
17/12/2006: 

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

plantejament esportiu de vela lleugera per al 2007. Consulteu-lo i no dubteu en demanar 

més informació o aclariments mitjançant la pàgina de contacte.  

 

19/11/2006: 

Ahir dissabte 18 de novembre va tenir lloc el lliurament dels Trofeus Insignia que 

atorga l'Associació Catalana de la Classe Internacional Optimist (ACCIO) als "petits 

herois i heroïnes de la mar" que canvien de classe per raons d'edat o de constitució 

física. Entre els 37 regatistes guardonats que han canviat de classe el 2005 i el 2006 

figura l'Ireneu Pla, representant de la Federació Andorrana de Vela, que el setembre 

2006 va canviar de la classe Optimist a la classe Laser. També van rebre el guardó el 

Futbol Club Barcelona, Port Aventura i els cos tècnic i administratiu de la Federació 

Catalana de Vela en reconeixement a la seva trajectòria en la promoció i suport a la vela 

infantil catalana classe Optimist. 

Els Trofeus Insignia van ser lliurats en una cerimònia 

entranyable pels pares dels regatistes guardonats, en presència del Sr. Manel 

Domínguez, president de l'ACCIO, i del Sr. Segimon Obradors, president de la 

Federació Catalana de Vela. 

El Trofeu Insignia es va crear per mostrar als joves esportistes que els valors humans 

s'han de posar al davant dels esportius i per retre homenatge a l'esforç continuat d'anys 

de treball en entrenaments, viatges i regates sota qualsevol situació tècnica o 

climatològica. Per això l'eslògan del trofeu és: "l'Optimist, una classe de petits herois i 

heroïnes que el mar i el vent converteixen en persones extraordinàries."  



14/11/2006: 

Els guanyadors dels 20 forfaits sortejats per GrandValira amb motiu del XVIIIè Gran 

Premi Principat d'Andorra GrandValira de vela lleugera han rebut directament un 

correu electrònic indicant les modalitats per recollir-lo. Moltes felicitats, i us esperem a 

Andorra per esquiar a GrandValira!  

12/11/2006: 

Aquest cap de setmana ha tingut lloc en aigües del Masnou el XVIIIè Gran Premi 

Principat d'Andorra GrandValira de vela lleugera. La regata ha reunit 259 

competidors. Els 224 vaixells participants estaven repartits en set classes - Optimist, 

Europa, 420, Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7 i Patí de Vela - i provenien de cinc 

països, a més d'Andorra: Espanya, Estats Units, França, Itàlia i Mónaco. Podeu 

consultar el resum en format pdf (3,9MB). 

El dissabte 11 es va aixecar boirós i durant una estona es va dubtar que el vent fes acte 

de presència; finalment es va aixecar la boira, va aparèixer el sol i amb unes condicions 

excel·lents de temperatura, visibilitat i vent es van fer dues proves en totes les classes, 

menys en patí de vela, on se'n va fer només una. El diumenge 12 el cel estava cobert 

amb vent de terra fluixet; a final de matí es va destapar i altra vegada les bones 

condicions van permetre fer una prova en totes les classes.  

 
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 
 

En Optimist el millor andorrà ha estat en Robert Santacreu (57), seguit d'en Gorka 

Arajol (60) i de n'Eduard Arajol (62); en Laser 4.7 l'Ireneu Pla ha quedat 6è, havent fet 

un 14è, un 9è i un excel·lent 2on lloc en l'última prova; en Guillem Santacreu, lesionat, 

no ha pogut competir en Laser Standard. Després del repartiment de premis, s'ha 

realitzat un sorteig entre els participants, gentilesa dels nostres col·laboradors:  

• GrandValira 

• Roc Blanc Hotels 

• Sail Market 

• Toni Tió Quantum Sails 

• Ferrero Ibérica 

• Ministeri de Turisme del Govern d'Andorra 

• Andbanc 

• Perfumeries Júlia 

• Caldea 

tancant amb un gran èxit d'assistència, de públic i d'organització la prova reina del 

calendari andorrà.  

Resultats: 

• Optimist (classe amb participació andorrana) 

• Europa 

• Laser Standard 

• Laser Radial 

• Laser 4.7 (classe amb participació andorrana) 

• 420 

• Patí de vela 

25/10/2006: 

La Federació Andorrana de Vela ha organitzat una concentració per a regatistes del 28 

d'octubre a l'1 de novembre a Cambrils.  

 



15/10/2006: 

El vaixell MAXTAR, amb número de vela AND428, de l'armador andorrà Turi Mora, 

ha estat el guanyador en la categoria RN Club de la regata V Trofeo Cesar Manrique-

Puerto Calero que ha tingut lloc a Lanzarote (Canàries) de l'11 al 15 d'octubre de 2006.  

09/10/2006: 

El vaixell MAXTAR, un Swan 86 de 26 metres d'eslora amb número de vela AND428 

de l'armador andorrà Turi Mora, participarà en la regata V Trofeo Cesar Manrique-

Puerto Calero a Lanzarote (Canàries) de l'11 al 15 d'octubre de 2006. Posteriorment té 

previst prendre part en l'ARC2006 (Atlantic Rally for Cruisers) que salpa de Las Palmas 

de Gran Canaria el proper 26 de novembre en direcció a Rodney Bay, St. Lucia (Carib). 

L'organització preveu que els més de 100 vaixells inscrits tardin entre dues i tres 

setmanes en fer la travessa de l'Atlàntic a favor dels alisis.  

 

02/10/2006: 

La Federació Andorrana de Vela ha rebut el suport de Roc Blanc Hotels per al XVIII 

Gran Premi d'Andorra GrandValira de vela lleugera que tindrà lloc els 11 i 12 de 

novembre de 2006 al Club Nàutic El Masnou, demostrant una vegada més el seu 

recolzament a l'esport de la vela andorrà. Aquest suport permetrà augmentar la qualitat 

de la prova i fer-la encara més atractiva per als regatistes participants.  

 

27/09/2006: 

La International Sailing Federation (ISAF) ha inclòs el XVIII Gran Premi d'Andorra 

GrandValira al seu calendari internacional de regates i també ha publicat una notícia 

fent referència a la regata.  



 

30/08/2006: 

La Federació Andorrana de Vela ha rebut el suport de GrandValira per organitzar el 

XVIII Gran Premi d'Andorra GrandValira de vela lleugera que tindrà lloc els 11 i 

12 de novembre de 2006 al Club Nàutic El Masnou. Gràcies a aquesta col·laboració 

aquesta prova de llarga tradició podrà mantenir-se en el calendari i acollir més de 250 

regatistes repartits en 7 classes: 420, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Europa, 

Optimist i Patí de vela.  

22/08/2006: 

El president de la Federació Andorrana de Vela ha mantingut una reunió amb el 

ministre d'Esports, M.I.Sr. Carles Font, durant la qual s'ha evidenciat l'interès del 

Govern per desenvolupar l'esport base a Andorra i s'ha comentat la propera posada en 

funcionament d'un sistema d'ajuts als esportistes d'alt nivell. El president de la 

Federació ha recordat que tant el desenvolupament de l'esport base, per exemple a 

través de les Setmanes Blaves organitzades juntament amb els Comuns, com el suport a 

l'esport de competició formen part dels objectius prioritaris de la Federació, juntament 

amb l'organització de competicions internacionals que permeten projectar el nostre país 

i els seus esportistes més enllà de les nostres fronteres. També ha remarcat que l'esport 

de la vela és molt positiu per als joves regatistes en el seu desenvolupament personal, ja 

que els aporta un cúmul d'experiències, tant en l'àmbit tècnic i físic com en el tàctic i 

social. Finalment s'ha convingut mantenir properament una reunió de caràcter més 

tècnic per analitzar el nou sistema d'ajuts que el Govern vol posar en funcionament, 

reunió que també s'aprofitarà per analitzar les possibilitats de col·laboració en la 

consecució d'objectius comuns.  

 

28/07/2006: 



S'ha acabat el Campionat d'Europa d'Optimist que va començar el dia 21. Tot i la 

gran qualitat de l'organització, només ha mancat una cosa: vent. Les condicions 

habituals a l'Ijselmeer, 15 a 20 nusos de vent i temperatures màximes de 24 graus, s'han 

vist modificades per una alta pressió que ha portat temperatures de fins a 33 graus i 

ventijols inconsistents. La tasca del comitè de regates ha estat força difícil i finalment 

s'ha realitzat 11 proves de les 12 previstes. El representant andorrà al campionat, 

l'Ireneu Pla, ha finalitzat la prova en el lloc 125, desavantatjat pel seu pes i la manca de 

vent.  

 

22/07/2006: 

S'ha inaugurat el Campionat d'Europa d'Optimist que fins al 28 de juliol es 

desenvoluparà a Workum (Països Baixos). Les 89 noies i els 142 nois de fins a 15 anys 

provenen de 41 països i es preparen per una setmana de competició en què es preveu 

realitzar 12 proves. 

Malgrat la pluja, la desfilada dels regatistes ha estat molt vistosa, amb la delegació 

andorrana al capdavant, la primera després dels músics i dels portaestendards, els 

campions masculí i femení de l'any passat. Després dels parlaments oficials de l'alcalde 

de Workum, Sr. Boekhoven, del comissionat de la reina a Friesland, Sr. Ed Nijpels, de 

la vice-presidenta de l'International Optimist Dinghy Association (IODA) i alhora 

presidenta europea de IODA, Srta. Mimi Santos, i del president de l'Optimist Club 

Netherlands, Sr. Robert van Notten, s'ha fet un llançar de coloms.  



 

20/07/2006: 

Han començat els entrenaments en vistes al Campionat d'Europa d'Optimist que 

tindrà lloc del 21 al 28 de juliol a Workum (Països Baixos).  

03/07/2006: 

La Federació Andorrana de Vela i Andbanc han signat un acord pel qual la Federació 

Andorrana de Vela rep una ajuda per al desenvolupament de les seves activitats en favor 

de la vela a Andorra i impulsa l'ús de la nova tarja de crèdit ESPORT que aporta 

nombrosos avantatges als seus titulars.  



26/06/2006: 

La Federació Andorrana de Vela ha celebrat eleccions. La nova Junta està constituïda 

per:  

• President: Josep M. Pla 

• Vicepresident: Carles Arajol 

• Tresorera: Maria José Puigsubirà 

• Secretària: Rosa Val 

• Vocal: Francesc Arajol 

• Vocal: Jaume Fortó 

• Vocal: Albert Pla 

La Junta s'ha fixat els següents objectius per al desenvolupament de la vela al nostre 

país:  

• A curt termini mantenir el programa d'entrenaments i de competicions previst 

per als actuals regatistes (competicions del calendari català, campionat 

d'Espanya d'Optimist que ha començat avui, campionat d'Europa d'Optimist que 

es farà als Països Baixos a finals de juliol) i organitzar les proves del Gran Premi 

d'Andorra, tant de vela lleugera com de creuer, previstes entre finals d'octubre i 

principis de novembre, i per als quals calen patrocinadors. 

• A mig termini desenvolupar la vela com esport base i, en l'àmbit de la 

competició, portar regatistes als Jocs dels Petits Estats que tindran lloc a Mònaco 

del 4 al 9 de juny de 2007 i desenvolupar un equip de regatistes que pugui 

participar en competicions internacionals. 

• A llarg termini portar almenys un regatista als Jocs Olímpics de Londres 2012. 

 


