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CLUB NÀUTIC ESTARTIT
El Port de les Illes Medes

The Green Sailing Guide

Bones pràctiques per a la
sostenibilitat del Port, el
Parc Natural i la Reserva
Marina de les Illes Medes



Respecteu les 
indicacions del 
nostre personal

P
Aparqueu el 

vehicle a les zones 
assenyalades

Actueu sempre d'acord al Reglament Particular d'Explotació, 

Gestió i Policia de la Dàrsena Esportiva del Club Nàutic Estartit

Bones pràctiques al Port

Reduiu el 
soroll de dia 

i de nit

Velocitat 
màxima al 

port 
20 km/h

No transvaseu cap 
tipus de combusti-
ble, olis o aigües de 

sentina fora de
l’àrea reservada a
l’estació de servei

No aboqueu
cap tipus

de residu al 
mar ni a terra

20
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SAVE WATER
Feu un ús 
racional, 

Estalvieu aigua

Velocitat 
màxima 
3 nusos
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Feu un ús 
racional, 

Estalvieu energia

Sigueu 
responsables

recicleu

3
kts

No utilizeu
l'WC dins 
el port



No aboqueu
cap tipus

de residu al 
mar

Prohibit el 
fondeig. Utilitzeu

les boies

Prohibit 
accedir a 
les illes

Velocitat 
màxima 
3 nusos

No molesteu la
vida marina, no

toqueu ni alimenteu
animals i plantes

Respecteu la
bandera Alfa 
de busseja-

dors
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Bones pràctiques a la Reserva 
Marina de les Illes Medes

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

• Recordeu que esteu en un espai protegit, un Parc Natural. Si us plau, respecteu la
flora i la fauna del seu entorn.

• La conservació d'aquest entorn privilegiat ens permetrà gaudir-ne ara i a les
generacions futures.

• Aprendre de la natura, conèixer la seva riquesa biològica, la seva diversitat i la
seva fragilitat és una bona oportunitat per ajudar a preservar-la.

Moltes gràcies!
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Passeig Marítim, s/n - 17258 l’Estartit (Girona) 
T. +34 972 751 402 - M. +34 607 218 389

info@cnestartit.es - www.cnestartit.com

CLUB NÀUTIC ESTARTIT
El Port de les Illes Medes

joint the

Feu un ús racional de l'aigua, no deixeu aixetes obertes quan 
no sigui necessari

Estalvieu energia. Aprofiteu al màxim la llum natural i 
desconnecteu els dispositius elèctrics quan no els utilitzeu

Reduiu el soroll tant de dia com de nit. Respecteu el descans dels 
altres

Utilitzeu productes de neteja ecològics i en les seves dosis correctes

Respecteu el límit de velocitat, a terra i a mar3
kts

No aboqueu cap tipus de residu al mar ni a terra. Utilitzeu 
els contenidors específics per a cada categoria

ENVASOS PAPER VIDRE ORGÀNIC

No fondegeu sobre les praderies de Posidònia, fins i tot fora 
de l'espai protegit de les Illes Medes


