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Defensar els clubs i els esportistes. 

• Defensar els interessos dels clubs nàutics, dels esportistes i de les entitats vinculades a 
l’esport de la vela. 

• Potenciar i protegir dins els ports esportius l’existència de zona d’avarada per a 
embarcacions de vela, així com les zones d’emmagatzematge. 

• Més descomptes per la varada o l’amarrador per qui més navega. 
• Tenir i gestionar col·legis de jutges, mesuradors i comitès de regata. 
• Professionalitzar el col·legi de jutges i jurats per millorar la qualitat de les regates i la 

feina dels nostres professionals. 
• Coordinar i donar suport a les escoles de vela a nivell local facilitant-los i analitzant 

l’obtenció del seus objectius. 
• Recuperar per a la vela les estructures creades per a la vela. 

	
	
Seguir una estratègia compartida entre Federació, clubs 
i regatistes. 

• Política d’ajudes finalistes a clubs, classes i regatistes amb uns paràmetres de mesura 
clars. Per exemple valorar el nombre de participacions en regates locals, territorials, 
nacionals, internacionals. 
	
	
Acostar la vela a la societat 

• Vetllar per fer arribar la vela a la societat, trencant estereotips i posant de relleu els 
valors del nostre esport. 

• Escola de vela, noves competicions. 
• Potenciar la vela com a esport: formació, divulgació i acostar-la al públic general. Tothom 

té dret a navegar. 
• Fomentar la vela com a activitat empresarial de cohesió de grups. 
• Fomentar que els clubs nàutics obrin durant el curs acadèmic per acollir escoles i 

instituts i esdevenir poliesportius nàutics. Per generar activitat entre setmana, descobrir 
futurs nous regatistes i generar activitat econòmica. 

• Fer que la regió mediterrània aconsegueixi que els seus nens i nenes coneguin el mar, la 
vela i tot el que representa. Els pobles costaners han de gaudir de la sort de tenir mar. 
Barcelona va començar a conèixer el mar i a ser una ciutat mediterrània quan es va 



aconseguir el Port Olímpic i la Vila Olímpica. La majoria de pobles de costa només són 
turístics a l’estiu i alguns caps de setmana, obrir els poliesportius en els clubs ajudarà a 
crear llocs de treball i a que no es qüestioni la seva necessitat ni les seves concessions.  

• Bona relació amb les administracions. Farem una política que generi llocs de treball i 
activitat esportiva regulada. Poca conflictivitat. 
 
Exercir capital i tat i  internacionalització 

• Optimitzar i ser decisius al Port Olímpic, clau per a la Vela Olímpica. 
• Acollir l’Equip Olímpic Espanyol i la Federació Internacional a Barcelona. 
• Organitzar una setmana olímpica que generi entrenaments i recursos per a la comunitat. 
• Portar seus internacionals a Barcelona. 
• Portar, reinventar i fer grans regates. Donar suport a la Fundació de Navegació Oceànica 

de Barcelona (FNOB) per fer una nova Barcelona World Race, Setmana Olímpica, etc. 
• Fer que els responsables de vela oceànica siguin presents a les celebracions de regates 

internacionals. 
• Trobar més col·laboració amb les administracions (Generalitat, Ajuntaments, 

Diputacions, Fira, Ports, Cambres de Navegació) per recuperar el lideratge internacional 
de la vela catalana. 
 
Trobar la complicitat intergeneracional 

• Fomentar la relació entre joves i grans dins el nostre esport. 
 

PROJECTE 
 
Innovació per modernitzar la vela 

• Nous formats per a la pràctica de la vela. Explorar nous formats del nostre esport, que 
cerqui oportunitats i que dels reptes en faci objectius compartits. 

• Unificar tot el sistema informàtic per a donar servei a clubs, classes i regatistes.  
• Tot s’ha de gestionar telemàticament i les regates també es podran seguir 

telemàticament mitjançant Apps, cal utilitzar drons per donar imatges en directe. La 
publicitat d’aquestes retransmissions generarà activitat econòmica, difusió i promoció de 
la vela amb un caràcter educatiu i formatiu, respectuós amb el medi. 
 
Part icipació i transparència 

• Coordinar els calendaris esportius tant a nivell català com internacional. 
• Fomentar l’activitat dels clubs. Esports com la vela, la natació en aigües obertes, Kayak, 

Piragüisme, Pàdel Surf poden i han de ser als clubs nàutics, que han d’estar oberts a 



l’esport escolar i a l’esport federat. Generar activitat és la garantia per reconèixer la 
importància dels usos de les concessions i que ningú en qüestioni el servei que fan a la 
societat. 

• La nova manera de fer de la Federació ha de ser del tot oberta i respectuosa amb la llei 
de la transparència. 

•  
Gestionar bé. Servei als clubs i als esportistes 

• Esdevenir una Federació de serveis als clubs i als esportistes. 
• Suport a empreses locals vinculades a la vela.  
• Acords amb marques i patrocinadors perquè aportin recursos econòmics a l’hora 

d’organitzar regates i fer difusió de la vela en general. 
• Incentivar clubs i particulars la compra de vaixells que generen necessitats i creen 

ocupació. 
• Crear una operació de renovació de flotes adreçats a clubs i amarradors per a la 

renovació de flotes en la que s’hi sumin entitats financeres per ajudar a recuperar 
l’economia de la nàutica. Amb un finançament còmode, de tipus d’interès molt baixos i 
l’aval de la Federació. 
	


