 
la RFEM pel seu president. 
 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
La Federació forma part de l’Assemblea d’aquesta associació. 
 
Unifedesport, S.A. 
La Federació forma part com a accionista d’aquesta corredoria d’assegurances. 
 
Associació d’Indústries Nàutiques (ADIN)  
El president de la Federació Catalana forma part del Consell Assessor d’aquesta 
associació. 
 

https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3-Catalana-de-Moton%C3%A0utica-133147563428669/
https://www.instagram.com/federacio.motonautica_oficial/?hl=es
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ELS NOSTRES CLUBS 
 

Seccions i clubs afiliats o adherits a la Federació Catalana de Motonàutica el 2021. 
 
 

 

BARCELONA  

 
   CLUB ESPORTIU JETS RAIDERS SITGES 
   Port d’Aiguadolç, s/n 
   08870 SITGES 

 
   CLUB MARÍTIM PORT GINESTA 
   Capitania de Port Ginesta 
   Les Botigues de Sitges 
   08860 CASTELLDEFELS 

 
   CLUB MOTONÀUTIC AFAC 
   González Tablas, 9 B2 1r 1a 
   08034 BARCELONA 

 
   CLUB NÀUTIC ARENYS DE MAR 
   Zona Portuària, s/n 
   08350 ARENYS DE MAR 

 
   CLUB NÀUTIC BÉTULO 
   Pg. Marítim, s/n 
   08911 BADALONA 

 
   CLUB NÀUTIC EL BALÍS 
   Port Balís, s/n 
   08392 SANT ANDREU LLAVANERES 

 
   CLUB NÀUTIC GARRAF 
   Escullera de Ponent, s/n 
   08871 GARRAF 

 
   CLUB NÀUTIC VILANOVA 
   Escullera de Ponent, s/n 
   08800 VILANOVA 

 
   HÈLICE CLUB  
   Av. President Companys, 246 Àtic 1a 
   08915 BADALONA 

 
   MOTONÀUTIC CLUB CASTELLDEFELS 
   Av. 312, 2 Bis Esc 2 Bxs 1a 
   08860 CASTELLDEFELS 

 
   REIAL CLUB MARÍTIM DE BARCELONA 
   Moll d'Espanya, s/n 
   08039 BARCELONA 
 

 
       t. 93 743 24 09 

  
 

 
       t. 93 664 32 61 
       e. info@portginesta.com 
       w. www.clubmaritimportginesta.com 

 

 
       t. 670 23 43 52 
       e. afac-neu@hotmail.es 

 

 
       t. 93 792 16 00 
       e. info@cnarenys.com 
       w. www.cnarenys.com  

 
       t. 93 384 10 52 
       e. cnbetulo@cnbetulo.com 
       w. www.cnbetulo.com 

 
       t. 93 792 99 00 
       e. pcisneros@cnelbalis.com 
       w. www.cnelbalis.com 

 
       t. 93 632 00 13 
       e. info@clubnauticgarraf.com 
       w. www.clubnauticgarraf.com 

 
       t. 93 815 02 67 
       e. cnv@cnvilanova.cat 
       w. www.cnvilanova.cat 

 
       t. 93 395 53 73 

 
 

 
       t. 93 665 75 49 

 
 

 
       t. 93 221 73 94 
       e. club@maritimbarcelona.org 
       w. www.maritimbarcelona.org 

 
 

 
 
 

 

mailto:info@portginesta.com
http://www.clubmaritimportginesta.com/
mailto:afac-neu@hotmail.es
mailto:info@cnarenys.com
http://www.cnarenys.com/
mailto:cnbetulo@cnbetulo.com
http://www.cnbetulo.com/
mailto:pcisneros@cnelbalis.com
http://www.cnelbalis.com/
mailto:info@clubnauticgarraf.com
http://www.clubnauticgarraf.com/
mailto:cnv@cnvilanova.cat
http://www.cnvilanova.cat/
mailto:club@maritimbarcelona.org
http://www.maritimbarcelona.org/
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GIRONA  

 
   CLUB NÀUTIC CALA CANYELLES   
   Apartat de correus 75 
   17310 LLORET DE MAR 

 
   CLUB NÀUTIC CALA SALIONS   
   Cala Salions 
   17320 TOSSA DE MAR 

 
   CLUB NÀUTIC EDEN MAR 
   Platja Torre Valentina 
   17252 SANT ANTONI CALONGE 

 
   CLUB NÀUTIC L'ESCALA  
   Port de Clota s/n 
   17130 L'ESCALA 

 
   CLUB NÀUTIC PORT D´ARO 
   Av. Verona i Teruel, s/n 
   17250 PLATJA D´ARO 

 
   CLUB NÀUTIC PORT DE LA SELVA 
   Lloia, s/n 
   17489 PORT DE LA SELVA 

 
   CLUB NÀUTIC SA RIERA 
   Passeig d’es Racó 
   Platja de Sa Riera 
   17255 BEGUR  

 
   CLUB NÀUTIC SANT FELIU DE GUÍXOLS 
   Zona Esportiva del Port, s/n 
   17220 SANT FELIU GUÍXOLS 

 
   CLUB NÀUTIC TOSSA DE MAR 
   Av. Ferran Agulló, 30 Local 2 
   17320 TOSSA DE MAR 

 
   EMPORDÀ MOTONÀUTIC CLUB 
   Del Far, 1 
   17480 ROSES 

 
   GEN DE ROSES 
   Port Esportiu de Roses 
   Av. De Rhode, s/n 
   17480 ROSES 
 

 
       t. 972 36 88 18 
       e. club@cncanyelles.com 
       w. www.cncanyelles.com 

 
       t. 972 34 24 50 
       e. info@cncalasalions.com 
       w. www.cncalasalions.com 

 
       t. 972 65 16 91 
       e. cnc@arrakis.es 

 

 
       t. 972 77 00 16 
       e. club@nauticescala.com 
       w. www.nauticescala.com 

 
       t. 972 81 89 29 
       e. cnportdaro@cnportdaro.net 
       w. www.clubnauticportdaro.cat 

 
       t. 972 38 70 00 
       e. nautic@cnps.cat 
       w. www.cnps.cat 

 
       t. 972 62 23 87 
       e. info@cnsariera.com 
       w. www.cnsariera.com 

 
 

       t. 972 32 17 00 
       e. info@clubnauticsantfeliu.com 
       w. www.clubnauticsantfeliu.com 

 
       t. 972 34 22 50 
       e. info@nauticatossa.com 

     
 
 
 
 

 
       t. 972 25 70 03 
       e. secretaria@genroses.cat 
       w. www.genroses.cat 

 

 
 

 

  
  
  

mailto:club@cncanyelles.com
http://www.cncanyelles.com/
mailto:info@cncalasalions.com
http://www.cncalasalions.com/
mailto:cnc@arrakis.es
mailto:club@nauticescala.com
http://www.nauticescala.com/
mailto:cnportdaro@cnportdaro.net
http://www.clubnauticportdaro.cat/
mailto:nautic@cnps.cat
http://www.cnps.cat/
mailto:info@cnsariera.com
http://cnsariera.com/
mailto:info@clubnauticsantfeliu.com
http://www.clubnauticsantfeliu.com/
mailto:info@nauticatossa.com
mailto:secretaria@genroses.cat
http://www.genroses.cat/
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TARRAGONA  

 
   CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA 
   Passeig Colom, s/n 
   43830 TORREDEMBARRA 

 
   CLUB NÀUTIC AMPOLLA 
   Av. Marítima Ramon Pous, s/n 
   43895 L'AMPOLLA 

 
   CLUB NÀUTIC CAMBRILS 
   Passeig Miramar, 5 
   43850 CAMBRILS 

 
   CLUB NÀUTIC RIBA-ROJA D’EBRE 
   Baix Camp, 2 
   43790 RIBA-ROJA D’EBRE 

 
   CLUB NÀUTIC RIUMAR 
   Port de Deltebre - Riumar 
   43580 DELTEBRE 

 
   MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA 
   Pontevedra, 3 
   43870 AMPOSTA 

 
   MOTONÀUTIC CAT 
   Cos del Bou, 8 
   43003 TARRAGONA 

 
   REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA 
   Port Esportiu, s/n 
   43004 TARRAGONA 
 

 
       t. 977 64 08 10 
       e. club@cmtorredembarra.net 
       w. www.cmtorredembarra.net 

 
       t. 977 46 02 11 
       e. port@nauticampolla.com 
       w. www.nauticampolla.com 

 
       t. 977 36 05 31 
       e. info@clubnauticcambrils.com 
       w. www.clubnauticcambrils.com 

       
       t. 977 41 62 36 
       e. clubnauticribaroja@hotmail.es 

 
 

       t. 679 516 935 
       e. cnriumar@cnriumar.com 
       w. www.cnriumar.com 

 
       t. 658 897 184 

    
 

 
       t. 977 23 11 13 

 
 

 
       t. 977 24 03 60 
       e. info@rcntarragona.com 
       w. www.rcntarragona.com 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:club@cmtorredembarra.net
http://www.cmtorredembarra.net/
mailto:port@nauticampolla.com
http://www.nauticampolla.com/
mailto:info@clubnauticcambrils.com
http://www.clubnauticcambrils.com/
mailto:clubnauticribaroja@hotmail.es
mailto:cnriumar@cnriumar.com
http://www.cnriumar.com/
mailto:info@rcntarragona.com
http://www.rcntarragona.com/

