
	

	
PROJECTE CANDIDATURA  

XAVIER TORRES 
	
 
Tècnics 
 
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 
 
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 
	
	
Jutges, mesuradors, àrbitres i of icials de regatta 
	
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. 
 
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 
	
 
Vela Lleugera 
	
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 



	
Windsurf I Kitesurf 
	
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 support 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 
 
Creuer 
	
Recolzar les regates pròpies de Club, col·laborant estretament amb els capitans de flota 
 
Promoure les sinergies entre Clubs per organitzar regates conjuntes en tot el territory 
 
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 
	
Patí de vela 
	
Ampliar amb més clinics per esportistes júniors I sèniors, i ampliar l’oferta de formació de 
tècnics I entrenadors de la classe 
 
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 
	
	
Radiocontrol 
	
Organització de més clínics amb regatistes de la classe amb exits internacionals I 
xerrades específiques 
 
Promocionar i fer difusió de la classe en tot el territori català, fent jornades de promoció 
 
Generar synergies entre esportistes júniors i navegants sèniors per compartir 
experiències 


