
Essent	  que	  el	  promotor	  i	  primer	  ermità	  de	  Sant	  Antoni	  era	  pescador,	  home	  de	  mar,	  
i	  que	  l’ermita	  ha	  estat	  un	  referent	  pels	  navegants	  d’aquesta	  Costa	  Daurada	  
durant	  molts	  anys,	  és	  un	  honor	  pels	  membres	  de	  la	  Junta	  Directiva	  del	  Club	  
Marítim	  d’Altafulla	  als	  qui	  represento	  compartir	  aquest	  reconeixement	  a	  l’ermita,	  i	  
agraïts,	  i	  en	  mostra	  de	  la	  nostra	  estima	  per	  l’ermita	  volem	  contribuir	  fent	  una	  
aportació	  econòmica	  pel	  seu	  manteniment	  i	  restauració.	  
	  	  
Qui	  es	  podia	  imaginar	  fa	  300	  anys	  que:	  

• els	  homes	  de	  mar	  d’Altafulla	  que	  navegaven	  a	  rem	  i	  vela	  per	  guanyar-‐se	  un	  
jornal,	  avui	  navegarien	  a	  vela	  per	  lleure	  i	  fer	  esport.	  

• que	  tots	  els	  nens	  i	  nenes	  de	  les	  escoles	  d’Altafulla	  farien	  vela	  com	  esport	  en	  
horari	  escolar.	  

• que	  hi	  hauria	  altafullencs	  que	  anirien	  pel	  món	  participant	  en	  competicions	  
de	  vela	  i	  assolint	  resultats	  tot	  fent	  pujar	  el	  nom	  d’Altafulla	  als	  podis.	  

• que	  hi	  hauria	  tantes	  noies	  com	  nois	  navegant	  quan	  era	  cosa	  d'homes.	  
• que	  la	  navegació	  a	  vela	  seria	  avui	  un	  dels	  esports	  més	  segurs,	  puig	  que	  els	  

pescadors	  aleshores	  patien	  quan	  els	  atrapava	  el	  mal	  temps	  com	  mostren	  els	  
exvots.	  

	  
Avui	  l’ermita	  ja	  no	  és	  un	  punt	  de	  referència	  visual	  per	  orientar-‐se	  navegant,	  donat	  
que	  el	  bosc	  no	  ens	  deixa	  veure	  el	  seu	  campanar	  ni	  l’harmoniosa	  façana	  des	  del	  mar,	  
però	  sí	  que	  és	  un	  referent	  de	  com	  servir	  al	  poble	  i	  formar-‐ne	  part,	  i	  així	  el	  prenem	  
com	  exemple.	  El	  Club	  Marítim,	  que	  l’any	  passat	  va	  celebrar	  el	  seu	  40	  aniversari,	  vol	  
ser	  referent	  també	  a	  Altafulla	  i	  tenir	  entre	  els	  seus	  socis	  més	  altafullencs	  que	  
s’animin	  a	  navegar,	  remar	  o	  nedar	  utilitzant	  les	  instal·lacions	  a	  peu	  de	  platja	  per	  
entrar	  al	  medi	  natural	  més	  extens	  i	  verge	  que	  tenim	  a	  prop	  a	  Altafulla,	  medi	  que	  
podem	  gaudir	  tot	  l’any.	  Us	  convidem	  a	  tots	  a	  participar	  al	  Club.	  
	  	  
Per	  molts	  anys	  Altafulla	  i	  visca	  l’Ermita	  de	  Sant	  Martí!	  
	  


