HISTÒRIA FEDERACIÓ CATALANA DE REM
A finals del Segle XIX i principis del XX el rem era un esport molt habitual als ports de
Barcelona i Tarragona, on van néixer els primers clubs de rem. De fet, els primers esportistes
catalans que van participar a uns Jocs Olímpics, eren remers del Club Català de Regates de
Barcelona.
La Federació Catalana de Rem va néixer als anys 20, quan sorgí la necessitat de crear una
federació que agrupés a tots els clubs catalans Així doncs, va ser al mes d’octubre del 1922,
quan es van reunir els tres representants dels grans clubs catalans: el Sr. Lluís Bonet i Amigó
representant del Reial Club Nàutic Tarragona, el Sr. Arnaldo Margarit representant del Reial
Club Marítim de Barcelona i el Sr. Josep Durban representant del Club de Mar de Barcelona.
Entre ells, es va acordar la Constitució de la Federació Catalana de Rem que des d’aquell
moment assumiria tot el que feia referència al Rem a Catalunya. Així mateix, assumí el càrrec
de President, el Sr. Lluís Bonet i Amigó fins a l’any 1927.
Un cop constituïda la Federació Catalana de Rem i ja a la primera junta, es va establir el
Reglament del Campionat de Catalunya.
L’any 1927 es van fer algunes reformes en els articles dels estatuts, especialment els que feien
referència als càrrecs del “Consell Directiu”. A partir d’aquell any es formaria per “clubs” i no per
“persones físiques”, tal i com s’havia anant fent fins al moment. Els càrrecs establerts eren els
de: President, Vice-president, Secretari i Tresorer amb renovació cada 4 anys.
A l’assemblea celebrada l’any 1928 es van estudiar noves modificacions del Reglament,
resultant que l’elecció del President de la Federació, fos automàtica i que ostentés el càrrec de
la Presidència el club que més proves hagués aconseguit a les regates del Campionat de
Catalunya. Aixi doncs, era el mateix Club guanyador del Campionat, qui designava al President
que assumirira el corresponent càrrec en nom seu. Per tant, el Reial Club Nàutic de Tarragona
va assumir els càrrecs de President, Secretari i Tresorer.
Dissortadament, al mes de juliol de 1936, tota l’activitat esportiva de rem es va aturar degut a
l’esclat de la guerra civil, dissolent-se a tal efecte la federació fins a l’any 1942.
Al 1943 es va iniciar novament l’activitat del rem, aquesta vegada, amb un nou President, el Sr.
Jaume Giral Casanovas del Reial Club Marítim de Barcelona.
En aquesta nova etapa, el rem es va estendre a altres llocs de Catalunya com: Banyoles (Club
Natació Banyoles 1945) i Terres de l’Ebre amb clubs com el Club Rem Tortosa (1946) i Club
Nàutic Amposta (1949).
A partir de la dècada dels 50 van aparèixer nous clubs de rem a la costa catalana i també
algun a l’interior, com a la província de Lleida, però que més tard no tindrien continuïtat. El
nombre de clubs s’aniria incrementant fins als anys 70.
Justament en aquests anys, Banyoles va començar a destacar dins del rem estatal i és en
aquesta vila gironina on es van concentrar els millors remers. Banyoles, va arribar al punt
màxim de reconeixement internacional, l’ any 1992 amb la celebració dels Jocs Olímpics de
Barcelona.
Mentrestant, l’Ebre va anar donant els seus fruits, sent de les terres tarragonines d’on sortirien
molts de remers que nodririen la Federació Catalana de Rem.
El programa d’Alt Rendiment de la Federació Catalana de Rem es va crear per a que els millors
remers de Catalunya poguessin desenvolupar tot el seu talent gràcies a aquest projecte, creant
així la base per a la futura creació del Centre de Tecnificació Especialitzat en rem a Banyoles i
més tard, un Centre de Tecnificació a Amposta.

A finals dels 80 i principis del 90 el rem en banc fix va començar a desplegar-se per les
comarques gironines, però no va ser fins a principis del 2000, que els clubs de banc fix van
començar a ser coneguts per tot el territori català. L’any 2003 s’havien creant ja molts clubs
nous i va caldre formar la Comissió de Banc fix de la Federació Catalana de Rem.
Va ser al 2005 quan s’unificà tot el rem de banc fix en una sola lliga que es remaria en llagut de
8 remers amb timoner i és en els anys següents quan agafà la màxima força aquesta disciplina.
De fet, va passar de ser una activitat d’oci a ser una competició, amb la celebració de la Lliga
Catalana de Llagut i el Campionat de Catalunya, Avui dia, encara es celebra així.
Presidents Federació Catalana de Rem:
Lluís Bonet Amigó (1922-1927)
Joan Grau Mayol (1927-1929)
August Argudín Carrasco (1929-1930)
Josep Martínez Llobet (1930-1932)
Antonio Campiani Castelliari (1932-1933)
Lluís Otín Samper (1933-1935)
Josep Maria Muntañola Trinxet (1935)
Josep Leonci Lasplazas Pujolar (1935)
Jaume Giral Casanovas (1939-1951)
Manuel García-Pérez del Ingerto Calvo (1951-1955)
Josep Vilar Guix (1955-1964)
David Moner Codina (1964-1966 i 1967-1970)
Gustavo Perry Rojo-Navarrete (1966-1967)
Josep Pérez Alós (1970-1978)
Jordi Coll Astort (1978-1981)
Jesús Agüero Cayon (1981-1988)
Isidre Lluís Martín Solano (1988-1998)
Joan Granados Duran (1998-2004)
Miquel Lluís Rutllant Bañeres (2004-2014)
Ivan Valencia Arévalo (2014- )

