
15/12/2007: 

L'equip de regates del Club Nàutic d'Andorra, patronat per Isaac Coll i amb els 
tripulants Joel Aguareles, Patrícia Benete, Antoni Capella, David Cousin, Angelo 
Guitard i Lluís Queimado, ha assolit la segona posició en temps real amb el seu vaixell 
NAUTICAND a la cinquena edició del Trofeu Port Ginesta en la que van participar 27 
embarcacions. L'equip andorrà ha liderat tota la regata i només ha estat avançat l'última 
milla, tot i lluitar per utilitzar el poc vent existent en el recorregut de la segona balissa a 
l'arribada, acabant només dues eslores després del guanyador, el SEN SEI. El 
NAUTICAND va acabar finalment en cinquena posició en temps compensat.  

 

16/11/2007: 

Avui el Gorka Arajol ha rebut de la Federació Catalana de Vela una medalla en motiu 
de la seva participació al Trofeu Saló Nàutic 2007 que va tenir lloc al Club Nàutic El 
Balís els 27 i 28 d'octubre passats, on va quedar segon de la categoria C i quart de la 
general del grup 2.  



 

11/11/2007: 

Avui ha acabat el XIX GRAN PREMI PRINCIPAT D'ANDORRA 

GRANDVALIRA de vela lleugera que ha tingut lloc ahir i avui al Club Nàutic El 
Masnou. Les condicions meteorològiques han estat perfectes per gaudir d'un gran dia de 
regata. Els participants han gaudit novament d'esmorzar abans de sortir a mar i de brou 
calent i xocolata desfeta amb melindros al tornar a terra. 
Després s'ha realitzat el repartiment de trofeus, que han consistit per als 3 primers 
classificats de cada classe i categoria (Optimist A, B i C, 420, Europe, Laser Standard, 
Laser Radial i Laser 4.7) en un magnífic anemòmetre digital SKYWATCH Xplorer, i 
per als 7 següents en una bossa bandolera gentilesa de Grup Andbanc Mora. 
En Optimist el millor andorrà ha estat en Gorka Arajol (16è), seguit de l'Eduard Arajol 
(20è), de la Teresa Morató (45a) i de la Meritxell Lescano (52a), essent aquesta la 
primera participació de les dues joves regatistes. 
En Laser 4.7 l'Ireneu Pla ha quedat segon de la classificació general, seguit d'en Carles 
Morató (17è), d'en Luka Bontempi (18è) i de l'Íker Lizama (19è), per als quals també 
era aquesta la primera participació.  



 

Resultats: 

• Optimist (classe amb participació andorrana) 
• Europe 
• Laser Standard 
• Laser Radial 
• Laser 4.7 (classe amb participació andorrana) 
• 420 

A continuació, i davant d'una esplèndida posta de sol, s'ha fet un sorteig de regals entre 
els competidors assistents, gentilesa dels nostres col·laboradors:  

• Aneto 
• Caldea 
• GrandValira 
• Grup Pollyanna 
• Naaix 
• Roc Blanc Hotels 
• Sail Market 



• Slam 
• Toni Tió Quantum Sails 

Gràcies als voluntaris, que han ajudat 
amb molta dedicació i eficàcia, i a la implicació del Club i del Port hem tancat un any 
més amb un gran èxit d'assistència, de públic i d'organització la prova reina del 
calendari andorrà.  

11/11/2007: 

Avui sortia també del port de Barcelona la Barcelona World Race on 9 vaixells de 60 
peus amb dos tripulants competeixen fent la volta al món sense escales. L'espectacle de 
la sortida, visible des del camp de regates del Gran Premi Principat d'Andorra 
GrandValira ha estat impressionant, ja que el mar literalment bullia de vaixells. 
Desitgem des d'aquí molta sort als intrèpids navegants que s'han llançat en aquesta 
aventura.  

10/11/2007: 



 

Avui ha començat el XIX GRAN PREMI PRINCIPAT D'ANDORRA 
GRANDVALIRA de vela lleugera en aigües del Club Nàutic El Masnou. El sol, la 
temperatura i sobretot el vent han acompanyat la prova emblemàtica organitzada per la 
Federació, i els corrents han dificultat l'actuació dels 174 regatistes participants.  

Participació 

Classe   2004     2005     2006     2007   

420 21 41 35 34 

Laser 4.7 19 18 27 19 

Laser Radial 12 22 22 10 

Laser Standard 4 16 18  4 

Europe 24 22 23 14 

Optimist 77 74 76 59 

Patí a vela 32 27 23 - 

Total competidors (*)    210 261 259 174 

(*) La classe 420 té patró i tripulant  

Tots els inscrits han rebut regals, han gaudit d'un esmorzar abans de sortir a mar i també 
d'un berenar en tornar a terra, gentilesa dels nostres col·laboradors:  

• Aneto 
• Aquatonic 
• Grup Andbanc Mora 



• Ministeri de Turisme del Govern d'Andorra 
• Nutrexpa (ColaCao) 
• Senfort 

08/11/2007: 

Avui ha tingut lloc a les 12:30 del migdia a l'Hotel Roc Blanc (Escaldes) una roda de 
premsa de presentació del XIX GRAN PREMI PRINCIPAT D'ANDORRA 
GRANDVALIRA on han participat el Sr. Víctor Filloy, secretari d'Estat de Joventut i 
Esports, la Sra. Bea Morales, de Marketing i Sponsoring GrandValira, i el Sr. Josep M. 
Pla, president de la Federació.  

 

04/11/2007: 

Avui la manca de vent no ha permès realitzar cap prova en el Campionat d'Espanya 
de Laser, on l'Ireneu Pla competeix en la classe Laser 4.7, quedant doncs 18è de la 
classificació general sobre un total de 107 competidors.  



 

03/11/2007: 

Avui l'Ireneu Pla ha perdut tres places en el Campionat d'Espanya de Laser, on 
competeix en la classe Laser 4.7. Els resultats parcials de les dues proves corregudes 
han estat un 10è i un 47è. Les condicions de vent han estat molt complicades, amb rols 
molt freqüents que han desaventatjat el nostre federat.  

02/11/2007: 

Avui els resultats han estat millors per a l'Ireneu Pla en el Campionat d'Espanya de 
Laser, on competeix en la classe Laser 4.7. Després d'haver aconseguit dos excel·lents 
segons llocs i un 18è, va 15è de la general. Les condicions climàtiques i de vent han 
estat bones, tot i que el vent ha bufat menys fort que ahir.  

01/11/2007: 

Avui ha començat al Club Nàutic S'Arenal, de Palma de Mallorca, el Campionat 
d'Espanya de Laser. En Laser 4.7 els 107 participants han fet tres proves en 
condicions de vent fort i amb excel·lents condicions meteorològiques. A les 11 els 
vaixells s'han fet a mar i després de les tres proves del dia l'Ireneu Pla anava 34è de la 
general, havent fet un 21è, un 28è i un 5è lloc.  



 

29/10/2007: 

Avui ha començat a Cambrils l'activitat de Tots Sants organitzada per la Federació. 
Una part del grup de navegants ha marxat a les set del matí amb el seu entrenador. A 
Cambrils els esperava la resta del grup per gaudir durant cinc dies del mar i del vent i 
preparar la nostra fita esportiva de la temporada, el XIX Gran Premi Principat d'Andorra 
GrandValira. Els nostres col·laboradors Grup Andbanc Mora, McDonald's Andorra i 
Senfort els han ofert uns presents (motxilla, cinta, boli, bloc, goma, carpeta, samarreta, 
gorra...) perquè vagin a mar ben preparats.  

28/10/2007: 

L'Eduard i el Gorka Arajol han participat aquest cap de setmana en la regata Trofeu 
Cornudella que ha tingut lloc al Club Nàutic El Balís aquest cap de setmana. Tant 
dissabte com diumenge ha fet bon temps i poc vent, fent-se dues proves dissabte i 
només una diumenge. El diumenge la manca de vent ha provocat que en l'única prova 
del dia pocs regatistes poguessin entrar en el temps límit marcat. El Gorka ha quedat 
segon en la categoria C i quart de la classificació general del segon grup d'Optimist, 
amb uns resultats parcials de 5è, 44è i 9è, i l'Eduard ha quedat 33è, amb uns resultats 
parcials de 41è, 26è i DNC.  



 

08/10/2007: 

El Gorka Arajol ha quedat primer en la categoria C i tercer de la classificació general 
d'Optimist en la regata Illes Medes que ha tingut lloc a l'Estartit aquest cap de setmana. 
Tant dissabte com diumenge ha fet bon temps i poc vent, sobretot diumenge, fent-se tres 
proves dissabte i una diumenge, amb uns resultats parcials de 4rt, 4rt, 10è i un excel·lent 
primer. L'Eduard Arajol ha quedat 25è de la general amb uns resultats parcials de 11è, 
25è, DNC i 26è.  

 

03/10/2007: 

L'any passat, del 26 de novembre al 9 de desembre, el Turi Mora, a bord del seu 
MAXTAR AND428, va travessar l'Atlàntic de Las Palmas de Gran Canaria a St. Lucia 
(Carib). L'abril passat el Joel Aguareles va realitzar igualment una travessa de 
l'Atlàntic a bord del TAM-TAM, descrivint la seva aventura en un article publicat en 
l'Art de Viure Econòmic de juliol-agost 2007. 



Si teniu coneixement d'altres travesses de l'Atlàntic o d'altres oceans per part de 
vaixells, patrons o tripulants andorrans, feu-nos-ho saber enviant-nos un correu 
electrònic a la nostra adreça.  

30/09/2007: 

Els nostres federats Miquel Palomo i Lluís Queimado han participat en la regata 
Barcelona-Tarragona (50 milles), organitzada pel Club Náutico Skipper - Difusión 
Náutica, en categoria A2 (patró i tripulant) els dies 28 i 29 de setembre amb el vaixell 
Escorpí AND429 del Miquel, un Sun Fast 20 de 6 metres d'eslora. Aquest és el relat 
dels esdeveniments fet pel propi Miquel:  

"En total hi havia 63 vaixells inscrits, dels quals el nostre (Escorpí) era el més petit 

amb diferència i l'únic de bandera andorrana. 

El primer dia la sortida es va donar a mitja milla de la bocana del Port Fòrum de 

Barcelona a les dues de la tarda [del dia 28]; com que la reunió de patrons era sobre 

les onze vam haver de sortir de Sitges a les 6 del matí. 

El vent era moderat pel matí, però quan es va donar la sortida ja era d'uns 20 nusos i 

tot el temps es va mantenir entre 20 i 23 nusos, absolutament de proa. Com l'hora límit 

era les 9 de la nit per fer les 28 milles que ens separaven de Vilanova, només uns pocs 

afortunats van poder arribar dins del temps límit, en concret un catamarà i sis 

monocascs. La resta de la flota fins als 63 inscrits va abandonar o va arribar fora de 

temps, nosaltres inclosos. 

El sopar al Nàutic de Vilanova va ser molt agradable, nosaltres vam compartir taula 

amb uns holandesos que eren instructors de vela i participaven amb un Grand Soleil 56 

de 30 tones que els va permetre arribar còmodament a port en el temps. Havien vist el 

nostre vaixell i estaven admirats de la nostra moral per participar amb un vaixell tan 

petit. Entre acudit i acudit els vam dir que si les condicions del dia següent ens 

afavorien els guanyaríem. I aquí ho vàrem deixar. 

El dia següent, després de l'esmorzar a les 9:30, es va donar la sortida a les 11. Les 

condicions eren totalment distintes de les del dia anterior: la ruta directa era amb el 

vent en popa tancada i la intensitat era uns 5 a 6 nusos i a vegades menys. Vam fer una 

sortida (contràriament a la del dia anterior) perfecta, creuant la línia en el precís segon 

en què sonava la sirena. Va ser una mica estressant perquè la majoria de vaixells al 

nostre voltant sortien amb l'espi hissat, cosa que nosaltres vam decidir no fer abans de 

sortir, i considerant la mida de la resta de vaixells no ens tenien massa respecte; tot i 

així, quan vam hissar l'espi estàvem per davant de més de la meitat dels vaixells. 



Més cap a terra o més cap a 

mar, tothom intentava la ruta més o menys directa, amb la qual cosa la regata s'estava 

fent molt lenta. Es van fer dos grups, un de capdavanter i un altre més retardat, en el 

que estàvem lluitant a una velocitat de poc més de 2 nusos. Va ser el pitjor error que 

vam cometre, ja que amb el nostre espi asimètric no és el millor rumb en portants. Al 

cap d'unes dues hores durant les quals ens vam apropar molt a varis vaixells, entre ells 

un Hanse 531, però als que no érem capaços de passar, vam decidir començar a fer 

bordades, amb el vent per l'aleta; la nostra velocitat va pujar a uns 5 nusos i la VMG 

estava sempre per sobre de 4 nusos. Ens vam desenganxar de tot el grup i ens anàvem 

apropant ràpidament del grup capdavanter; ja es distingien amb claredat els colors 

dels seus espis. 

Aleshores es va posar a ploure amb força intensitat, cosa que no va fer més que calmar 

encara més el vent; quan es va aixecar el xàfec vam veure varis vaixells molt 

desorientats, parats i amb les proes apuntant en diferents direccions. 

Quan ja ens estàvem apropant al Grand Soleil dels holandesos, els vam veure baixar 

veles i arrencar el motor posant rumb a Tarragona. Va ser una pena perquè ens hagués 

agradat molt passar-los amb un parell de bordades més, com els havíem promès, més 

en broma que en serio, el dia anterior. 

Bé, no em vull allargar més. El cas és que vam acabar en el lloc 22 de la general del 

dia (i 24 de la regata), per davant de més de 40 vaixells, tots més grans que el nostre, i 

en el 8è de la classificació A2, amb un temps compensat de 5 hores, 5 minuts i 10 

segons, a 27 segons del 7è i a uns minuts del 6è del dia, que va ser el guanyador de la 

categoria per ser l'únic dels 17 vaixells amb tripulació a dos que va acabar en el temps 

el dia anterior. 

Per a nosaltres el resultat ens ha semblat correcte, tenint en compte que és la primera 

regata en la que participem amb el meu vaixell, amb veles estàndard i que el rating era 

de club, és a dir sense mesura. He comparat el meu rating RN (766,3 s/milla) amb 

l'únic altre Sun Fast 20 amb rating RN 2007, que sí s'havia mesurat, i la diferència és 

de 19 segons per milla per a tripulació completa, que es pot quedar en uns 22 segons 

per a tripulació reduïda. Amb aquest rating haguéssim quedat a molt poca distància del 

6è que va ser el que va guanyar la regata. Corregint alguns errors, com per exemple 

menjar tots dos al mateix temps, que ens va fer desconcentrar-nos massa, i alguns 

altres detalls crec que podem fer uns bons resultats en pròximes regates.[...] 

El fet de portar bandera andorrana sempre causa expectació entre els demés i el 



resultat de la general va fer que molts patrons ens miressin amb més respecte al final 

que al principi de la regata, cosa que ens va omplir d'orgull nacional i personal."  

El Marcel Lescano, també federat nostre, ha participat igualment a la regata com a 
tripulant en el vaixell The Best Skipper que va acabar primer de la general. Felicitats a 
tots tres!  

16/09/2007: 

Aquest cap de setmana ha tingut lloc, en aigües de Tarragona i amb motiu de les 
festivitats de Santa Tecla, la regata Trofeu Santa Tecla Bayer Imperial Tarraco 
organitzada pel Real Club Náutico de Tarragona i classificatòria, dins el circuit català, 
per al Campionat d'Espanya de classe Laser. El vent ha estat fluixet i, sobretot el 
diumenge, canviant. Tant és així que l'única sortida que es va donar el diumenge va 
tenir lloc minuts abans del temps límit i amb el vent encara poc assentat. L'Ireneu Pla, 
regatista de la Federació Andorrana de Vela en la classe Laser 4.7, ha quedat quart de la 
general sobre un total de 33 participants inscrits, amb uns resultats parcials de 4rt, 1er i 
7è.  

 

10/09/2007: 

Està oberta la inscripció a les activitats de tardor de la Federació ...(més informació)  

07/09/2007: 

Avui han tornat de St. Pere Pescador (Espanya) els sis nens i nenes d'entre 7 i 11 anys 
del grup d'iniciació que s'han desplaçat amb l'entrenador de l'equip de regates de la 
Federació. Durant cinc dies han estat aprenent i divertint-se, i compartint activitats amb 
el grup de joves esquiadors de l'Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig que també va 
desplaçar-s'hi ...(més informació)  



 

02/09/2007: 

Els regatistes d'Optimist de la Federació, l'Eduard i el Gorka Arajol, han quedat 11è i 
15è respectivament a la classificació general del la VI Atena Regata que ha tingut lloc 
aquest cap de setmana a l'Escala. 
Els parcials han estat d'un 14, un excel·lent 1er i 17 per a l'Eduard i d'un 25, un molt bon 
6è i un 15 per al Gorka.  

31/08/2007: 

Avui ha acabat a Saint-Cyprien (França) la trobada d'entrenament de l'equip de 
regates de la Federació que ha reunit regatistes d'Optimist i de Laser per cinc dies de 
treball. L'entorn de Saint-Cyprien està molt adaptat a la pràctica del nostre esport, ja que 
reuneix port nàutic, escola de vela i allotjament en un mateix indret. El vent, quan bufa, 
és molt net, fet apreciable per als entrenaments. 
Els dos darrers dies han estat de fort vent: 25 nusos el dijous i 30 amb ratxes a més de 
40 el divendres! El treball es va fer amb vela reduïda per als Optimist mentre que els 
Laser feien planejades fulgurants.  



 

31/08/2007: 

Avui ha acabat la tercera Setmana Jove de Vela d'aquest estiu que ha portat uns 40 
nens i nenes a navegar a Saint-Cyprien (França). Els dos grups anteriors, també de 40 
nens, han anat a Coma-ruga (Espanya). 
La Federació organitzarà una activitat de seguiment per aquells nens i nenes que 
vulguin continuar navegant. Aquesta activitat consistirà en sortides de cap de setmana 
durant els mesos de setembre i octubre, durant les vacances escolars de Tots Sant i 
també, per a aquells inscrits que tinguin un nivell suficient, en la participació al XIX 
Gran Premi Principat d'Andorra GrandValira que tindrà lloc al Club Nàutic el Masnou 
els propers 10 i 11 de novembre. La Federació convocarà una reunió amb tots aquells 
que hi estiguin interessats la setmana del 17 de setembre. Esteu atents a 
www.andorravela.com!  

25/06/2007: 

Aquest cap de setmana ha tingut lloc en el port de Maó, Menorca, en el marc de la XII 
Regata Menorca Sant Joan, el Trofeo Casino Marítimo. El nostre federat Marcel 
Lescano, proa i trimmer a bord del The Best Skipper, ha quedat primer del grup RN1, 
que comptava amb 15 participants. Podeu llegir l'emocionant relat de la prova en el seti 
web de la regata, que constava també de la prova d'altura Trofeo Alfonso XIII, entre 
Barcelona i Maó.  

 

08/06/2007 - Jocs dels Petits Estats: 



• Els resultats definitius dels nostres representants en la classe Laser Radial són: 
Ireneu Pla: 7è 
Guillem Santacreu: 15è 
Avui no s'ha fet cap prova. 

• 07/06/2007 Després de les dues proves d'avui l'Ireneu Pla va 7è de la 
classificació general masculina provisional de Laser Radial i el Guillem 
Santacreu va 15è. L'Ireneu ha estat desqualificat a la primer prova després 
d'haver acabat 5è i ha fet un 8è a la segona; el Guillem ha fet un 11è i un 13è. 

• 06/06/2007 Avui el poc vent només ha permès fer una prova completa. L'Ireneu 
Pla ha fet un 7è lloc i va 6è de la classificació general masculina provisional de 
Laser Radial; el Guillem Santacreu ha fet un 11è lloc i va 13è. La segona prova 
s'ha anul·lat per manca de vent quan el Guillem anava quart. 

• 05/06/2007 Després d'haver tornat els regatistes a terra aquest matí per manca de 
vent, aquesta tarda s'ha donat tres sortides, amb poc vent. Els nostres regatistes 
han tingut els següents resultats en la classe de Laser Radial: 
Ireneu Pla: 1er - 10è -  7è 
Guillem Santacreu: 13è - 13è -  9è 
A la classificació general masculina provisional l'Ireneu va 3er i el Guillem 14è. 

• 04/06/2007 Avui ha tingut lloc a Mónaco una regata de prova perquè tots els 
participants es poguessin adaptar al camp de regates. El Guillem Santacreu, 
desaventatjat pel poc vent, ha fet un 9è lloc i l'Ireneu Pla un 5è en Laser Radial 
masculí.  
A les nou del vespre ha tingut lloc la cerimònia inaugural, molt vistosa. Demà 
dimarts començaran les proves oficials, que duraran fins divendres al migdia. El 
lliurament de medalles es farà el mateix divendres a tres quarts de sis de la tarda. 

03/06/2007: 

Després del segon cap de setmana de competició al Campionat de Catalunya 
d'Optimist, els nostres regatistes Eduard Arajol i Gorka Arajol han quedat 31è i 42è del 
segon grup. Les condicions de vent han generat força dificultats, no realitzant-se cap 
prova avui diumenge.  

28/05/2007: 

Aquest cap de setmana ha tingut lloc en aigües del Club Nàutic Garraf la primera part 
del Campionat de Catalunya d'Optimist. L'Eduard Arajol està en la 24a plaça del 
segon grup, que compta amb 61 inscrits, després d'haver fet un 22, un 30 i un 31 a les 
tres proves disputades; el Gorka Arajol està en la 36a plaça després d'un 34, un 31 i un 
42. El proper cap de setmana tindrà lloc la segona part del campionat.  

27/05/2007: 

Els 25, 26 i 27 de maig ha tingut lloc en aigües del Reial Club Nàutic de Barcelona el 
34 Trofeo Conde de Godó de creuer, amb una participació de 76 vaixells repartits en 7 
grups. El nostre federat Marcel Lescano, trimmer a bord del Dunic, ha fet una quinzena 
plaça en el grup RN1, que comptava amb 16 participants, al final de les quatre proves 
disputades.  



 

23/05/2007: 

Els propers dies 4 a 9 de juny tindran a lloc a Mònaco els XII Jocs dels Petits Estats on 
hi torna a figurar la vela , amb les classes Optimist i Laser Radial. Andorra envia dos 
representants en Laser Radial, el Guillem Santacreu i l'Ireneu Pla.  

20/05/2007: 

Els 19 i 20 de maig ha tingut lloc en aigües del Club Nàutic Vilanova el XXVIII 
Trofeu Columbretes - III Trofeu Cohimar de creuer, amb una participació de 75 
vaixells, repartits en 4 grups, que han fet un recorregut de 68,8 milles. El nostre federat 
Marcel Lescano, proa i trimmer a bord del The Best Skipper, ha fet una segona plaça en 
el grup 4, que comptava amb 24 participants, esmerçant 15 hores i 37 minuts en fer la 
singladura.  

01/05/2007: 

El proper dia 9 de maig s'obriran les inscripcions a les Setmanes Joves de Vela 
organitzades amb els set Comuns. 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 tindrà 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.  



 

20/03/2007: 

Avui a les 7 de la tarda ha tingut lloc la presentació del programa d'activitats de vela 
lleugera per al 2007. Malgrat el mal temps, prop de 100 persones s'han acostat a l'Hotel 
Roc Blanc d'Escaldes on, després de rebre un present gentilesa del nostre patrocinador 
Senfort, han assistit a l'acte de presentació, durant el qual s'ha tractat els temes següents: 

 

• Salutació del president 
• Objectius de la Federació, per Josep M. Pla, president de la Federació 
• Objectius educatius de la vela, per David Ubach, entrenador de l'equip de 

regates 
• Setmanes Joves de Vela, iniciació a la vela en un ambient lúdic i distès, activitat 

organitzada de fa molt anys amb els set Comuns durant l'estiu 
• Grup d'iniciació/perfeccionament, adreçat a infants d'entre 10 i 16 anys, amb 

activitats entre Pasqua i Tots Sants i amb finalitat principalment formativa i no 
competitiva 



• Records olímpics, dels regatistes de 470 “scar i David Ramon Borra (Barcelona 
1992 i Atlanta 1996) 

• Objectius esportius de la Federació, per Jordi Farreny, director tècnic 
• Lliurament de veles a l'equip de regates per part d'Andbanc 
• Records olímpics, de la windsurfista Fiona Morrison (Atlanta 1996) 
• RSX (windsurf olímpic), amb Josep Soto, regatista 
• Ventsurf per a tothom, per Xavier Mandicó, windsurfista cec 
• Vela adaptada 

 

• Col·laboració amb esquí-clubs 
• Experiències formatives amb vela, per Pep Subirats, director tècnic de la 

Federació Catalana de Vela 
• Vela escolar 
• Masters Laser (veterans) 
• Presentació del Club Nàutic d'Andorra, per Jordi Minguillon, president 
• XIX Gran Premi d'Andorra GrandValira, que tindrà lloc al Club Nàutic Masnou 

els 10 i 11 de novembre de 2007 
• Biatló Esquí-Vela 2008 
• Què fem per al jovent, per Arturo Ortí, gerent del Club Nàutic Cambrils 
• Lliurament dels Trofeus al Mèrit Olímpic i al Mèrit Esportiu de la Federació 

Andorrana de Vela 
• Cloenda per part del M.I.Sr. Carles Font, ministre d'Esports 
• Sorteig d'una estada a l'Hotel Termes Montbrió entre els assistents 

Després de la presentació els assistents han pogut comentar la navegació del dia al 
voltant d'un aperitiu. En els propers dies es donaran a conèixer els detalls de les 
activitats (dates, horaris, llocs i costos). Animeu-vos a participar-hi!  

18/03/2007: 

El regatista de Laser 4.7 Ireneu Pla ha quedat primer al VIè Gran Premi Caixa 
Catalunya celebrat al Masnou aquest cap de setmana.  



17/02/2007: 

Es convoca per al proper dia 20 de març a les 6 de la tarda en primera convocatòria i a 
dos quarts de 7 en segona, a l'Hotel Roc Blanc d'Escaldes, l'Assemblea General 
Ordinària de la Federació Andorrana de Vela amb el següent ordre del dia:  

1. Examen i aprovació, si escau, de la memòria de les activitats de l'exercici 2006 
2. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació de l'exercici econòmic 2006 
3. Examen i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici econòmic 2007 
4. Fixació de l'import de les quotes d'afiliació i adhesió ordinàries 
5. Examen i aprovació, si escau, del pla general d'actuació anual, dels programes i 

de les activitats esportives i dels seus objectius 
6. Precs i preguntes 

Tots els federats, els representants dels clubs afiliats, els tècnics i els esportistes hi esteu 
convocats. 


