Òrgans de gestió 2020/2024
Federació Catalana de Vela
Per l’execució de les finalitats federatives i per al millor desenvolupament de les seves funcions
de govern, la Federació Catalana de Vela, s’organitza a través de diferents òrgans de
col·laboració amb estructura de comitè o comissió. Els comitès són òrgans tècnics i consultius
descrits en els estatuts de la Federació Catalana de Vela, mentre que les comissions de treball
de la Junta Directiva són eines per a la realització de fins determinats o tasques específiques no
contemplades en els comitès. Les comissions estaran formades per membres de la Junta
Directiva i per persones que per la seva vàlua en la matèria aportin valor.

JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva és l'òrgan de gestió i govern de la Federació Catalana de Vela i li correspon
tota la competència no atribuïda especialment a l'assemblea general. Té la funció de promoure,
dirigir i executar les activitats esportives de la federació i gestionar el seu funcionament d’acord
amb l’objectiu social i els acords de l’assemblea general.
Els càrrecs de la Junta Directiva són distribuïts pel President i ratificats per l'Assemblea General.
Els càrrecs no són remunerats, i tenen caràcter honorífic.
Membres Junta Directiva:
Xavier Torres: president.
Josep Ma Isern: vicepresident primer.
Sergi Cadenas: vicepresident segon.
Joaquim Barenys: vicepresident tercer.
Meritxell Cornudella: secretària.
Federico Comajuan: vocal.
Jordi Parés: vocal.
Eduard Sallés: vocal.
Sònia Oliveras: vocal.
Joan Manuel Mercadé: vocal.
Benjamín Diz: vocal.
Francisco Javier Ripoll: vocal.
Jaume Ballbé: vocal.
Ramon Vallverdú: vocal.
Joan Balaguer: vocal.
Manel Freixa: vocal.
Joan Lladó: vocal.
Elisenda Vives: vocal.
Carles Ubach: vocal.
Albert Soler: vocal.
Tamara Mazzanti: vocal.
Tina Jorgensen: vocal.
Antoni Tió: delegat territorial de Barcelona.
Xavier Manresa: delegat territorial de Girona.
Javier Garrido: delegat territorial de Tarragona.
Josep Asensio: delegat territorial de les Terres de l’Ebre.

CONSELL EXECUTIU

El consell executiu té les funcions delegades de la junta directiva, està format pel president de
la Federació Catalana de Vela, els vice-presidents, la secretària i el tresorer i és presidit pel
president, i aquest podrà nomenar més membres d’entre la junta directiva. Podran assistir-hi,
amb veu però sense vot, el gerent, directors/es, tècnics/ques i la resta de persones que, a jutjar
pel president de la junta, hagin d'estar presents en la reunió per tenir interès en la bona marxa
dels assumptes socials.

Membres:
Xavier Torres
Josep Ma Isern
Sergi Cadenas
Joaquim Barenys
Jordi Parés

COMITÈS

Per l’execució de les finalitats federatives i per al millor desenvolupament de les seves funcions
de govern, la Federació Catalana de Vela, s’organitza a través de diferents òrgans de
col∙laboració amb estructura de comitè o comissió. La Junta Directiva, entre d’altres, té la
competència de constituir els comitès o comissions de treball per a la realització de fins
determinats o tasques específiques i designar entre els seus membres i a proposta del
president, les persones que han de presidir els diferents òrgans de col.laboració de la Federació.
Els comitès són òrgans tècnics i consultius descrits en els estatuts de la Federació Catalana de
Vela.

Relació:
Comitè de Jutges, Mesuradors, Àrbitres i Oficials
Comitè de Creuer
Comitè de Vela Lleugera
Comitè de Windsurf i Kitesurf
Comitè de Patí de Vela
Comitè de Radiocontrol
Comitè d’Ensenyament
Comitè de Tècnics
Comitè de Premis i Distincions
Comitè de Relacions Institucionals
Comitè de Cultura, Memòria Històrica i Arxius
Comitè de Competició i Disciplina Esportiva
Comitè d’Apel·lació
Comitè de Disciplina Associativa
COMITÈ DE JUTGES, MESURADORS, ÀRBITRES I OFICIALS DE REGATA
Proposa a la Junta Directiva els criteris i la normativa de qualificació, classificació i designació
dels jutges, mesuradors, àrbitres i oficials de regata en les competicions federades, arbitra i
controla específicament el desenvolupament de les competicions federades, compleix i fa
complir les normes reglamentàries establertes, vetlla per la formació i actualització permanent
de tots els seus membres, estableix les diferents categories o nivells que calguin, proposa
l’homologació de les marques, registre els rècords de Catalunya, proposa les taxes per a
l’actuació en regates.
Membres:
Joaquim Barenys
Clodomiro Muñoz
Martí Solsona
Carlos Palomares
Ricard Pasqual
COMITÈS ESPORTIUS
Proposa el programa d’activitats i de competicions de les seleccions catalanes de les diferents
disciplines de la Federació, així com designa els seleccionats que s’hagin de fer càrrec del pla
de preparació de les seleccions segons indica la Guia Esportiva de la Federació. Estudia els
reglaments per a l’organització de les competicions, proposant-ne la modificació, fa informes
sobre les propostes de programació de competicions i activitats, assessora la federació i els seus
òrgans, en general, fomenta la pràctica de la respectiva disciplina, estudia propostes per a

millorar-la. Les disciplines esportives de l’esport de la vela són: Creuer, Vela lleugera, Windsurf i
Kitesurf, Patí a Vela i Radiocontrol. Cada una de les disciplines disposa d’un comitè propi:
COMITÈ DE CREUER \ COMITÈ VELA LLEUGERA \ COMITÈ WINDSURF I KITESURF
COMITÈ DE PATÍ DE VELA \ COMITÈ DE RADIOCONTROL
COMITÈ DE CREUER. Membres:
Joan Balaguer
Lluís Blanchar
Joaquim Barenys
Josep Medinyà
Joel Brossa
Amadeu Oliva
Manel Giménez
Toni Gallart
Xavier López
COMITÈ DE VELA LLEUGERA. Membres:
Manel Freixa
Carlos Palomares
Juan Miguel Aguirre
Paula Cisneros
Natàlia Via-Dufresne
Marc Torrell
Joan Gelpí
Albert Garcia
Carlos Dávila
Jaime Menescal
Jesús Tello
COMITÈ DE WINDSURF I KITESURF. Membres:
Joan Lladó
Luís Francisco Camacho
David Miralta
Francisco Javier Mira
Ramon Pastor
Sergi Sánchez
Kiku Igual
Thomas Portune
Carles Martí
Delfo Torrelles
Albert Ayerbe
Hug Chardon
Toni Bonet
Marc Climent
Marc Torrell
Joan Paré
COMITÈ DE PATÍ DE VELA. Membres:
Elisenda Vives
Esteban Vergés
Ana Pujol
Remy Rondeau
Jordi Bahr
Víctor Mateos
COMITÈ D’ENSENYAMENT
Dirigeix i coordina totes les accions de promoció de l’Escola Catalana de Vela , així com els
seus tècnics.
Membres:

Sergi Cadenas
David Miralta
Xavi López
Diana Cuadras
Farah Mohand
Anna Cuxart
Marc Climent
Juan Miguel Aguirre
COMITÈ DE TÈCNICS
Assessora i proposa totes les accions en defensa i interès dels tècnics de la federació, tant de
Tecnificació com d’Ensenyament.
Membres:
Meritxell Cornudella
Juan Miguel Aguirre
David Miralta
Diana Cuadras
Dani Folch
Xavier Vives
Magda Resano
COMITÈ DE PREMIS I DISTINCIONS
Determina els premis honorífics que s’hauran de concedir a fi d’estimular tot aquell que més
es distingeixi en la seva tasca, tant si són esportistes en actiu, àrbitres, directius, entrenadors,
persones que tinguin autoritat o particulars que s’hagin distingit com a protectors de la Vela:
periodistes, fotògrafs, clubs o bé organismes, oficials o no.
Membres
Joaquim Barenys
COMITÈ DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Les seves funcions principals són els encarregats puntuals i en cas necessari, qui representarà
al President de la Federació, ja sigui en lliuraments de premis, actes o esdeveniments en els
quals ell no hi pugui assistir.
Membres
Joaquim Barenys
COMITÈ DE CULTURA, MEMÒRIA HISTÒRICA I ARXIUS
Aquest comitè es proposa de nova creació a l’Assemblea General, atesa la importància de vetllar
per la cultura, la memòria històrica i l’arxiu de la vela catalana. Les seves funcions principals
seran les de dissenyar els mecanismes i procediments propis de tot el sistema documental per
a garantir la gestió i conservació de la memòria històrica de la Federació Catalana de Vela,
avaluar i seleccionar els documents per a decidir si han de ser conservats o eliminats. Alhora
s’organitzarà en diferents seccions per donar resposta a tots els àmbits: Literatura marítima
(adults, infantil i juvenil), exposicions fotogràfiques (permanents i itinerants de la història),
vocabulari marítim català especialitzat, conferències acadèmiques, històriques i actuals,
pintura i escultura marítima, recerca i recuperació de fons documentals, arxiu històric de la Vela
Catalana (AHVC), arxius històrics dels clubs de Catalunya, arxius històrics dels esportistes,
tècnics i jutges.
COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA
És un òrgan unipersonal que té com a tasca primordial conèixer i resoldre, en primera instància,
aquelles qüestions de naturalesa competitiva que es plantegin en relació a qualsevol de les
disciplines regulades en els estatuts, així com les infraccions de les regles del joc, prova o
competició, de la conducta esportiva o associativa, i en definitiva, de les infraccions previstes
reglamentàriament per la Federació Catalana de Vela.
Membre: Jesús Selma.

COMITÈ D’APEL·LACIÓ
És un òrgan col·legiat que té com a funció pròpia resoldre en segona instància els recursos
interposats contra els acords del/a Jutge/ssa únic/a, contra els acords definitius adoptats en
matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs afiliats i contra les decisions
dictades pels òrgans electorals de les entitats federades.
Membres:
Joan Alsina
Martí Solsona
COMITÈ DE DISCIPLINA ASSOCIATIVA
És l’òrgan jurisdiccional competent per conèixer i resoldre dels procediments per infracció
disciplinària de naturalesa associativa..
Membres:
Josep Ma Isern
Antoni Masriera
Xavier Casorrán

COMISSIONS

Per l’execució de les finalitats federatives i per al millor desenvolupament de les seves funcions
de govern, la Federació Catalana de Vela, s’organitza a través de diferents òrgans de
col∙laboració amb estructura de comitè o comissió. Les comissions de treball de la Junta
Directiva són eines per a la realització de fins determinats o tasques específiques no
contemplades en els comitès. Les comissions estaran formades per membres de la Junta
Directiva i per persones que per la seva vàlua en la matèria aportin valor.
COMISSIÓ DE CLUBS DE PLATJA
Farà seguiment de la situació de la concessió administrativa dels clubs de platja per tal de
conèixer i poder intercedir amb les administracions. Treballarà conjuntament amb altres
entitats que defensin els interessos dels clubs per tal d’establir criteris esportius a tenir en
compte en les concessions.
Membres:
Sònia Oliveras
Joaquim Barenys
Joan Manuel Mercadé
Benjamín Diz
Xavier Barangé
COMISSIÓ DE CLUBS DE PORT
Farà seguiment de la situació de la concessió administrativa dels clubs de port per tal de
conèixer i poder intercedir amb les administracions. Treballarà conjuntament amb altres
entitats que defensin els interessos dels clubs per tal d’establir criteris esportius a tenir en
compte en les concessions.
Membres:
Francisco Javier Ripoll
Josep Ma Isern
Manel Freixa
Eduard Sallés
Ramon Vallverdú
Joan Balaguer
Jaume Ballbé
Albert Rosés
Florenci Almunia
COMISSIÓ ECONÒMICA
Elaborarà els pressupostos, controlarà i aprovarà les despeses, proposarà quotes i tarifes i farà
seguiment econòmic del grup federació.

Membres:
Federico Comajuan
Josep Ma Isern
Javier Garrido
Eduard Sallés
Joan Balaguer

