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Excel·lentíssim Alcalde i il·lustres autoritats, 

 
Benvolguts socis i acompanyants, 

 
Un altre any més tinc el gran privilegi de celebrar aquest 
sopar d'agermanament entre tots nosaltres i gaudir de la 
vostra companyia. 

 
El temps passa molt de pressa i sembla que els estius 
s’enllacin entre ells. Sembla que se'ns oblidi tot el que ha 
passat durant el llarg hivern i any rere any tornem a 
veure'ns per commemorar aquest dia, el dia del nostre 
Club. 

 
Però en aquesta ocasió la celebració és molt més gran. Ja 
fa 50 anys que alguns aficionats a la mar i als vaixells van 
tenir la gosadia de, amb molt pocs recursos però molta 
determinació, fundar el nostre Club,  el CLUB NAUTIC 
AMPOLLA, carregats d'il·lusió però per descomptat sense 
saber que, 5 dècades després, estaríem on som. 

 
És la nostra obligació retre homenatge i donar les gràcies a 
aquests socis fundadors, a la primera junta directiva que es 
va atrevir a afrontar aquell difícil repte, i en particular al 
primer president, el Sr. Ramón Eloi ANDREU i a tots els 
que van quedar pel camí i que portarem en els nostres 
cors. 
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Però sense cap mena de dubte, jo personalment crec que 
he de donar-vos les gràcies a tots els socis, als que durant 
tant anys heu donat suport i fet créixer el nostre Club, els 
quals cada dia doneu vida al nostre poble i a la nostra 
badia i l'equip de persones que treballa en el nostre Club. 
Perquè sense vosaltres això no seria possible. Vull donar 
les gràcies a tots els que, desinteressadament, heu 
col·laborat en el dia a dia, formant part de les diferents 
juntes directives, participant en activitats i comissions, 
fomentant la vida social, perquè el nostre Club sou 
vosaltres. 

 
De nou, després de 50 anys, afrontem nous i grans reptes. 

 
Tots ho sabeu, ja que la concessió està a punt de finalitzar. 

 
I no tingueu cap dubte que, entre tots, podem portar aquest 
vaixell, més gran i ràpid, a bon port. 

 
Estic convençut que, dintre d'alguns anys, ens tornarem a 
reunir per celebrar que seguim aquí, com el que som, un 
grup d'amics que un dia es van obstinar a tenir un Club 
Nàutic encara que fos posant els maons amb les seves 
pròpies mans. 

 
Enhorabona a tots i una forta abraçada. 
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