
Activitats de la Federació Andorrana de 

Vela 2007 

Activitats de tardor (Inscripció tancada) 

Si t'agrada el contacte amb el mar, el pas de l'onada i l'amistat del vent i vols 

navegar a vela, participa en les activitats de vela que organitzem aquesta tardor 

per a nens i nenes d'entre 8 i 16 anys (places limitades):  

• 2 caps de setmana de vela (cost 195 euros): 

o 6 i 7 d'octubre 

o 20 i 21 d'octubre 

• Vacances de Tots Sants (cost 295 euros): 

o del 29 d'octubre al 2 de novembre 

La Federació proporciona el transport des d'Andorra, l'activitat nàutica, 

l'allotjament, la majoria dels àpats i l'assegurança. Només has de posar-hi la roba i 

la il·lusió. 

 

Vine a navegar amb nosaltres!  

 

XIXè Gran Premi Principat d'Andorra GrandValira 

Els propers dies 10 i 11 de novembre tindrà lloc en aigües del Club Nàutic el 

Masnou aquesta regata internacional convocada per la Federació Andorrana de 

Vela. 

Us podeu descarregar aquí l'Anunci de Regata i la Butlleta d'Inscripció.  



 

Podeu consultar el resum en format pdf (3,7MB) de l'edició de l'any passat que va 

reunir 259 competidors provinents de sis països (Andorra, Espanya, Estats Units, 

França, Itàlia i Mónaco). Els 224 vaixells participants estaven repartits en set 

classes (Optimist, Europa, 420, Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7 i Patí de 

Vela).  

Participació 

Classe   2004     2005     2006   

420 21 41 35 

Laser 4.7 19 18 27 

Laser Radial 12 22 22 

Laser Standard 4 16 18 

Europa 24 22 23 

Optimist 77 74 76 

Patí a vela 32 27 23 

Total competidors (*)    210 261 259 

(*) La classe 420 té patró i tripulant 
 



Grup d'iniciació/perfeccionament (Inscripció tancada) 

• Objectius: tot i passant-s'ho bé en un entorn natural (el mar) i social (el 

club de vela) altament interactius però controlats, els participants assoliran 

nivells satisfactoris en el domini d'embarcacions a vela (saber situar-se 

respecte el vent, domini de la direcció del bot, control de la velocitat i escora 

del mateix...). També aprendran aspectes importants com la cura del 

material, la cooperació i el treball en equip, i alhora integraran valors per 

formar-se com a persones (confiança en si mateix, esforç de superació, 

constància, autocrítica, respecte als altres i a les regles, tolerància, fair-play, 

esportivitat, integritat, honestedat). 

• Calendari: del 3 al 7 de setembre de 2007, 5 dies de navegació (de dilluns a 

divendres). 

• Lloc de realització: Club de Vela Fluvià - La Gola, a Sant Pere Pescador 

(Girona). 

• Perfil dels participants: nens i nenes d'entre 8 i 16 anys que tinguin un 

interès per la vela o que vulguin millorar el seu nivell. 

• Cost: 275 euros; inclou activitats nàutiques, acompanyant tècnic de la 

Federació, desplaçaments, allotjament, àpats, llicència esportiva i 

assegurança. 

• Patrocini: El Ministeri d'Esports, Andbanc i McDonald's Andorra donen 

suport a aquesta activitat. 

Programa: 

• Dilluns 3: sortida d'Andorra a les 7 del matí i arribada a la base nàutica al 

final del matí. Instal·lació a l'hotel, dinar, activitat nàutica, tornada a 

l'hotel, sopar, uns moments de relax i a dormir. 

• De dimarts a dijous: esmorzar a l'hotel, activitat nàutica, dinar, activitat 

nàutica, tornada a l'hotel, sopar, activitat light i a dormir. 

• Divendres 7: esmorzar a l'hotel, activitat nàutica, dinar i sortida cap a les 4 

de la tarda. Arribada a Andorra a finals de tarda. 



Una actitud correcta durant totes les fases de l'activitat envers persones i material 

és condició indispensable per a la continuïtat en l'activitat.  

Sortida de l'1 de setembre (Inscripció tancada) 

El proper dia 1 de setembre, dissabte, amb motiu del cap de setmana Sail the 

World - Navega el Món promogut per la Federació Internacional de Vela (ISAF) 

per celebrar el seu centenari, la Federació Andorrana de Vela organitza una 

trobada oberta a tothom. Està previst sortir d'Andorra al matí, traslladar-se en 

autobús a Cambrils (Tarragona), gaudir grans i petits d'activitats de vela i del 

mar, compartir un àpat popular, recollir el certificat personalitzat de la ISAF i 

tornar cap a Andorra al vespre.  

• Calendari: 1 de setembre de 2007. Sortida d'Andorra a les 7 del matí, 

tornada al vespre. 

• Lloc de realització: Club Nàutic Cambrils ñ Cambrils (Tarragona). 

• Perfil dels practicants: obert a tothom a partir de 8 anys. 

• Places: 50, que s'atribuiran per ordre d'inscripció. 

• Inscripcions: es tancaran el 31 d'agost de 2007 o quan les places estiguin 

exhaurides. 

• Cost: 25 euros; inclou trasllat d'anada i tornada en autobús, activitat de 

descoberta de la vela, dinar i assegurança. 

• Cal portar: banyador, samarreta, xancles o bambes velles, tallavent 

(cangur), crema solar, ulleres de sol amb cinta o goma i, en una motxilla 

petita, tovallola, una muda i l'esmorzar. McDonald's Andorra ofereix una 

gorra a cada participant! 



Setmanes Joves de Vela (Inscripció tancada) 

Aquesta activitat de molt llarga tradició està oberta a nens i nenes d'entre 10 i 17 

anys (nascuts entre el 1990 i el 1997) i té lloc a Coma-ruga (Tarragona) del 2 al 7 

de juliol i del 20 al 25 d'agost i a Saint-Cyprien (França) del 27 d'agost a l'1 de 

setembre. Les inscripcions s'han de fer directament al Comú de residència. Les 

places estan limitades a 40 per setmana. 

Per a més informació adreceu-vos al Departament d'Esports del vostre Comú de 

residència.  

Grup de perfeccionament (Inscripció tancada) 

• Objectius: tot i passant-s'ho bé en un entorn natural (el mar) i social (el 

club) altament interactius però controlats, els nens i nenes han d'assolir 

nivells satisfactoris en el domini d'embarcacions a vela (saber situar-se 

respecte el vent, domini de la direcció del bot, control de la velocitat i escora 

del mateix...). També han d'aprendre aspectes importants com la cura del 

material, la cooperació i el treball en equip, i alhora integrar valors per 

formar-se com a persones (confiança en si mateix, esforç de superació, 

constància, autocrítica, respecte als altres i a les regles, tolerància, fair-play, 

esportivitat, integritat, honestedat). 

• Calendari: 25 dies de navegació repartits en caps de setmana alterns d'abril 

a juny (28 i 29 d'abril, 12 i 13 de maig, 26 i 27 de maig, 9 i 10 de juny, 16 i 

17 de juny) i de setembre a octubre (15 i 16 de setembre, 29 i 30 de 

setembre, 13 i 14 d'octubre), estatge de Tots Sants (27 d'octubre a 2 de 

novembre) i participació al XIX Gran Premi Principat d'Andorra 

GrandValira els 10 i 11 de novembre. 

• Lloc de realització: Club Nàutic Cambrils (Tarragona), llevat del XIX Gran 

Premi Principat d'Andorra GrandValira que tindrà lloc al Club Nàutic 

Masnou (Barcelona). 

• Perfil idoni dels practicants: nens i nenes d'entre 11 i 17 anys que ja s'hagin 

iniciat en activitats de vela, ja sigui assistint a Setmanes Joves de Vela, ja 

sigui en activitats durant períodes de vacances, i que vulguin aconseguir el 

nivell esportiu necessari per participar en regates (la Federació Andorrana 

de Vela organitza una altra activitat destinada a nens i nenes que ja tinguin 

el nivell per competir). Cap d'aquestes condicions no és determinant per 

rebutjar ningú; el més important és que l'experiència pugui ser profitosa. 

• Places: 8, que s'atribuiran segons el perfil dels candidats i, en cas d'empat, 

per ordre d'inscripció.  

• Altres: coincidint amb la Setmana Jove de Vela que té lloc a Saint-Cyprien 

(França) l'última setmana d'agost, es preveu organitzar un entrenament 

conjunt amb l'equip de regates de la Federació; l'assistència no serà 

obligatòria però sí molt recomanada; la inscripció s'haurà de fer 

directament al Comú de la parròquia de residència. 

El programa d'un cap de setmana típic seria: 

• Sortida d'Andorra a les 7 del matí 

• Arribada al club nàutic prop de les 11 del matí 



• Preparació del material, formació i entrenament fins les 3 o les 4 de la tarda 

• Activitats addicionals, segons lloc, temps i disciplina 

• Sopar, deures, lectura... i a dormir 

• Esmorzar 

• Arribada al club nàutic entre 10 i 11 del matí 

• Preparació del material, formació i entrenament fins les 3 o les 4 de la tarda 

• Arribada a Andorra cap a les 8 de la tarda 

Una actitud correcta durant totes les fases de l'activitat, envers persones i material, 

és condició indispensable per a la continuïtat en l'activitat.  

Us podeu descarregar aquesta descripció i la butlleta d'inscripció en format pdf 

(437KB).  

Programa d'activitats i objectius de vela lleugera 

La Federació Andorrana de Vela ha preparat un document on presenta el seu 

plantejament esportiu de vela lleugera. Consulteu-lo i no dubteu en demanar més 

informació o aclariments mitjançant la pàgina de contacte.  

 


