AMICS DE LA MAR PORT-MAÓ.
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DURANT L’ANY 2020.
Donades les mesures de protecció que s’han tingut que prendre degut a la
pandèmia, hem considerat convenient no celebrar l’Assemblea anual.
Hem procurat informar de les activitats que hem realitzat, per mitjà de les xarxes
socials de comunicació que habitualment emprem. No obstant, us volem fer
arribar aquest resum de sa feina feta es passat any, que considerem satisfactòria.
Pedrera d’en Robadones: La millora més important ha sigut la compra d’un
generador elèctric que ha permès la instal·lació de deu punts de llums, millorant
la visió de les embarcacions i del conjunt de la Pedrera.

Per facilitar la feina de neteja, s’ha comprat una aspiradora i habilitat un espai
de manteniment d’embarcacions i neteja de motors marins. També tenim
exposades una trentena de maquetes i una col·lecció d’eines de mestre d’aixa.
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Visites: S’ha establert un horari de visites a Robadones, els dissabtes matí de
9,30 a 11 hores, complint totes les mesures de prevenció sanitàries.
Navegades de vela llatina: Hem participat en les tradicionals trobades de Sant
Pere a Maó, de Fornells, de Sant Antoni a Ciutadella i Santa Anna a Es Castell.
De forma individual i quan el bon temps ho ha permès, hem sortit a navegar pel
port de Maó, demostrant que el nostre patrimoni marítim flotant de vela llatina
està actiu.

Thalassa: El projecte del Centre del Patrimoni Marítim de Menorca segueix
endavant, una volta salvades les restriccions econòmiques que van patir altres
projectes. A començament del present any sortiran a concurs les obres dels
projectes arquitectònics i museístics aprovats l’any passat.
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Subvencions: Les ajudes rebudes per part del Consell Insular de Menorca i de
l’Ajuntament de Maó han permès, junt amb les quotes dels socis, pagar les
despeses del lloguer de Robadones i les millores que fem en les instal·lacions i
restauració d’embarcacions.
Recuperació d’embarcacions: El centenar d’embarcacions que tenim a
Robadones, ha crescut amb algunes donacions, entre les quals cal destacar la
barca de pesca “Enseñat”, el llaüt “Sturla”, el bot “Auba” i un optimist.
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Restauració d’embarcacions:Actualment, s’està treballant en la restauració d’un
bot de regates que serà representatiu de l’Associació, a fi d’engrandir el patrimoni
flotant i de participació a les trobades de vela llatina. També servirà com a botescola per a les persones que vulguin aprendre a navegar.
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Cessió d’embarcacions: S’han deixat en dipòsit a la “Fundació Illa del Rei” tres
petites embarcacions, perquè siguin restaurades i exposades a les seves
instal·lacions, on figurarà la seva procedència.
Local Social: S’ha comprat un deshumificador per una millor conservació de les
eines de mestre d’aixa, de mariscador i dels estris que tenim exposat a la Caseta
des Batle.

Amarraments: Al pantalà de davant el Llenegall d’en Reynés, tenim amarrades
sis embarcacions artesanals i equipades amb vela llatina, de membres de la
nostra Associació, gràcies al permís donat per el Club Marítim de Maó,
concessionari dels amarraments del pantalà.
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S’han realitzat diferents gestions amb Autoritat Portuària per tal de disposar
d’uns amarraments que no siguin provisionals, que donin cabuda i exposició de
les embarcacions tradicionals del port de Maó. Fins ara sense èxit, però no
perdem l’esperança de veure, algun dia, coberta aquesta necessitat.

Maó, Gener 2021
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