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El Club Nàutic Costa Brava amb 70 anys
d’història i el Club de Vela Palamós amb 46
anys, han unit els seus esforços per afrontar una nova etapa de canvis i consolidar
els projectes i compromisos adquirits.
La formació de persones en valors de la
solidaritat, l’esforç, el respecte, l’autonomia són els eixos vertebradors de la nostra
tasca en tots els àmbits tan a nivell formatiu com esportiu, compartits per ambdues
entitats que d’ara en endavant navegaran
de la mà per créixer i aportar nous èxits a
la vela i a Palamós.

TRAJÈCTORIA ESPORTIVA
DELS CURS 2015-2016
El Club de Vela Palamós i el Club Nàutic
Costa Brava han unit esforços per afrontar
una nova etapa, de canvis, d’aniversaris i
d’èxits esportius.
El nostre projecte esportiu es vertebra al
voltant de tres eixos principals: la formació, la competició i la tecnificació.
El Club de Vela Palamós en xifres:

FORMACIÓ
Vela escolar
Palamós al cor de la Costa Brava, ciutat
100% marítima i pionera, traslladant el
mar a les aules, amb el Programa educaTemporada
2014-2015
7

Temporada
2015-2016
8

Núm. de regates organitzades a Palamós
Núm. de regates en les que han participat els equips
26
33
de Palamós
Núm. de regatistes integrants del CVP
24
30
Núm. de regatistes i d’entrenadors que han partici1525 persones 1650 persones
pat enles regates organitzades pel CVP
Núm. d’esportistes que han escollit el CVP com a seu
560
470
dels seus entrenaments hivernals
Núm. de pernoctacions que s’han realitzat a Pala236.813 nits
257.253 nits
mós entre regates i entrenaments
Núm. de km que han realitzat els equips del CVP per
10.000km
15.000km
participar en les competicions
Núm. de podis assolits pels nostres equips
23 podis
47 podis
Núm. de llicències
217 fitxes
232 fitxes

tiu de vela escolar en horari lectiu, amb el
recolzament institucional, des dels seus
inicis, de l’Ajuntament de Palamós .
La vela s’integra en la programació curricular dels centres educatius amb tots els
seus valors: esforç, perseverança, superació, preparació, constància, etc.
Des de fa 18 anys, Palamós ha estat pioner en introduir la vela en el programa
curricular del centres educatius de la vila
amb tota la transversalitat interdisciplinària i educativa que això comporta, fent-los
participar tan de l’aprenentatge com de les
accions que al llarg de l’any es succeeixen
al CNCB.
Projectes socials
Amb l’objectiu clar de donar oportunitats
de coneixement, desenvolupament personal i experiències en el col·lectiu amb
necessitats especials i diverses, i amb el
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suport de l’Ajuntament de Palamós, realitzem programes de suport i integració amb
centres d’educació especial: CEE els Àngels i CEE Palau, que integren la pràctica
de la vela en la seva formació en el marc
de l’educació física, psicomotricitat i equilibri. També desenvolupem activitats amb
centres de suport a persones amb necessitats especials com la Fundació VIMAR,
i altres accions de suport a entitats com
la Fundació per l’Esclerosi Múltiple amb
la seva campanya del Mulla’t per l’esclerosi múltiple, durant els mesos d’estiu, o
el CDA, Centre de Distribució d’Aliments,
coordinat per Càrites de Palamós.

participació de 581 esportistes de 27 països. També dins aquest marc hem celebrat
el 1r Congrés de Periodisme Nàutic, on
van participar una trentena de professionals del sector d’arreu de l’estat i l’Exposició de Pintura “Sarquella, pintor de
veles”, al Museu de la Pesca de Palamós.

Programa Palamós Esportiu
El programa Palamós Esportiu acumula 37
anys d’història, i té com a objectiu nodrir
els equips de competició, entre els quals
cal destacar els equips de regates del CVP
& CNCB. És una activitat extraescolar que
es desenvolupa els caps de setmana del
curs acadèmic amb l’objectiu de participar
en la formació inicial de nous regatistes.

Entrant a la Setmana Santa hem celebrat
l’European Zoom8 Championship que,
per tercera vegada, s’ha celebrat en aigües palamosines, amb un total 76 regatistes del nord d’Europa. El nostre regatista
Xavier Pallí va poder debutar en aquesta
categoria i es va proclamar primer local.

Vela d’estiu, turisme actiu
El programa de vela d’estiu està adreçat a
tot tipus de públic i per totes les edats que
tinguin interès en conèixer i perfeccionar
l’esport de la vela; també al turisme actiu,
que vulgui conèixer el territori des d’altres
perspectives, i iniciar-se i/o perfeccionar
les seves tècniques de navegació.

ORGANITZACIÓ
D’ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS - Competició
Internacionals
L’organització dels esdeveniments esportius internacionals són un dels grans dinamitzadors socioeconòmics de la població i
de l’entorn Costa Brava fora de la temporada d’estiu.
Les regates internacionals porten anualment a la població i rodalies més de 2500
persones amb una estada mitjana d’una
setmana durant els mesos de desembre i
febrer, això suposa un impacte econòmic
anual de més d’un milió d’euros sobre la
població, a raó de despeses d’allotjament,
manutenció, lloguer de llanxes i combustible, sense comptar l’impacte econòmic de
viatges, trànsferts i material.
Aquesta temporada hem celebrat el 40è
aniversari de la Christmas Race amb una
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El mes de febrer hem celebrat la 27a edició del Palamós Optimist Trophy – 11
Nations Cup amb una participació de 546
regatistes de 26 països, d’entre els quals
en destacaven dels europeus ja habituals
a Palamós: Estats Units, Rússia, Sta Lucía
del Carib, Mèxic i Turquia.

Altres competicions, circuit català o
estatal
Dins el circuit català i estatal també estem molt ben posicionats, realitzem proves classificatòries que activen el turisme
esportiu nacional, en aquest cas, fora de la
temporada estival, el que representa una
participació de prop de 800 persones amb
una estada de mitjana de 4 dies per cadascun dels esdeveniments.
Les principals competicions:
• Vila Palamós Regata Solidària (octubre/
novembre) N2
• Trofeu Cunillera RC (setembre/octubre)
• Trofeu Baix Empordà N3 (setembre/octubre)
• Regata Interescoles (juny) específica de
vela escolar

• Regata Cloenda Palamós Esportiu (maig)
• Copes d’Espanya de classes olímpiques
(desembre)
TECNIFICACIÓ
Palamós amb més de 50 anys de tradició
en la formació en l’elit de la vela i bressol de la vela olímpica amb la Escuela
Nacional de Vela de la RFEV, que va fixar
la seva seu durant més de tres dècades a
Palamós, segueix amb la dinàmica d’interactuar amb els equips olímpics i juvenils
del nord d’Europa i potenciar els equips de
regates del propi club.
Equips Internacionals
Gran part dels equips internacionals del
nord d’Europa desenvolupen la seva preparació hivernal a Palamós. Actualment
han fixat el seu centre d’entrenament les
federacions de vela de: Polònia, Lituània,
Ucraïna, Bielorússia, juvenils d’Àustria, Suïssa, Finlàndia i altres que amb motiu de
la celebració de les regates internacionals
allarguen la seva estada a Palamós i aprofiten per entrenar i fer turisme pel territori.
Anualment, fora de la temporada estival, realitzen els seus entrenaments a Palamós unes
500 persones que després participen en les
competicions internacionals, estratègiques
per augmentar les dinàmiques d’intercanvi
de coneixements tècnics i dinamitzadores
del turisme esportiu fora de temporada.
Equips de Regata VLL (infantil, cadet,
juvenil, vela adaptada):
Optimist /Europe / Laser 4.7 /SL16 /
2.4mR (vela adaptada) i RC IOM (radio
control)
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El CNCB & CVP té un gran actiu amb
l’equip de regates infantil i cadet, creixent
any rere any, gràcies a l’àmplia tasca de
formació que es desenvolupa des dels
centres educatius, i des de les activitats
extraescolars que lidera l’escola de Vela
del CNCB & CVP.
Aquest esport compromès i sacrificat necessita el suport de moltes persones anònimes que amb la seva generosa implicació el fan possible, a tots ells volem agrair
l’esforç, la dedicació i el compromís que
tants èxits està donant a la nostra vila.

ESCOLA DE VELA ESTIU 2016

Cursos setmanals d’iniciació i perfeccionament de vela lleugera
* Cursos setmanals: cursos de dilluns a
divendres (edat mínima 7 anys)
Setmana J1 del 27 de juny a l’1 de juliol
de 2016
Setmana J2 del 4 al 8 de juliol de 2016
Setmana J3 de l’11 al 15 de juliol de 2016
Setmana J4 del 18 al 22 de juliol de 2016
Setmana J5 del 25 al 29 de juliol de 2016
Setmana A1 de l’1 al 5 d’agost de 2016
Setmana A2 del 8 al 12 d’agost de 2016
Setmana A3 del 15 al 19 d’agost de 2016
Setmana A4 del 22 al 26 d’agost de 2016
Horari iniciació: de 10 a 13 h
Horari perfeccionament: de 16.30 a
19.30 h
* 1 dia (activitat a realitzar dins d’un
curs)
Sessió de 3 hores destinades al coneixement de l’esport de la vela
Horari: de 10 a 13 h o de 16.30 a 19.30 h
* Personal sailing (classes de vela personalitzades)
Sessions destinades al coneixement i perfeccionament de l’esport de la vela
Horari: a convenir
* Sailing family
Sortida de 2h amb instructor per grups
(mínim 4 pax)
Horari: a convenir
* Lloguer / Renting (activitat a realitzar
dins horari de curs)
Es requereix una fiança de 50€ (que es
perdrà en cas que us haguem de venir
a buscar)

Sessió d’1 o 2 hores sense instructor (es
requereix acreditar experiència)
Embarcacions disponibles: Raquero (col·
lectiu)
RS vision/Laser 2000 (doble/triple)
Laser (individual)
Horari: de 10 a 13 h o de 16.30 a 19.30 h
Informació i reserves
CLUB DE VELA DE PALAMÓS
Tel: 972 31 58 71 / cvp@cvpalamos.org /
www.cvpalamos.org

PROGRAMACIÓ
CURS 2016-2017
ACTIVITAT:
Vela
INICI I DURADA DEL CURS:
Curs acadèmic, el curs s’iniciarà el 8 d’octubre de 2016
EDAT ALUMNES:
De 6 a 14 anys
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
Full d’inscripció degudament omplert
Resguard de pagament
INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ:
www.cvpalamos.org
cvp@cvpalamos.org / tel. 972 31 58 71

GUIA D’ACTIVITATS
ESPORTIVES
25è TROFEU VILA DE PALAMÓS (regata
solidària)
29 i 30 d’octubre de 2016
Badia de Palamós
+ info: www.cvpalamos.org
VII TROFEU CUNILLERA
5 de novembre de 2016
Badia de Palamós
+ info: www.cvpalamos.org
II TROFEU BAIX EMPORDÀ
12 i 13 de novembre de 2016
Badia de Palamós
+ info: www.cvpalamos.org
41è CHRISTMAS RACE 2016
Del 17 al 22 de desembre de 2016
Badia de Palamós
+ info: www.cvpalamos.org
28è INTERNATIONAL VILA PALAMÓS OPTIMIST TROPHY 2017- 12 NATIONS CUP
Del 16 al 19 de febrer de 2017
Badia de Palamós
+ info: www.cvpalamos.org
REGATA CLOENDA
20 i 21 de maig de 2017
Badia de Palamós
+ info: www.cvpalamos.org
IX REGATA INTERESCOLES 2017
8 de juny de 2017
Badia de Palamós
+ info: www.cvpalamos.org
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EQUIPS

EQUIP D’OPTIMIST
Equip d’Optimist per a la vela infantil participa en el Grup 1,
Grup 2 i Grup 3 de la Federació Catalana de Vela. Carles Palomares i Alberto Paz han estat els tècnics que han conduit
l’equip aquesta temporada i han recollit els fruits de tots aquets
anys de bona feina, classificant, la majoria de l’equip, entre les
15 primeres posicions en totes les regates en els quals han
participat, assolint un total de 30 podis entre tots.
L’equip està format per: Marçal Costa, Xavier Palli, Pere Pericot, Francesc Saurina, Marc Palomares, Miquel Palomares,
Ona Garcia, Eric Montiel, Eudald Avila, Emma Collins, Josep Saurina, Ona Resina, Núria Costa, Adrià Morata, Andreu
Assenci i Antoine Oganesov.
Ha estat una temporada plena d’èxits participant en un total de
21 regates del circuit català i estatal. També hem participant a
les Regates Internacionals Palamós Optimist Trophy 2016,
al Trofeo Internacional Ciudad de Torrevieja 16 i al Trofeu
Ciutat de Palma 2016.
Aquests nois, al créixer, nodriran els equips juvenils de classes
olímpiques i/o de creuer, i a mig termini, podran formar part del
nostre equip de tècnics, potenciant així la continuïtat formativa
i laboral.

EQUIP D’EUROPE
Aquesta temporada, per tal de donar cabuda als regatistes de
la classe Optimist que per edat havien d’abandonar la classe i
volien continuar competint, tenim un nou equip en la categoria
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Europe format per: l’Alex Collins i en Carlos Merino i, tot i ser la
primera temporada que competeixen en aquesta categoria, estan
obtenint molt bons resultats.

EQUIP LASER 4.7
L’equip de Laser format per Enric Bonay i Pol Avila a la categoria
de Radial i, Oscar Rius i Guillem Marin, a la categoria de 4.7.
L’equip està evolucionat molt bé i, any rere any ens apropem, a les
10 primeres places del rànquing català.

EQUIP SL16
Està format per: Joan Costa/Pol Resina i Ruben Booth/Rita Booth. Tots ells bons regatistes de la classe Optimist, actualment
estan competint en les regates Open que es desenvolupen en el
territori i en les específiques de la classe, que se celebren en territori francès, obtenint 6 podis en territori català.
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EQUIP 2.4mR (vela adaptada) i RC IOM (radio control)
Paral·lelament també realitzem una tasca d’acompanyament a
en Jordi Cargol i Ramon que compagina les regates de vela
adaptada del circuit estatal Iberdrola amb les de Radio Control,
categoria amb la qual, aquesta temporada, ha assolit 2 podis.
A dia d’avui en Jordi està esperant l’arribada de la seva nova embarcació que s’adaptarà millor a les seves necessitats actuals i li
permetrà navegar amb millors condicions i comoditat. La malaltia
que pateix fa que cada dia hagi de superar nous reptes i noves
fites. La seva embarcació actual no està adequada a les seves
necessitats més immediates i dificulta força la seva evolució. A
l’espera de la nova embarcació amb els reglatges i les modificacions necessàries estem segurs que en Jordi podrà seguir
gaudint de la vela i de la competició.
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ESPORTISTES

MARÇAL COSTA i ESTIARTE
Classificat per al Campionat d’España de la categoria optimist !
Marçal Costa, regatista del Club Nàutic Costa Brava-Club Vela Palamós, va aconseguir una meritòria 5à posició al Campionat d’Espanya de la classe Optimist que es va celebrar, del 24 al 28 de
març de 2016, en aigües de Las Palmas de Gran Canaria.
Costa ha estat el primer regatista català classificat a l’estatal en el
qual hi participaven 150 esportistes provinents de tot l’estat. Per
davant del palamosí van quedar tres regatistes canaris que van
copar el podi: Samuel Beneyto, Alberto Morales i Rubén Naranjo i,
en la quarta posició, el balear Conrad Konitzer.
Marçal Costa, amb 12 anys d’edat, ha estat l’únic representant
gironí, aquesta temporada, que ha entrat dins de la Selecció Catalana d’Optimist .

La segona regata classificatòria per al Mundial i l’Europeu serà la
Copa d’Espanya que es disputarà, del 17 al 20 de juny de 2016,
en aigües del Club Nàutic El Balís, a Sant Andreu de Llavaneres
(Maresme).
Felicitats Marçal !!!

JOAN HERP MORELL
En Joan Herp Morell, regatista de 22 anys, sorgit de la pedrera
del Club Nàutic Costa Brava & Club de Vela Palamós participarà,
com a tripulant d’en Jordi Xammar, en els propers Jocs Olímpics
de Río de Janeiro en la classe 470.
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