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Nota de premsa 

BARCELONA ILCA MASTER CHAMPIONSHIP 2021 

Barcelona, 21 de juny del 2021 
 

El passat 18, 19 i 20 de juny s'ha disputat la Barcelona ILCA MASTER Championship en 
el litoral barceloní. Prop de 80 regatistes s'han donat cita al Barcelona International Sailing 
Center (BISC) per a celebrar l'edició 2021, després que l'edició 2020 es cancel·larà a causa de les 
restriccions amb motiu de la pandèmia. 

 
Un vent fluix i variable ha marcat les condicions meteorològiques del cap de setmana, en el qual 
finalment es van poder completar un total de 3 proves de les nou programades. El divendres es 
va poder disputar una única prova amb un fluix vent que va anar caient a mesura que esdevenia 
la tarda i va obligar a cancel·lar la resta de proves del dia. El dissabte, a causa del nul vent es van 
cancel·lar les proves. 

 
El diumenge, en l'última jornada, el dia va començar gris sense vent i amb amenaça de pluja, els 
regatistes van esperar fins passat migdia, quan de sobte van entrar unes ratxes de vent de terra 
que van fer flamejar amb força totes les veles, i van sortir a competir. El cel es va obrir i va portar 
un Garbí que va anar creixent amb la tarda amb una força de 9 a 14 nusos i va permetre als 
participants completar dues regates. 

 
El diumenge a la tarda, el lliurament de premis va iniciar amb un minut de silenci per la trista 
defunció d'un company, el regatista andorrà Arnau Fríguls, que va perdre la vida en un tràgic 
accident de cotxe el dia anterior consternant a tots, regatistes i organització. 

 
El podi de la Barcelona Ilca Master Championship 2021 queda de la següent manera:  

 ILCA 6 Masculino ILCA 6 Femenino ILCA 7 

1ra 
posición 

Sebastien Baudier (CVSQ) Elena Saez (RCNB) 
 

Lorenzo Cerretelli (YC 
Punta Ala) 
 

2da 
posición 

Juan Barnuevo (RCRSR) 
 

Silvia Ravetllat (CN El Balis) 
 

Jose Luis Doreste (CNSFG) 
 

3ra 
posición 

David Gonzalez (RCNB) Evelyne Ferrat (YCPR 
Marselle) 
 

Leandro Rosado (RCNB) 
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Organitzat pel Reial Club Nàutic de Barcelona amb la col·laboració de la Real Federación 
Española de Vela i la Federació Catalana de Vela, el Barcelona International Sailing Center, 
Unió Suïssa, Estrella Damm, i Torres Import. 


