
 

 

CARTA DEL PRESIDENT 
 

 
 
Benvolgut soci, 
 
Sembla que era ahir quan ens felicitàvem les festes de Nadal i ens desitjàvem una feliç entrada d’any i 
pràcticament ja ens trobem a les portes de la Setmana Santa. 
 
Al llarg d’aquests dos mesos i escaig des de la darrera comunicació a través d’aquest Newsletter, han 
passat moltes coses al nostre club. La integració definitiva entre el Club Nàutic Costa Brava i el Club de Vela 
Palamós ha estat un dels més rellevants. Creiem que la unió fa la força i que el Club Nàutic Costa Brava 
torni a tenir una secció esportiva tan potent com la que aporta el Club de Vela Palamós, farà que seguim 
creixent com a club a tots nivells, però sobre tot en el social i esportiu. Per això vull donar una benvinguda 
molt especial als socis que s’han incorporat durant el 2015-2016 i apostat pel Club Nàutic. Ara el nostre 
club consta ja de 373 socis, 217 nàutics, 2 nàutics especials, 118 no nàutics i 36 de vela. El meu desig és que 
entre tots construïm aquest Club més obert i que la suma de sensibilitats ens enforteixi. 
 
Aquesta força l’hem pogut tornar a comprovar amb les dues grans regates que hem organitzat, la GAES 
Christmas Race al desembre i el Palamós International Optimist Trophy al febrer, competicions de 
referència a nivell mundial que fan que el nostre club sigui la capital de la vela olímpica i de base a l’hivern. 
 
En les darreres setmanes hem enviat a tots els socis una enquesta de qualitat, pensem que l’opinió dels 
nostres associats i amics és fonamental per seguir millorant. La vostra opinió és molt important per a poder 
tenir el club que tots desitgem. Un club dels socis i per als socis. I més en un moment tan important com en 
el què ens trobem a les portes de la renovació de la concessió. 
 
Hem tancat l’any 2015 amb un balanç positiu, econòmica, social i esportivament parlant. Ha crescut la 
nostra massa social i entre tots seguirem essent el club que tots volem. 
 
Han estat uns anys de consolidació, i a partir d’ara venen uns anys de més creixement. El Club Nàutic Costa 
Brava ha de ser una entitat viva, forta i una referència. La seva història d’aquests 70 anys així ens ho indica 
i aquest és l’encàrrec que ens heu donat els socis perquè així sigui en el futur. 
 
I no voldria acomiadar-me sense donar les gràcies a tots vosaltres per la confiança que ens heu tornat a 
donar per a seguir portant aquesta nau a bon port en els propers sis anys. 
 
Una salutació cordial, 
 
Eduard Sallés Archs 
President CNCB 


