
 

COMUNICAT DE LA CANDIDATURA FEM VELA CATALANA A LES ELECCIONS A LA FEDERACIÓ 

CATALANA DE VELA 

Davant dels diversos missatges que han circulat darrerament amb ànim d’intoxicar i difondre dubtes 

sobre la gestió de Xavier Torres i l’anterior Junta Directiva al front de la FCV, així com sobre la claredat 

i garanties del procés electoral en marxa, aquesta candidatura volem aclarir que: 

 

• És un punt principal del nostre programa haver aconseguit la unitat i harmonia dins el col·lectiu de 

persones i institucions que representen la vela a Catalunya. Desaprovem l’estil de campanya 

fonamentada en difondre falsedats i manipulacions i farem tot el que estigui al nostre abast per 

continuar preservant aquesta unitat i harmonia aconseguides. No col·laborarem a tornar la Federació 

Catalana de Vela a episodis d’enfrontament entre persones que afortunadament han quedat enrere.  

 

• La gestió de l’anterior Junta Directiva, amb el President Xavier Torres al capdavant, ha estat en tot 

moment honesta i lleial als interessos de la Federació Catalana de Vela i de tot el col·lectiu de la vela 

catalana. S’ha regit sempre per un esperit constructiu, participatiu i de treball intens no remunerat. 

Ha prevalgut sempre l’interès col·lectiu a l’hora de valorar qualsevol proposta particular, tant de 

tècnics com de candidats a presidir la RFEV.   

 

• L’equip de Fem Vela Catalana es presenta carregat de projectes, amb l’ànim de continuar la bona 

feina feta, millorar i completar els projectes en execució i establir nous objectius. Insinuar que Xavier 

Torres es torna a presentar i desitja guanyar a tota costa per tapar irregularitats comeses en l’anterior 

mandat és fals, és una calúmnia vergonyosa que defineix la trajectòria polèmica de qui la difon. 

 

• El procés electoral s’ha planificat escrupolosament i amb total respecte als Estatuts de la Federació 

Catalana de Vela i la legislació vigent. La Junta Electoral es va escollir a l’atzar en  presència de tots 

els assistents a l’Assemblea i és un òrgan previst en els Estatuts per garantir el procés electoral. Per 

a l’equip de Fem Vela Catalana la Junta Electoral mereix tot el respecte, presumpció de capacitat i 

d’imparcialitat. Assumim el compromís de no pressionar ni desacreditar la Junta Electoral en cap cas, 

siguin quines siguin les seves decisions. 

 

• En el e-mail de convocatòria de l’Assemblea de 30 de juliol es feia referència explícita als articles 11 

i 13 dels Estatuts, on es regulen els requisits que han de complir els clubs per tenir dret a vot. Com 

en cada assemblea, un cop rebuda la convocatòria molts clubs contacten amb l’equip tècnic de la 

Federació per regular la seva situació i tenir dret a vot. Aquestes mancances solen ser en la tramitació 

de llicències, que aquest any s’havia endarrerit especialment degut al Covid-19 o en la documentació 

que acredita la representació del President de les entitats. Ens consta que l’equip tècnic de la 

Federació ha assistit a tots els clubs que volien actualitzar la seva situació. Si un club actualitza la seva 

situació abans de l’Assemblea, té dret a vot d’acord amb els Estatuts. 

 



• És fals i tan sols busca intoxicar afirmar que l’anterior Junta Directiva va canviar el reglament electoral 

just abans de l’assemblea de 30 de juliol per incloure l’obligació de tenir un mínim de 20 

llicències/carnets.  Aquest requisit està estipulat en els Estatuts de la Federació Catalana de Vela 

aprovats el 2012, concretament a l’article 11.2.  

 

• És fals i tan sols busca intoxicar afirmar que la candidatura Fem Vela Catalana ha manipulat el cens 

de llicències i carnets federatius. Els missatges que circulen amb xifres de llicències anuals per club 

obvien deliberadament les llicències i els carnets d’escola. 

 

• El registre de llicències i carnets és una base de dades activa, oberta i amb accés a tots els clubs i 

totes aquelles persones que els clubs determinen per introduir les dades de clubs i esportistes, entre 

elles l’especialitat esportiva. L’anterior programa Delta presentava serioses dificultats per creuar 

dades entre llicències i participació en competicions i la Junta Directiva presidida per Xavier Torres 

va decidir recentment canviar el programa per l’aplicació Sailti amb l’objectiu d’aconseguir una base 

actualitzada i accessible en xarxa, per tant molt més transparent.  

 

• El Cens d’esportistes s’elabora amb les llicències enregistrades a la base de dades a les 00 hores del 

dia de l’Assemblea. Qualsevol llicència activada per qualsevol club abans d’aquesta hora és vàlida. 

Les llicències rebudes amb posterioritat a aquesta data de persones que no disposaven de llicència i 

desitjaven votar o presentar-se a estaments no s’inclouen al Cens. 

Insistim finalment que volem una Vela Catalana unida, amb sentiment de pertinença i treballant en xarxa 

Federació, clubs, i totes les dones i homes que la integren: esportistes, tècnics, jutges, mesuradors, àrbitres 

i oficials de regata. Junts hem fet grans coses i junts continuarem Fent Vela Catalana.  

Ens fem el ferm propòsit de no caure en provocacions ni donar resposta amb el mateix estil als missatges 

que malintencionadament s’han fet circular. Aclariments els que calgui, mai destruir ni intoxicar una 

competició que ha de ser neta. Que guanyi el millor equip amb el millor projecte.  

Barcelona, 17 d’agost de 2020 


