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Introdución
Un ano máis queremos dar a coñecer toda a nosa actividade durante o ano 2020, que
puidemos sacar adiante grazas ao esforzo e desempeño dos membros da directiva
deste club, pese a dificultade engadida da pandemia da COVID-19.
Respecto a COVID-19 adoptáronse medidas de protección como o NON uso de
instalacións interiores para as clases teóricas, así como o uso xeneralizado do
xel hidroalcolico e a mascara, ademais de na medida do posible manter a distancia
de seguridade, o 100% da actividade desenrolouse en espazos abertos. Estas medidas
parecen correctas xa que non se deu ningún caso nos asistentes das actividades.
Todos os traballos e investimentos realizados foron encamiñados a unha mellora
significativa da situación do club respecto do ano 2019 sobre todo na mellora da
calidade no material deportivo, có obxectivo de acadar mais plazas nas nosas
actividades.
Ano a ano podemos comprobar como acadamos o noso primeiro obxectivo que e o de
obter a súa confianza e así unir esforzos e aumentar a nosa masa social até a
cantidade de 46 socios na actualidade, 12 máis que o ano anterior.
Tamén aumentou o número dos usuarios que se achegan ás nosas instalacións,
cedidas pola Consellería do Mar da Xunta de Galicia, para practicar o deporte da Vela
Lixeira e o Remo, esta tempada as accións medioambientais que se levaron a cabo
foron limitadas aos alumnos da escola.
Ao longo do ano saíron navegar con nós nas dúas das modalidades deportivas o redor
de 90 usuarios, dos cales 44 corresponden a vela e 50 a remo.
Cada ano vemos este aumento de SOCIOS, PATROCINADORES e USUARIOS, esta
circunstancia verase reflectido tanto nas contas do Club como na calidade do material
deportivo do que dispoñeremos.
Por iso queremos dar a grazas a todas ás persoas que se achegaron a coñecernos e a
practicar deportes como a vela ou o remo na nosa ría, así como socios e por suposto a
os nosos patrocinadores.
A Directiva.
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II Obradoiro de Nós Mariñeiros
Domingo 1 de marzo de 2020 - 11h no Mercado
Organización – 11 / Asistentes - 15

Programa do evento.
Neste obradoiro preténdese dar a coñecer o Club do Mar Cariño e a Asociación de
Redeiras de Cariño a través dunha actividade lúdica de carácter gratuíto onde os
rapaces/as convivan con seus familiares realizando unha actividade ao aire libre
aprendendo a facer Nós mariñeiros.
Materiais:
Para a realización do taller o Club do Mar preparou o seguinte material para entregar
aos nenos.
•
•

1 metro de cabo.
1 pau de 15 cm pintado en cores vermella (babor) e verde (estribor).

Nós a aprender
•
•
•
•
•

Nó
Nó
Nó
Nó
Nó

ballestrinque
chairo
as de guía
oito
volta de escota

Contido do taller.
1. Breve presentación do CLUB DO MAR CARIÑO.
2. Breve presentación da Asociación de Redeiras de Cariño.
a. Presentación.
b. Explicación de su traballo. Que fan? Para que serve?
3. Entrega de materiais.
4. A facer os nós cos nenos.
5. Arborado dun Optimist como práctica e aplicación do aprendido.
Data domingo, 1 de marzo de 2020.
Duración da actividade de 12 a 14:00 horas.
Lugar de celebración no Mercado.
Custo: Gratuíto
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Cartel evento
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Imaxes evento

Conclusións da actividade
Un gran día en familia, onde os nenos/as puideron acercarse ao mundo da vela a
través deste Obradoiro, o cal tamén nos serviu para dar a coñecer aos máis cativos as
tarefas que desempeñan as Redeiras da nosa vila.
Na organización da actividade colaboraron 11 adultos da Asociación profesional de
redeiras de Cariño e do Club.
Participaron 15 persoas interesadas no tema dos nós e da vela.
Para nós esta primeira actuación de 2020 sérvenos para marcar o inicio das actividades
por parte do club e darlle visibilidade ao noso proxecto deportivo.
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Curso de Vela Escolares
O domingo 14 de xuño deu comezo o Curso de Vela Escolares, con 22 inscritos de
idades comprendidas entre 7 e 17 anos, remata o 27 de setembro.

Programa
Obxectivos xerais
Con esta actividade preténdese que os alumnos aprendan a navegar a vela como
ferramenta para gozar do medio acuático, fortalecer o traballo en equipo e desenvolver
as capacidades do/a neno/a para manexarse de xeito autónomo nun medio como o
mar.
A quen se dirixe?
Nenos/as con idades comprendidas entre os 7 e 17 anos que saiban nadar.
Inscrición a través dos seus centros educativos ou ANPAS.
Anpa Beiramar e Anpa A Basteira do Concello de Cariño
Anpa do Ceip Ortigueira do Concello de Ortigueira.
Datas e horarios
A actividade desenvolverase durante 3 h á semana nas seguintes datas en grupos de
10 ou 15 alumnos:
Xuño

14

21

Xulio

5

12

19

26

Agosto

2

9

16

23

Setembro

6

13

20

27

28

30

As actividades desenvolveranse de 11:00h a 14:00h en horario de mañá, e de 16:00h
a 19:00h en horario de tarde.

Contido formativo
•
•
•

Nomenclatura náutica básica.
Nós básicos.
Introdución á navegación.
• Rumbos
• Viradas
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•

Preferencias de paso

1. Arboradura da embarcación
2. Seguridade
3. Navegación
• Rumbos
• Viradas
• Preferencias de pas
4. Introdución a Regata
•
•

Nivel de iniciación en navegación en barco colectivo.
Nivel de perfeccionamento en navegación en barco individual ou parellas.

Custo da Actividade
O custo da actividade será de 15€ mes por alumno/ máis a licenza federativa que será
aboada anualmente no mes de febreiro.
Licenza federativa de Escola – 16€
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Cartel del Evento
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Conclusións
Esta tempada 2020 podemos estar satisfeitos co desenvolvemento do curso de Vela
Escolares, cunha participación de 35 nenos/as de idades comprendidas entre os 7 e 17
anos.
Este curso comezou o 14 de xunio e rematou o 27 de setembro.
162 horas repartidas en dúas quendas de mañá e tarde, con actividades teóricas e
prácticas de navegación que reforzan os coñecementos que se deben aplicar.
Na súa maioría adquiriron os coñecementos e habilidades necesarios para enfrontarse
eles sos á navegación sen tipo ningún de problema, ademáis para o remate do curso
realizouse unha pequena regata.
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Participación na Grímpola ECOMAR 2020.
O Club do Mar Cariño renovou a súa participación na Grímpola Ecomar 2020, da
Fundación Ecomar, fundación dirixida por Theresa Zabell, dobre campioa olímpica de
vela (Barcelona 92 e Atlanta 96), que ten como piares: Coidar, Educar, Concienciar e
Sumar.
Conclusión.
¿Que nos aportou a Grimpola Ecomar 2020?.
O primeiro foron as 50 mochilas que repartimos entre todos os nosos alumnos/as con
diverso material didáctico de gran calidade.
1 gorra
1 camiseta
1 bote de crema
1 cabo e mosquetón para facer nós.
1 mochila
1 Caderno de Bitacora, etc...
Imaxes do material entregado.
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A participación nesta Grimpola 2020 deunos a oportunidade de participar no concurso
“Ponte las pilas y Recicla” o cal gañamos, grazas á colaboración de todos/as, e polo
tanto recibimos o seguinte material:
1. 35 chalecos
2. 1 Xogo de Velas Vaurien
Ademais de todo isto logramos visibilidade para o nosos proxecto deportivo, tanto en
presa escrita como dixital, radio e redes sociais.
A entrega do premio do premio tivo que ser suspedida por mor da COVID-19.
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Curso de Vela Verán 2020.
Obxectivos xerais
O principal obxectivo é a introdución á vela lixeira do alumnado, así como a adquisición
de conceptos e habilidades para poder manobrar de maneira solvente un barco
colectivo. (Omega ou Raquero).
Datas de realización.
O Curso de iniciación á vela lixeira, de 20h de duración, levarase a cabo durante os fins
de semana de Xullo e Agosto, en sesións de 4h de duración.
Organizaranse dous grupos: un de maiores de 18 anos e outro de menores.
Custo da actividade.
Menores de 18 anos: 30€ socios/ 60€ non socios.
Maiores de 18 anos: 40€ socios/ 80€ non socios.
Máis 16€ da licencia de Escola.
Conclusións.
Este ano todos os alumnos dos cursos escolares continuaron no verán xa que
habíamos empezado mais tarde.
80 horas repartidas en dúas quendas de mañá e tarde, con actividades teóricas e
prácticas de navegación que reforzan os coñecementos que se deben aplicar.
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Imaxes
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Participación na grabación do programa “Imos navegando”.
Resumo da Actividade
O martes 11 de agosto realizouse a grabación do programa “Imos Navegando” coa
participación de Belinda washinton y .
Nesta actividade o Club facilitou o uso a productora VIZUALS LAB a embarcación
Omega e a neumatica para poder realizar a grabación do programa na nosa concha,
así como a colaboración de todos os membros.

Conclusión.
Os rapaces/as do noso club puideron participar na grabación do programa e así ver in
situ a súa realización
Imaxes
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Saídas Kaiak Verán 2020.
Obxectivos xerais.
Nesta actividade trátase de fomentar o deporte do remo a través de saídas en grupo
para todas as idades, con e sen apoio de lancha de seguridade. Os grupos serán de 10
persoas máximo.
Datas e horarios.
Saída mércores – 19:00 a 20:00 h, menores de 18 anos, zona de navegación A Concha
e a Basteira.
Saída sábados – 19:00 a 20:00 h, maiores de 18 anos, zona de navegación A Concha e
a Basteira
Saída domingos – 11:00 a 14:00 h, saída de 3 h para maiores e pequenos con ruta a
escoller dependendo do tempo. Praia Fornos ou Cabo Ortegal
Conclusións.
Para ser o primeiro ano que se realiza esta actividade podemos estar contentos coa
demanda, xa que uns 70 usuarios gozaron dela e dos recunchos da nosa ría.
Imaxes.
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Cartel.
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Actividade limpeza das praias A Basteira e a Concha 6/09/2020.
O Club do Mar Cariño dentro de sus actividades da Escola de Vela, aproveita os días
que non vale para navegar para facer este tipo de actividades.
Esta acción está encuadrada dentro do programa Grímpola Ecomar 2020,
#GuardianesdelMar
Programa medioambiental para a limpeza e conservación dos nosos mares. Esta
actividade desenvolveuse o domingo día 06/09/2020. Saímos dar un paseo pola nosa
praia da Basteira e a Concha e recolleremos todo o lixo que atopamos.
Esta actividade devido a pandemia so foi dirixida a os nenos/as da nosa escola de vela.
Todo o mundo debía vir calzado, con gorra e crema solar e mascarilla.
Esta actividade NON foi aberta a todas as persoas debido a incidencia da COVID-19.
Síguenos
y
#clubdomarcariño #GuardianesdelMar #VoluntariosEcomar
#Libera1m2

Comparte

Conclusión.
Limpeza das praias da Basteira e a Concha día 6/09/2020, cunha participación de unas
26 persoas, aínda que non pesamos o recollido calculamos que puidemos chegar aos
50/60 kg de “basuraleza”.
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Imaxes
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Travesía Espasante (9 de Agosto)
O obxetivo do noso Club e dar a coñecer a nautica de lecer a través da Vela e o Remo,
por iso o desprazamento ata o Porto de Espasante da visibilidade o o noso proxecto
deportivo, ademáis que para os rapaces/as e toda unha aventrua cruzar a nosa ría,
enfrentandose eles sós a navegación.
A actividade transcorreu sin incidentes, que era o máis importante e cunha gran ledicia
dos participantes e os seus pais.
IMAXES
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Organización de competicións deportivas.
Este 2020 o Club do Mar Cariño, organizou a I Trofeo – Presidente Andrés Díaz
Fraquela durante os días 13,20 e 27 de Setembro de 2020.
Esta regata social e un homenaxe a primeira directiva presidida por D. Andres Díaz
Fraguela, como impulsores das actividades nauticas deporvivas no noso concello.
Clase Optimist.
Trofeo orientado a la introducción a la regata por parte dos rapaces/as da escola de
vela, con unha participación de 16 patrones.
Cartel
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Entrega de premios y Clasificación

Entrega de trofeós da "I Trofeo Presidente: Andrés Díaz Fraguela"
Clasificación final:
1er Clasificado - Hugo Pego Galdo (no centro)
2 Clasificado - Alejandro Rodríguez Lamelas (na esquerda)
3er Clasificado - Hugo López Armada (na dereita)
A verdade é que todos os participantes loitaron durante as probas a pesar da
dificultade das mesmas pola falta de vento destes días.

Participación en competicións deportivas.
Este ano 2020, o club non puido participar en ningunha regata xa que forono todas
canceladas pola COVID-19
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48 Licencias deportivas RFGV
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Adquisicións de material e reparacións 2020
Seguimos a traballar na mellora da calidade tanto do material deportivo como de
serguridade. Así como a reparación das embarcación que temos.
Reparación Omega
Este ano sufrimos un pequeno percance, a rotura total do mastil do barco colectivo
Omega, como non se pode arranxar tivemos que comprar outro novo.
O importe desta inversión ascende a 1452,00€

Imaxes da rotura do mastil e do material adquirido.
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Adquisicións
Con data 11 de marzo de 2020 comprouse :
1 Motor foraborda YAMAHA 15CV 4t, necesario para mellorar a seguridade na auga, xa
que o outro motor é de pouca potencia 6CV e pouco e fiable.
O importe total foi de 2922,15€ . Empresa Nagasa.

Con data 30 de novembro de 2020 compráronse :
2 kayak dobles Ocean dúo, 4 respaldos, 4 Palas.
O importe total foi de 1219,68€ . Empresa Kailua.
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Axudas, cesións e colaboracións con entidades públicas
Concello de Cariño
Axuda Asociacións 2020 – Solicitada
Orzamento: 1897,27€
Solicitado: 1517,78€
Axuda Asociacións 2019 – Solicitada
Orzamento: 1897,27€
Solicitado: 1517,78€ Concedido 1500€

Deputación da Coruña
FO104/2020 - Dotación material deportivo
Concesión definitiva: Anuncio publicado no BOP do 13/11/2019 .
Orzamento: 5184.91€
Solicitado 4147.93€
Concedido 3200€

Xunta de Galicia
PR949A 2020 – Subvención equipamentos deportivos - Denegada
Orzamento: 7459.65€
Solicitado 5.967,72€
Xunta de Galicia-Conselleria do Mar
Cesión da Aula do mar, situada no porto de Cariño para a organización dos cursos
escolares. Aula da planta superior. Meses de abril a outubro.
Concello de Cariño
Cesión da oficina no edificio do Concello antiguo e almacén pertencente a Portos de
Galicia, fronte á parada de taxis.
Sabado 7 de marzo de 2020: préstamo do furgón Renault para ir buscar 5 optimist ao
Centro galego de Vela en Vilagarcía de Arousa.
Sabado 24 de Outubro de 2020: prestamo do furgón Renault para ir entregar 5
optimist ao Centro galego de Vela en Vilagarcía de Arousa.
Real Federación Galega de Vela.
7 de marzo de 2020: Cesión de 5 optimist para a realización dos cursos de Vela que se
devolven o 24 de Outubro de 2020
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Prensa e divulgación
Neste apartado deixamos os enlaces das noticias en prensa deste 2020.

16/10/2020
https://www.efeverde.com/noticias/clubes-y-escuelas-nauticas-espanolas-logran-recogerpilas-usadas/
19/10/2020
https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/316430-Clubes-escuelas-nauticas-todaEspana-recogen-1200-kilos-pilas-usadas-para-su-reciclaje.html
20/10/2020
https://www.residuosprofesional.com/escuelas-nauticas-pilas-usadas-reciclaje/
27/10/2020
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2020/10/27/premio-ambiental-escola-velamuxia/0003_202010C27C6994.htm
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