
11ens Premis Roig Toqués 

Parlament del president del Club Nàutic Vilanova, Jaume Ballbé. 

Teatre Principal, 18.3.2021. 

En primer lloc agrair a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a la família Roig Toqués i 

al jurat dels premis l'atorgament d’aquest guardó en categoria local al Club Nàutic 

Vilanova. Voldríem felicitar també al biòleg i sociòleg Ramon Folch, per rebre el premi 

en categoria nacional. 

Per l'entitat que presideixo és tot un honor recollir aquest premi que homenatja la 

trajectòria de Francesc Roig Toqués, mestre d'aixa, navegant de patí català i 

entusiasta del mar, en definitiva una figura cabdal en la història marítima de la ciutat. 

Com sabeu l'activitat nàutica d'esbarjo i esportiva a Vilanova i la Geltrú es va iniciar fa 

100 anys amb un grup d'aficionats. Eren els primers indicis del Club Nàutic Vilanova, 

que el 1957 inaugura el seu local a la dàrsena esportiva del moll de Llevant i el 1983 

es traslladava a l'emplaçament actual al moll de Ponent. A l'actualitat el Club Nàutic té 

600 associats i associades, i gestiona 800 amarraments, a través d'una concessió de 

Ports de la Generalitat. 

Aquest any hem sumat una altra efemèride a la història del club. Tot i les 

circumstàncies de la pandèmia hem inaugurat el nou edifici social, construït amb una 

inversió pròpia de prop de 2 milions d'euros. Aquest fet no només indica la bona salut 

econòmica del Club Nàutic, sinó que és tota una declaració d'intencions. 

És un nou equipament que el Club posa a disposició de la façana marítima i de la 

ciutat. És un nou element de promoció econòmica, que ha de sumar-se a la dinàmica 

estratègica local en què el club vol continuar sent-ne un actiu. Cal tenir en compte que 

el Club Nàutic és la porta d'entrada de molts visitants de la ciutat. El nou edifici ha 

suposat també una generació de 33 llocs treball amb el restaurant, a part dels 28 

treballadors directes que té el propi Club, i els 300 llocs de treball indirectes en relació 

a la seva activitat. 

Per essència, el Club Nàutic Vilanova ha de liderar el foment de la nàutica a Vilanova 

i la Geltrú. Per l'Escola de Vela del Club passen anualment 2.000 alumnes als quals 

els transmetem valors i ensenyances lligades estretament a la navegació, com són el 



treball en equip, la cultura de l'esforç i el rigorós respecte pel medi ambient, que tants 

beneficis i oportunitats ens aporten a tots i totes. 

Recentment hem posat en marxa l'Escola Nàutica on s'imparteixen totes les titulacions 

nàutiques. Estem posant a l'abast de tothom la navegació, per qualsevol edat, nivell 

adquisitiu o experiència. Acabem d'organitzar la 41 edició de la Regata Columbretes 

Gran Premi Aedas Homes, amb 76 embarcacions participants. I continuem l'any amb 

tres proves de vela lleugera puntuables per a les seleccions catalanes, l'organització 

del Campionat de Catalunya de Creuers i una prova puntuable per la Copa d’Espanya 

de creuers, en col·laboració amb els nostres veïns del Club Nàutic Garraf. 

Col·laborem amb els projectes científics i de medi ambient com són el Projecte 

Rorqual o els equips de la UPC, i acollim entitats com els Llaguts de Vilanova, a part 

de donar suport a diferents activitats esportives que s’organitzen a la ciutat. Tot plegat, 

seguint una dinàmica esportiva al club a través de les seccions de Creuers, 

Submarinisme, Pesca i Vela Lleugera, amb les respectives competicions. 

En resum, Vilanova i la Geltrú té en el club un dels principals arguments perquè la 

ciutat s'orienti definitivament cap al mar. Una fita que entre tots i totes hem d’assolir-

la, sense més excuses. Aprofitem aquest guardó per reafirmar públicament el 

compromís del Club, ferm i proactiu, en el foment de la nàutica i de posar el club al 

servei de la ciutat. Aprofito que per convidar als nens i nenes que ens estan veient 

perquè preguntin a l’escola per venir al Club Nàutic a participar de les nostres activitats 

i instal·lacions. Està tothom convidat. 

Moltes gràcies 


