
 
 
 
Benvolguts, 
 
Aquests dies comença el bullici de la temporada alta turística. 
 
Afortunadament, la bellesa del nostre territori i la diversa oferta lúdica i esportiva del nostre destí fa que les 
instal·lacions portuàries i l’entorn costaner estiguin a la seva màxima capacitat. 
 
D’uns anys cap aquí, han augmentat considerablement les activitats relacionades amb la descoberta del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. De manera particular i en l’àmbit marí, les activitats tradicionals 
(submarinisme, snorkel, nàutica recreativa, vela, etc.) han de conviure amb altres activitats de nova creació o que 
s’han popularitzat en els darrers temps (lloguers d’embarcacions, caiac, paddle surf, motos d’aigua, flyboard, 
etc.). 
 
Aquest ressorgir de les activitats de lleure en un mateix espai físic que no ha variat, fa que sigui necessari, si 
s’escau encara més, que tots els operadors prenguem consciència de la necessitat de respectar les regulacions 
establertes, així com vetllar pel respecte de les normes de bona convivència. 
 
En aquest sentit, us preguem que recordeu als vostres respectius associats, usuaris i treballadors les següents 
normes: 
 

1. En el trànsit pel port i per aquelles àrees sensibles, mantingueu una velocitat que no superi els 3 nusos 
 

2. En els canals d’entrada i sortida, navegueu sempre per la vostra dreta 
 

3. En els camps de fondeig del Parc, respecteu el color de les boies. Cada color representa un ús 
autoritzat 

 

4. En la navegació, respecteu la normativa de prevenció d’abordatges. Recordeu que tant els enginys 
petits (caiacs, paddle surf, etc...) com els grans creuers turístics, poden tenir capacitat de maniobra 
restringida 
 

5. Quan vegeu una embarcació fondejada que té hissada una bandera “alfa” (blanca i blava) del Codi 
Internacional de Senyals, mantingueu-vos-en allunyats una distància mínima de 25 m i reduïu la 
velocitat. A la proximitat de l’embarcació hi ha capbussadors submergits 
 

6. Quan vegeu una embarcació de pesca llevant o calant, mantingueu-vos allunyats i reduïu la velocitat si 
passeu prop seu 

 

7. Disminuïu també la velocitat quan passeu prop d’embarcacions que estan fondejades o prop 
d’embarcacions menors. La generació d’onades al vostre pas pot provocar accidents que es poden 
evitar 

 

8. Compliu amb els manaments no escrits del mar. Sigueu amables, responsables i ajudeu a qui ho 
necessiti 

 
Us desitgem a tots una excel·lent temporada! 
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