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SOS de la vela catalana
president de la Federació Catalana de Vela
(FCV). “La gent està desesperada. No només
han de tancar les instal·lacions: hi ha personal treballant, hi ha les activitats de l’escola
de vela... És la porta que tenim d’accés al
mar”, lamenta.
Una de les incògnites que primer sorgeix
quan es té notícia del cas és la situació en altres autonomies d’Espanya. Segons Torres,
cap club de platja de fora de Catalunya no ha
rebut cap notificació. “No hi veig cap rereLA REI VIN DIC ACI Ó, L’ ÚL TIM RE CUR S

La vela catalana organitzarà una
gran manifestació a Barcelona
després de Setmana Santa

ÀLEX GARCIA

saria la desaparició de totes. “La situació és
perillosa. La vela és un esport formatiu i ens
estan traient el camí perquè els joves hi accemb 11 anys José María van der Plo- deixin. Ens estan atacant”, recalca Van der
egvacomençar anavegar.Voliaser Ploeg.
com el pare, que aleshores era coTota alarma sembla poca. El CN Cabrera,
modor al CN Prat, un club nàutic un club d’enorme tradició, ja ha hagut de tandeplatjaamb moltatradició.Vaco- car les portes després de rebre un expedient.
mençar amb el 420, després va passar a l’op- Impossibleafrontarelpagamentdelamultai
timist i va acabar amb el
inviable reduir la mida del
finn. En José María també
seu local social. Vestidors,
hi tenia la mà trencada, en DI F ERÈN C I A D E T RA C TE
restaurant, zona d’avarael tennis i l’hoquei sobre La llei fa una excepció amb da... 300 metres són del
tot insuficients per allotpatins, però la tradició fajar un club nàutic. Hi ha
miliar i les facilitats que va els locals de restauració
deu clubs més que avui
trobar al club el van empè- després de la pressió que
dia viuen sota l’amenaça
nyer a triar la vela. Una
del tancament, i alguns
elecció sàvia, perquè amb va arribar des de Màlaga
d’aquests ja han rebut una
34 anys va guanyar una
medalla d’or als Jocs Olímpics de Barcelona carta de l’Administració en què els apressa a
en classe finn. Amb l’actual llei de Costes es- solucionar la seva situació. Són el CM Torrepanyola, Van der Ploeg no hauria descobert dembarra, el CM Cubelles, el CM Castelldela vela perquè el CN Prat no existiria i Espa- fels, el CM Sitges, el CN Castelldefels, el CV
nya tindria una medalla olímpica menys. Ai- Canet de Mar, el CN Bétulo, el CN Calella, el
CN Pineda de Mar i el CN Vilassar.
xí de fàcil. Així de trist. Així de cru.
La indefensió és absoluta: una situació que
La supervivència dels clubs de platja catalans està en dubte per culpa de l’aplicació del en molts casos s’agreuja perquè fa anys que
reglamentd’aquesta llei,queobligaareduira intenten solucionar-ho sense èxit. “A Cabre300 metres quadrats la superfície de les enti- ra havien fet els deures. Havien presentat
tats si no volen rebre una multa que d’entra- instàncies més de vuit vegades, però mai no
da arrenca amb 60.000 euros, cosa que supo- van obtenir resposta”, denuncia Xavi Torres,
LUIS BUXERES
Barcelona
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Alerta
Xavi Torres,
president de la Federació Catalana de Vela, i
José María Van der Ploeg,
or olímpic als Jocs
del 1992, al port de
Barcelona

L’aplicació de
la llei de
Costes ja ha
provocat
el tancament
d’un club
nàutic
(Cabrera)
i n’amenaça
de mort
nou més

fons polític; simplement no hi ha voluntat
d’una de les parts”, considera el dirigent.
Amb 110 clubs, Catalunya representa un 30%
a l’assemblea de la Federació Espanyola, i és,
de llarg, l’autonomia que té més pes en les
eleccions, i potser per aquí podria arribar
una explicació. Per bé que també hi ha una figura clau en tot aquest cas: María Toledano,
capitana de Barcelona i delegada de Costes a
Catalunya. “Cada capità de zona interpreta
les coses d’una manera diferent, i Toledano
considera que aquests clubs representen un
perill i ha ordenat els expedients sense cap
mirament”, es queixa Torres. “A Espanya no
hi ha cultura de la vela, malgrat els quilòmetres de costa que tenim. No és com a França o
a Anglaterra. No podem permetre que passi
una cosa així: és un disbarat”, adverteix Van
der Ploeg.
Al reglament de la llei de Costes hi ha una
excepció per als locals de restauració. “Quan
es va redactar la llei hi va haver un lobby molt
fort de Màlaga que va aconseguir que hi hagués una disposició transitòria que permet
als restaurants renovar la concessió amb els
mateixos metres quadrats. En canvi, al davant hi pot haver un club nàutic que està obligat a reduir les instal·lacions a 300 metres
quadrats. És kafkià”, es queixa Torres.
Fa anys que la FCV fa gestions sense èxit
amb les diferents administracions per mirar
de frenar el que sembla una mala solució: el
tancament dels clubs en què els nens es poden iniciar en un esport amb els valors de la
vela. Nens com Van der Ploeg, amb potencial
de ser campions olímpics. No en va, la vela és
l’esport que més metalls ha proporcionat a
Espanya en la història dels Jocs (19).
Ara, un cop esgotada la via tècnica, la política i la jurídica, ha arribat el moment d’optar
per la mediàtica, amb una manifestació després de Setmana Santa que ompli de vaixells
elscarrersdeBarcelona.Lasituacióésdesesperada.
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Tres espanyols al
WGC Match Play

El Barça femení
busca les semifinals

Baptista tomba a
Djokovic a Miami

Conor McGregor,
acusat de violació

GOLF !Jon Rahm, Sergio García i Rafa Cabrera-Bello representaran els interessos del golf
espanyol en el tercer mundial
de la temporada, el Dell Technologies Match Play, que es
disputa a l’Austin Country
Club (Texas, EUA) des d’avui
fins diumenge. Absent des del
2013, Tiger Woods també
participarà en un torneig que
aplega 64 dels 66 millors jugadors del món. / Redacció

FUTBOL !El Barça femení
busca avui (18.30 h) a Noruega
rematar la bona feina feta la
setmana passada al Mini. El
3-0 de l’anada contra l’LSK
Kvinner deixa les jugadores de
Lluís Cortés a les portes de les
semifinals de la Champions,
una fita aconseguida una sola
vegada a la història de l’equip.
A la ronda següent s’enfrontarien amb el Bayern Munic o
amb l’Slavia Praga. / Redacció

TENNIS !Roberto Bautista va
donar ahir a la nit la sorpresa en
el Masters 1.000 de Miami al
derrotar per 6-1, 5-7 i 3-6 al número 1 del món, Novak Djokovic.
El castellonenc, vint-i-cinquè en
el rànquing de l’ATP, va aconseguir la seva segona victòria de
l’any sobre el serbi després d’un
primer set per a l’oblit, i s’enfrontarà a quarts al nord-americà John Isner, que defensa el
títol de campió. / Redacció

ARTS MARCIALS MIXTES !
Conor McGregor anunciava
ahir el seu adeu de les arts marcials mixtes (MMA) mentre The
New York Times revelava que
ha estat denunciat per una dona
que l’acusa d’agressió sexual,
cas pel qual ja havia estat interrogat a Irlanda al gener. El
comiat de McGregor va causar
estupor: fa uns quants dies
insistia que estava preparat per
tornar a competir. / Redacció
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El Barça vol rematar la feina

