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» Nota de premsa 
1 de febrer de 2023 

 

L’Ajuntament acosta els esports de vela i l’esperit de la 

Copa Amèrica a les escoles amb ‘Viu la Vela’ 

 
 

» Amb un pressupost de prop de 2,5 milions d’euros, el projecte vol transmetre els 

valors dels esports de vela i la riquesa natural del medi on es practiquen, a tots els 

centres educatius de Barcelona 

» Hi participaran més de 17.000 alumnes de 6è de primària de 327 escoles i 32 centres 

d’educació especial 

» Avui s’ha signat un protocol d’intencions entre l’Ajuntament, la Federació Catalana 

de Vela i els diferents clubs que participaran per posar de manifest aquesta 

col·laboració 

 

Barcelona vol continuar sent una ciutat on el mar i els esports de vela tinguin un paper clau i, aprofitant la proximitat 
de la celebració de la Copa Amèrica, es busca portar l'esperit d'aquesta competició als infants i adolescents. Per això, 
aquest dimecres s'ha presentat a la comunitat educativa 'Viu la Vela', un projecte que  neix amb la voluntat de fer 
arribar els esports de vela a tots els centres escolars de la ciutat d’una forma dinàmica, plural i inclusiva, transmetent 
tots els valors d'aquesta pràctica esportiva i de la riquesa natural del medi on es practica. 

"El programa 'Viu la Vela' és la mostra de les sinergies que un gran esdeveniment com la Copa Amèrica pot generar 
amb la ciutat; una oportunitat per fer arribar l’esport de la vela a tots els centres educatius de primària i crear una 
nova connexió entre els barcelonins i barcelonines i el seu litoral. Aquest objectiu de construir ciutadania a través del 
mar és farà, a més, de forma dinàmica, plural i inclusiva, transmetent tots els valors de l’esport de vela i del medi on 
es practica", ha declarat la tercera tinenta d'Alcaldia, Laia Bonet. 

Per la seva part, el regidor d'Esports, David Escudé, ha afegit: "Volem potenciar que Barcelona sigui un referent mundial 
dels esports de mar i, a la vegada, també volem aconseguir que la vela sigui accessible pels nostres infants i joves. 
Amb aquest objectiu i aprofitant l'arribada de la Copa Amèrica a casa nostra, dediquem un pressupost històric de 
gairebé 2,5 milions d'euros per universalitzar els esports de la vela amb aquest projecte". 

Aquesta inversió servirà per a la compra de 30 embarcacions de vela col·lectiva, 6 llanxes de rescat, armilles, neoprens 
i grues de trasllat per a les instal·lacions especialitzades de la ciutat. El programa també inclou subvencions per a la 
formació de professionals esportius especialitzats en esports de mar en tant que promoció de noves oportunitats 
laborals. 
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A més de la presentació d'aquesta iniciativa al professorat de les escoles de primària i d'educació especial de Barcelona, 
durant l'acte Laia Bonet, tercera Tinenta d'Alcaldia; David Escudé, regidor d'Esports; Xavier Torres, president de la 
Federació Catalana de Vela; Jordi Puig, president del Reial Club Nàutic de Barcelona; Bernat Antràs, president del Club 
Natació Barcelona; Miquel Delclòs, president del Reial Club Marítim de Barcelona han signat un protocol general 
d'intencions per posar de manifest la seva col·laboració i el seu compromís de participació en el desenvolupament 
d'aquest projecte. A l'acte, també ha assistit Leslie Ryan, directora de l'organització de la Copa Amèrica de Barcelona 
2024. 

Per la seva banda, el president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres, ha afegit: “El veritable repte de ‘Viu la 
Vela’ ha de ser que el llegat de la Copa Amèrica perduri en el temps, que deixi empremta en la ciutadania, en la ciutat, 
en les entitats, en l’esport de la vela. Aquest projecte impulsarà l’activitat i els recursos de 5 centres nàutics de la 
ciutat, i permetrà sumar nous navegants a l’esport de la vela“. 

Generant nous aficionats i aficionades als esports de vela 

L'objectiu principal del projecte 'Viu la Vela' és donar a conèixer aquests esports als infants i adolescents de Barcelona 
per generar noves persones aficionades. Per aconseguir-ho, es farà difusió de la Copa Amèrica i es facilitarà el seu 
seguiment entre els i les més petites, s'enfortiran els clubs i les entitats de la ciutat que promouen esports de vela, i 
es generarà contingut digital divulgatiu per incrementar la interacció durant l'esdeveniment esportiu.  
 
Està previst que més de 17.000 alumnes de 6è de primària d'uns 327 centres educatius, públics i concertats, i 32 
centres educatius especials de Barcelona participin en aquest projecte durant part d'aquest curs escolar i tot el curs 
2023/2024. Entre d'altres accions, s'oferiran sessions pràctiques de navegació, sessions divulgatives d'esport i medi 
ambient, ponències d'esportistes, tallers d'inclusió, visites a les seus dels equips de la Copa Amèrica i navegació durant 
els seus entrenaments, etc. Els centres nàutics amb activitat de vela escolar on es desenvoluparà la part pràctica són: 
El Reial Club Marítim de Barcelona, el Reial Club Nàutic de Barcelona, el Club Natació de Barcelona, el Centre Municipal 
de Vela de Barcelona i el Barcelona International Sailing Center. 
 
A més, tot el projecte comptarà amb un espai web divulgatiu i dinàmic que inclourà tota la informació relacionada, 
tant amb el projecte 'Viu la Vela' com amb la Copa Amèrica (notícies, calendaris, classificacions, entrevistes, tallers, 
jocs, reptes i coneixement científic). 
 
Després de la competició internacional, tot el llegat i materials de 'Viu la Vela' quedarà disponible per continuar amb 
la promoció esportiva escolar dels esports de mar a la ciutat. A més, aquesta iniciativa també es complementa amb la 
promoció a la secundària de diferents esports de mar, la vela, el rem i els surf que actualment arriben a més de 2.200 
adolescents cada any. 
 
'Viu la Vela' dins el Pavelló Blau 
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Liderat per l’Institut Barcelona Esports, 'Viu la Vela' s’emmarca dins del projecte Pavelló Blau, el gran espai públic de 
referència per a la pràctica esportiva al front marítim. Són, en total, cinc quilòmetres que van des del Port Vell fins el 
Port Fòrum i que apleguen prop de 40 pràctiques esportives diferents, totes relacionades amb el mar. 
 
Més informació: 
https://viulavela.cat/ 
 
Materials complementaris: 

- Document de presentació del projecte 'Viu la Vela' 
- Fotografies de l'acte de presentació  

 

https://viulavela.cat/
https://www.dropbox.com/s/7hujbng86pwrg7k/Viu%20la%20Vela%20-%20Projecte%20AC_Y%26W%20CAT%20-%20CE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7hujbng86pwrg7k/Viu%20la%20Vela%20-%20Projecte%20AC_Y%26W%20CAT%20-%20CE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7hujbng86pwrg7k/Viu%20la%20Vela%20-%20Projecte%20AC_Y%26W%20CAT%20-%20CE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fo/tpgy690vbxvozm1h561ga/h?dl=0&rlkey=bggx46qy51qja00szn2kq92x6

