
Memòria Joves Naturistes del CCN 2020-2021 i properes activitats 

Tot i la situació desfavorable causada per la pandèmia i les subsegüents restriccions, els Joves 

Naturistes hem fet el possible per mantenir una activitat constant i hem crescut en integrants, 

associats i seguidors a les xarxes socials.  

1. Pàgina web. Des de l’octubre del 2020 fins al gener del 2021 vam dur a terme una reforma 

integral de la web (www.jovesnaturistes.cat). Durant aquest temps la plataforma va romandre 

tancada, però ara ja torna a ser plenament funcional. Podem destacar-ne les següents millores: 

• Nou tema (Divi) que proporciona un major atractiu visual. 

• Canvi en l’organització dels articles: ara hi ha dues categories noves pels escrits sobre 

l’estil de vida naturista i sobre els llocs naturistes dels Països Catalans i d’arreu del món 

(amb un mapa complet dels indrets dels Països Catalans bastit a partir de diverses fonts). 

• Nova extensió (MonsterInsights) per fer seguiment de les visites a la web, de les pàgines 

més consultades i dels enllaços que els usuaris fan servir per trobar-nos. 

• 3 articles publicats des del gener del 2021:  

o «Retrats naturistes: Cristian, de Barcelona» (Cristian Ruiz – publicat el 21/2/21). 

o «Les activitats de neteja d’espais naturals: objectius i dinàmica» (Òscar 

Hernández – publicat el 5/3/21). 

o «Les platges nudistes de ponent d’Eivissa» (Josep Huguet – publicat el 2/4/21).  

• Noves pàgines: galeria d’imatges i formulari per facilitar el contacte per correu electrònic. 

 

2. Xarxes socials. Hem reprès l’activitat a Instagram i hem obert un nou compte de Twitter 

(@jovesnaturistes) en què també ens hem mostrat força actius. A Instagram vam penjar-hi, durant 

una setmana, algunes imatges enviades pels nostres seguidors sota l’etiqueta #abrilalnatural, per 

celebrar l’arribada del bon temps i mantenir el contacte amb la comunitat. Probablement ho 

continuarem fent en el futur: #(nomdelmes)alnatural. 

 

3. Activitats realitzades (des del desconfinament): 

  
• 5 de juliol 2020: Dia del naturisme a la Vinyeta / Roca Grossa. 
• 1 d’agost 2020: Dia de platja a la Musclera. 
• 15 d’agost 2020: Dia de platja a Sa Boadella. 
• 28 d’agost 2020: Dia de platja al Borró. 
• 4 - 6 de setembre 2020: Trobada al Relax-Nat, participació en l’esdeveniment del CCN. 
• 9 - 12 d’octubre 2020: Trobada al Templo del Sol, convocada pel CCN i altres 

associacions. 
• 25 de febrer 2021: Conferència per Zoom per posar-nos al dia, comentar les darreres 

novetats i considerar plegats les activitats a realitzar durant l’estiu. 
• 9 de maig 2021: Neteja de la platja de les Filipines, a Viladecans, en el marc de la 

campanya Let’s Clean Up Europe.  

4. Properes activitats 

Donada la situació actual és complicat posar data a qualsevol sortida, però hem pogut concretar 

les propostes següents amb major o menor exactitud: 

 
• 13 de juny 2021: participació en una jornada reivindicativa a la cala de l’Illa Roja, 

organitzada pel compte d’Instagram @espaciosnaturistas. Es repartiran fulletons, 

s’informarà els visitants tèxtils de la tradició nudista de la platja, es treballarà en la 

senyalització i es duran a terme diverses activitats de sensibilització.  

• 28 juny - 4 juliol 2021: adhesió a la trobada al Templo del Sol, organitzada pel CCN.  

• Estada d'uns dies al Lavinia Naturist Resort a Alacant, amb una rebaixa especial del 

40% a canvi que promocionem l'establiment a la web i a les xarxes. Els propietaris van 

http://www.jovesnaturistes.cat/


contactar-nos a través d’Instagram i nosaltres vam assistir a la videoconferència que van 

organitzar per promocionar el resort. 

• Sortida de diversos dies d'excursió per la platja o per la muntanya, dormint al ras 

en bivac. Cal decidir el lloc concret, però creiem que la millor opció són les platges del 

nord del cap de Creus, incloses les de la Catalunya Nord. 

• Excursió nudista d'interior d'un dia, preferiblement en algun indret amb gorgs on la 

pràctica del nudisme sigui prou freqüent. Opcions: riera del Borró (prop de Besalú) o parc 

natural del Montseny.  

• Possibilitat de realitzar videoconferències recurrents per mantenir el contacte i 

discutir sobre diversos temes. 

• Trobades a platges catalanes, a determinar quan i a quines platges. Probablement ens 

incorporarem al bany i sopar amb lluna plena del 24 de juliol a la platja de les Roques 

Blanques (Canet de Mar). 

• Estada d’uns dies al refugi de la Bartra, a les muntanyes de Prades (Tarragona). 


