UNA MICA DE CURA … UN GRAN GUANY
A continuació un recull de recomanacions que no tenen altre fi
que reflexionar sobre algunes
actituds que, ben segur, ens
ajudaran a millorar la convivència dins les installacions del club
i a un millor aprofitament dels
recursos naturals que redundarà
en la preservació del medi ambient, reforçant així el nostre compromís social amb el medi, en el
que estem treballant mitjançant
un sistema integrat de gestió de
la qualitat i del medi ambient,
basat en les normes ISO:9001 i
ISO:14001.

COMPTE AMB L’ENTORN:

SENY:

☺ No llenceu les escombraries per la borda, espereu a arribar al port i
utilitzeu els contenidors que trobareu a la vostra disposició.
☺ Recicleu la brossa, al port hi ha contenidors per a la recollida selectiva
de la brossa domèstica.
☺ Aprofiteu la installació existent a l’estació de servei de carburants per
a buidar les aigües de sentina i residuals del vostre vaixell.
☺ Netegeu el vaixell només quan sigui necessari, i utilitzeu mànegues
amb aixeta i detergents biodegradables.
☺ Procureu adoptar mesures perquè el vostre vaixell no provoqui vessaments de combustible a l’aigua.
☺ Eviteu llençar a l’aigua o deixar a qualsevol lloc les restes o envasos
de pintures, olis i dissolvents, els draps contaminats, ... el club disposa d’un “Punt Net” a on podeu dipositar aquests materials que després ens encarregarem de reciclar.
☺ Per a la vostra higiene personal, utilitzeu els serveis sanitaris que el
club posa a la vostra disposició. Racionalitzeu el consum d’aigua.
☺ A mar, eviteu fondejar sobre fons de posidònia.
☺ Si lleveu l’àncora verticalment , l’efecte sobre la flora i la fauna del
fons marí serà menor.
☺ Si heu de realitzar treballs de manteniment al vostre vaixell i preveieu
que aquests poden produir residus perillosos, feu-ho sempre a la zona
tècnica del port.
☺ Si heu de renovar el material pirotècnic de seguretat, lliureu el material
caducat al comerciant que us subministra el nou, ell s’encarregarà de
reciclar-lo.

☺ Tant a terra com a mar modereu la velocitat, recordeu que la
velocitat de navegació al port es troba limitada a 3 nusos.
☺ Eviteu produir soroll innecessari.
☺ Guarniu el vostre vaixell amb el suficient nombre de defenses per a garantir la seva protecció, i la dels vaixells veïns.
☺ No utilitzeu empalmes per a la connexió elèctrica del vostre
vaixell a les torres de servei del moll (si no disposeu de
preses adequades, adreceu-vos a secretaria del club).
☺ No mantingueu el vostre vaixell connectat a la xarxa elèctrica
si no és precís.
☺ Eviteu mantenir els motors en marxa quan l’embarcació es
trobi amarrada.
☺ Reviseu periòdicament la installació de gas.
☺ Quan hagueu utilitzat les mànegues d’aigua que hi ha al
port, procureu que aquestes quedin sense pressió.
☺ Per a evitar accidents, colloqueu les mànegues als seus
suports, i procureu que els cables de corrent elèctrica no
travessin el pantalà endollant en la torre més propera.
☺ Aparqueu el cotxe en els llocs habilitats a l’efecte, procureu
ocupar només una plaça, i respecteu les places reservades
a persones discapacitades. L’ús inadequat de les targetes
d’accés a l’aparcament ens perjudica a tots.
☺ Si observeu qualsevol avaria a les installacions, o situació
de perill dins el port, aviseu el més ràpidament que pugueu
als membres de l’equip professional del club.

