
fem
Vela Catalana

Durant els darrers anys el rigor, l’objectivitat, l’honestedat i la passió pel nostre 

esport ens han dut a aconseguir una Federació equilibrada, transparent i 

propera, on la veu de totes i tots els esportistes i de tot el col·lectiu de la vela 

catalana ha estat crucial per assolir els objectius, generant una harmonia i una 

bona sintonia amb els clubs, els navegants i les administracions que ha 

possibilitat aconseguir nous recursos pels clubs i apropar la vela a tota la 

ciutadania amb valors inclusius, plurals i sostenibles

www.femvelacatalana.com



  

 

Crear el primer col·legi de Tècnics 
esportius en vela per escoltar al 
sector i ser la veu dels professionals 
de la vela

Facilitar espais de col·loqui per 
definir accions conjuntes i generar 
sinergies entre tècnics amb 
experiència i les noves generacions

Pol
Gelpí 
Cornudella

Tècnics

David
Miralta
Bordas

Juan Miguel
Aguirre
Ortega

Compartir notícies d’interès, 
aspectes legals, referències 
didàctiques i novetats pel col·lectiu 
de tècnics a un bloc

Oferir sortides laborals amb una 
borsa de tècnics que esdevingui en 
un punt de trobada entre clubs i 
tècnics titulats

Meritxell
Cornudella 
Felip

Diana
Cuadras 
Collsamata

fem
Vela Catalana

A quin estament pertanys? Mirar el cens de Tècnics, Jutges o Esportistes a vela.cat/eleccions

A quina delegació votar? Segons el club on estigui tramitada la teva llicència*

Girona: Club Nàutic Costa 
Brava & Club Vela Palamós, 
> Carretera Club Nàutic s/n, 
Palamós.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Barcelona: BISC, Barcelona 
International Sailing Center 
> Moll de la Vela s/n, Parc del 
Fòrum, St Adrià de Besòs.
Horari votació:
De 10:00 a 20:00 hores.

Tarragona:
Club Nàutic Salou,
> Espigó del Moll s/n,
Salou.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Terres de l’Ebre: Club Nàutic 
l’Ametlla de Mar
> Moll de Ponent, s/n, 
l’Ametlla de Mar.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Com votar

*Com canviar de seu? Mitjançant escrit adreçat a la Junta Electoral a info@vela.cat es podrà canviar el lloc de 
votació per aquell que el votant desitgi, sempre que ho notifiqui amb 5 (cinc) dies hàbils d’antelació.

que, amb il·lusió, responsabilitat i transparència, seran la veu i els 
transmissors de les inquietuds i les necessitats de tots els col·lectius que 
formen la Vela Catalana, esdevenint en un veritable fòrum que influeixi i doni 
criteri a la Junta Directiva de la Federació. 

Estaments actius i propers

Amb el teu vot, tu decideixes el futur de la Vela Catalana. 

T’esperem el 21 d’agost a la teva seu electoral. 

www.femvelacatalana.com
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fem
Vela Catalana

Treballar conjuntament amb jutges, 
oficials, abalisadors, mesuradors i 
tècnics per defensar els seus 
interessos

Garantir que els recursos materials 
posats pels clubs, que els jutges 
utilitzen en les regates del circuit 
català, són els adequats.

Martí
Solsona
Seriol

A quin estament pertanys? Mirar el cens de Tècnics, Jutges o Esportistes a vela.cat/eleccions

A quina delegació votar? Segons el club on estigui tramitada la teva llicència*

Jutges, mesuradors, àrbitres i oficials de regata

Carlos 
Palomares 
Velero

Elisabeth
Centelles
Junoy

Promoure les garanties laborals dels 
jutges respecte als Clubs 
organitzadors d’esdeveniments

Donar valor al Comitè Català de 
Jutges i Oficials de Regata amb un/a 
Jutge com a responsable del Comitè

Girona: Club Nàutic Costa 
Brava & Club Vela Palamós, 
> Carretera Club Nàutic s/n, 
Palamós.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Barcelona: BISC, Barcelona 
International Sailing Center 
> Moll de la Vela s/n, Parc del 
Fòrum, St Adrià de Besòs.
Horari votació:
De 10:00 a 20:00 hores.

Tarragona:
Club Nàutic Salou,
> Espigó del Moll s/n,
Salou.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Terres de l’Ebre: Club Nàutic 
l’Ametlla de Mar
> Moll de Ponent, s/n, 
l’Ametlla de Mar.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Com votar

Pere 
Sarquella 
Ventura

Clodomiro
Muñoz
Forns

que, amb il·lusió, responsabilitat i transparència, seran la veu i els 
transmissors de les inquietuds i les necessitats de tots els col·lectius que 
formen la Vela Catalana, esdevenint en un veritable fòrum que influeixi i doni 
criteri a la Junta Directiva de la Federació. 

Estaments actius i propers

*Com canviar de seu? Mitjançant escrit adreçat a la Junta Electoral a info@vela.cat es podrà canviar el lloc de 
votació per aquell que el votant desitgi, sempre que ho notifiqui amb 5 (cinc) dies hàbils d’antelació.
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Amb el teu vot, tu decideixes el futur de la Vela Catalana. 

T’esperem el 21 d’agost a la teva seu electoral. 

www.femvelacatalana.com
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fem
Vela Catalana

A quin estament pertanys? Mirar el cens de Tècnics, Jutges o Esportistes a vela.cat/eleccions

A quina delegació votar? Segons el club on estigui tramitada la teva llicència*

Girona: Club Nàutic Costa 
Brava & Club Vela Palamós, 
> Carretera Club Nàutic s/n, 
Palamós.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Barcelona: BISC, Barcelona 
International Sailing Center 
> Moll de la Vela s/n, Parc del 
Fòrum, St Adrià de Besòs.
Horari votació:
De 10:00 a 20:00 hores.

Tarragona:
Club Nàutic Salou,
> Espigó del Moll s/n,
Salou.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Terres de l’Ebre: Club Nàutic 
l’Ametlla de Mar
> Moll de Ponent, s/n, 
l’Ametlla de Mar.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Com votar

*Com canviar de seu? Mitjançant escrit adreçat a la Junta Electoral a info@vela.cat es podrà canviar el lloc de 
votació per aquell que el votant desitgi, sempre que ho notifiqui amb 5 (cinc) dies hàbils d’antelació.

 

Potenciar l’augment del 
nombre de regatistes 
mitjançant ajuts per canvi 
de classe per tal que la 
gent no es perdi en el salt 
de classe

Promoure les regates 
socials amb suport als 
clubs que les duguin a 
terme

Apostar per noves classes i 
nous formats de competició, 
seguint el criteri World 
Sailing, sense deixar d’ajudar 
a les classes no estratègiques 
base de regatistes a la flota 
catalana, com es ve fent els 
darrers anys

Vela
lleugera

que, amb il·lusió, responsabilitat i transparència, seran la veu i els 
transmissors de les inquietuds i les necessitats de tots els col·lectius que 
formen la Vela Catalana, esdevenint en un veritable fòrum que influeixi i doni 
criteri a la Junta Directiva de la Federació. 

Estaments actius i propers

Sara 
López 
Ravetllat
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Amb el teu vot, tu decideixes el futur de la Vela Catalana. 

T’esperem el 21 d’agost a la teva seu electoral. 

www.femvelacatalana.com
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Luís Francisco
Camacho
López

WindSurf
i KiteSurf

que, amb il·lusió, responsabilitat i transparència, seran la veu i els 
transmissors de les inquietuds i les necessitats de tots els col·lectius que 
formen la Vela Catalana, esdevenint en un veritable fòrum que influeixi i doni 
criteri a la Junta Directiva de la Federació. 

Estaments actius i propers

fem
Vela Catalana

A quin estament pertanys? Mirar el cens de Tècnics, Jutges o Esportistes a vela.cat/eleccions

A quina delegació votar? Segons el club on estigui tramitada la teva llicència*

Girona: Club Nàutic Costa 
Brava & Club Vela Palamós, 
> Carretera Club Nàutic s/n, 
Palamós.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Barcelona: BISC, Barcelona 
International Sailing Center 
> Moll de la Vela s/n, Parc del 
Fòrum, St Adrià de Besòs.
Horari votació:
De 10:00 a 20:00 hores.

Tarragona:
Club Nàutic Salou,
> Espigó del Moll s/n,
Salou.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Terres de l’Ebre: Club Nàutic 
l’Ametlla de Mar
> Moll de Ponent, s/n, 
l’Ametlla de Mar.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Com votar

*Com canviar de seu? Mitjançant escrit adreçat a la Junta Electoral a info@vela.cat es podrà canviar el lloc de 
votació per aquell que el votant desitgi, sempre que ho notifiqui amb 5 (cinc) dies hàbils d’antelació.
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Potenciar els circuits de 
regates de totes les 
classes de windsurf i 
kitesurf: Techno293, 
iQFOiL, RS:X, Raceboard i 
Funboard, kitesurf 
generant base per a les 
noves classes olímpiques 
iQFOiL i Kitesurf

Incrementar el suport 
als navegants de 
kitesurf amb la gestió 
de les zones 
autoritzades i 
incrementar el 
nombre de les zones 
autoritzades

Ampliar les sessions 
de tecnificació a 
totes les classes, 
com s'ha fet amb el  
Techno293 i RS:X a 
tot el litoral català, 
amb un tècnic de 
referència

Generar  formacions 
específiques per 
tècnics i Escoles de 
windsurf i kitesurf 
davant la nova 
classe de l'iQFOiL

Amb el teu vot, tu decideixes el futur de la Vela Catalana. 

T’esperem el 21 d’agost a la teva seu electoral. 

www.femvelacatalana.com
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Recolzar les 
regates pròpies 
de Club, 
col·laborant 
estretament amb 
els capitans de 
flota

Lluís
Blanchar
Ardèvol

Creuer

Promoure les 
sinergies entre 
Clubs per 
organitzar 
regates 
conjuntes en tot 
el territori

Potenciar  la 
participació de 
la flota en 
regates d’altura

Promoure en 
més intensitat 
l’organització 
dels Campionats 
de Catalunya RI i 
ORC

Potenciar les 
classes J70, 
Mini650, Solitaris, i 
ADos per tal 
d’afavorir el salt a 
la nova classe 
olímpica Offshore

que, amb il·lusió, responsabilitat i transparència, seran la veu i els 
transmissors de les inquietuds i les necessitats de tots els col·lectius que 
formen la Vela Catalana, esdevenint en un veritable fòrum que influeixi i doni 
criteri a la Junta Directiva de la Federació. 

Estaments actius i propers

fem
Vela Catalana

A quin estament pertanys? Mirar el cens de Tècnics, Jutges o Esportistes a vela.cat/eleccions

A quina delegació votar? Segons el club on estigui tramitada la teva llicència*

Girona: Club Nàutic Costa 
Brava & Club Vela Palamós, 
> Carretera Club Nàutic s/n, 
Palamós.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Barcelona: BISC, Barcelona 
International Sailing Center 
> Moll de la Vela s/n, Parc del 
Fòrum, St Adrià de Besòs.
Horari votació:
De 10:00 a 20:00 hores.

Tarragona:
Club Nàutic Salou,
> Espigó del Moll s/n,
Salou.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Terres de l’Ebre: Club Nàutic 
l’Ametlla de Mar
> Moll de Ponent, s/n, 
l’Ametlla de Mar.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Com votar

*Com canviar de seu? Mitjançant escrit adreçat a la Junta Electoral a info@vela.cat es podrà canviar el lloc de 
votació per aquell que el votant desitgi, sempre que ho notifiqui amb 5 (cinc) dies hàbils d’antelació.
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Amb el teu vot, tu decideixes el futur de la Vela Catalana. 

T’esperem el 21 d’agost a la teva seu electoral. 

www.femvelacatalana.com

mailto:info@vela.cat


 

Ampliar amb més clínics 
per esportistes júniors i 
sèniors, i ampliar l’oferta 
de formació de tècnics i 
entrenadors de la classe

Jose Maria
Robert
Buti

Facilitar fórmules de 
lloguer i d’abonament a 
nous practicants a través 
dels clubs

Potenciar estratègies d’ajuts pel 
pas del patí júnior al sènior per 
esportistes de menys de 25 anys, 
creant la seu de tecnificació del 
Patí de Vela per la tutorització dels 
esportistes i potenciar la lliga de 
patí júnior

Patí
de Vela

que, amb il·lusió, responsabilitat i transparència, seran la veu i els 
transmissors de les inquietuds i les necessitats de tots els col·lectius que 
formen la Vela Catalana, esdevenint en un veritable fòrum que influeixi i doni 
criteri a la Junta Directiva de la Federació. 

Estaments actius i propers

fem
Vela Catalana

A quin estament pertanys? Mirar el cens de Tècnics, Jutges o Esportistes a vela.cat/eleccions

A quina delegació votar? Segons el club on estigui tramitada la teva llicència*

Girona: Club Nàutic Costa 
Brava & Club Vela Palamós, 
> Carretera Club Nàutic s/n, 
Palamós.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Barcelona: BISC, Barcelona 
International Sailing Center 
> Moll de la Vela s/n, Parc del 
Fòrum, St Adrià de Besòs.
Horari votació:
De 10:00 a 20:00 hores.

Tarragona:
Club Nàutic Salou,
> Espigó del Moll s/n,
Salou.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Terres de l’Ebre: Club Nàutic 
l’Ametlla de Mar
> Moll de Ponent, s/n, 
l’Ametlla de Mar.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Com votar

*Com canviar de seu? Mitjançant escrit adreçat a la Junta Electoral a info@vela.cat es podrà canviar el lloc de 
votació per aquell que el votant desitgi, sempre que ho notifiqui amb 5 (cinc) dies hàbils d’antelació.
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Amb el teu vot, tu decideixes el futur de la Vela Catalana. 

T’esperem el 21 d’agost a la teva seu electoral. 

www.femvelacatalana.com
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Organització de més 
clínics amb regatistes 
de la classe amb èxits 
internacionals i 
xerrades específiques

Jordi
Cargol
Ramon

Promocionar i fer 
difusió de  la classe en 
tot el territori català, 
fent jornades de 
promoció

Generar sinergies 
entre esportistes 
júniors i navegants 
sèniors per compartir 
experiències

Radiocontrol

que, amb il·lusió, responsabilitat i transparència, seran la veu i els 
transmissors de les inquietuds i les necessitats de tots els col·lectius que 
formen la Vela Catalana, esdevenint en un veritable fòrum que influeixi i doni 
criteri a la Junta Directiva de la Federació. 

Estaments actius i propers

fem
Vela Catalana

A quin estament pertanys? Mirar el cens de Tècnics, Jutges o Esportistes a vela.cat/eleccions

A quina delegació votar? Segons el club on estigui tramitada la teva llicència*

Girona: Club Nàutic Costa 
Brava & Club Vela Palamós, 
> Carretera Club Nàutic s/n, 
Palamós.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Barcelona: BISC, Barcelona 
International Sailing Center 
> Moll de la Vela s/n, Parc del 
Fòrum, St Adrià de Besòs.
Horari votació:
De 10:00 a 20:00 hores.

Tarragona:
Club Nàutic Salou,
> Espigó del Moll s/n,
Salou.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Terres de l’Ebre: Club Nàutic 
l’Ametlla de Mar
> Moll de Ponent, s/n, 
l’Ametlla de Mar.
Horari votació:
De 16:00 a 20:00 hores.

Com votar

*Com canviar de seu? Mitjançant escrit adreçat a la Junta Electoral a info@vela.cat es podrà canviar el lloc de 
votació per aquell que el votant desitgi, sempre que ho notifiqui amb 5 (cinc) dies hàbils d’antelació.
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Amb el teu vot, tu decideixes el futur de la Vela Catalana. 

T’esperem el 21 d’agost a la teva seu electoral. 

www.femvelacatalana.com
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Jordi
Cargol

RamonEsportistes
Luís 

Francisco 
Camacho 

López

Sara 
López
Ravetllat

Jose Maria 
Robert
Buti

Lluís
Blanchar
Ardèvol

Pol
Gelpi 

Cornudella

David
Miralta
Bordas

Juan Miguel
Aguirre
Ortega

Meritxell
Cornudell
a Felip

Diana
Cuadras 
Collsamata

Tècnics

Martí
Solsona

Seriol

Carlos 
Palomares 

Velero

Elisabeth
Centelles
Junoy

Pere 
Sarquella 
Ventura

Clodomiro
Muñoz
Forns

Jutges, mesuradors, 
àrbitres i oficials de 
regata

fem
Vela Catalana

A quin estament pertanys? Mirar el cens de Tècnics, Jutges o Esportistes a vela.cat/eleccions
A quina delegació votar? Segons el club on estigui tramitada la teva llicència*

*Com canviar de seu? Mitjançant escrit adreçat a la Junta Electoral a info@vela.cat es podrà canviar el lloc de 
votació per aquell que el votant desitgi, sempre que ho notifiqui amb 5 (cinc) dies hàbils d’antelació.

Club Nàutic Costa 
Brava & Club Vela 
Palamós, > Carretera Club 
Nàutic s/n, Palamós.
Horari votació:
De 16:00 a  20:00 hores.

BISC, Barcelona 
International Sailing Center 
> Moll de la Vela s/n, Parc del 
Fòrum, St Adrià de Besòs.
Horari votació:
De 10:00 a  20:00 hores.

Club Nàutic Salou,
> Espigó del Moll s/n,
Salou.
Horari votació:
De 16:00 a  20:00 hores.

Club 
Nàutic l’Ametlla de Mar
> Moll de Ponent, s/n, 
l’Ametlla de Mar.
Horari votació:
De 16:00 a  20:00 hores.

Com votar

que, amb il·lusió, responsabilitat i transparència, seran la veu i els 
transmissors de les inquietuds i les necessitats de tots els col·lectius que 
formen la Vela Catalana, esdevenint en un veritable fòrum que influeixi i doni 
criteri a la Junta Directiva de la Federació. 

Estaments actius i propers
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Amb el teu vot, tu decideixes el futur de la Vela Catalana. 
T’esperem el 21 d’agost a la teva seu electoral. 
www.femvelacatalana.com
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fem
Vela Catalana

A quin estament pertanys? Mirar el cens de Tècnics, Jutges o Esportistes a vela.cat/eleccions
A quina delegació votar? Segons el club on estigui tramitada la teva llicència*

*Com canviar de seu? Mitjançant escrit adreçat a la Junta Electoral a info@vela.cat es podrà canviar el lloc de 
votació per aquell que el votant desitgi, sempre que ho notifiqui amb 5 (cinc) dies hàbils d’antelació.

Club Nàutic Costa 
Brava & Club Vela 
Palamós, > Carretera Club 
Nàutic s/n, Palamós.
Horari votació:
De 16:00 a  20:00 hores.

BISC, Barcelona 
International Sailing Center 
> Moll de la Vela s/n, Parc del 
Fòrum, St Adrià de Besòs.
Horari votació:
De 10:00 a  20:00 hores.

Club Nàutic Salou,
> Espigó del Moll s/n,
Salou.
Horari votació:
De 16:00 a  20:00 hores.

Club 
Nàutic l’Ametlla de Mar
> Moll de Ponent, s/n, 
l’Ametlla de Mar.
Horari votació:
De 16:00 a  20:00 hores.

Com votar

que seguirà garantint que la vela del present i, per descomptat, del futur sigui una vela 
que defensi i vetlli pels interessos d’una àmplia majoria del nostre esport. Per això, els 
membres que la formem provenim de diferents sectors i tipologies de clubs de tot el 
litoral català, i totes i tots posem en comú necessitats específiques

Junta Directiva plural i representativa
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Amb el teu vot, tu decideixes
el futur de la Vela Catalana. 
T’esperem l’ 1 de setembre
a la teva seu electoral
www.femvelacatalana.com
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