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Capaços de ser els millors navegants... 

 
L’Escola de Vela Adaptada (Club E.V.A.) és una Escola de Vela 
situada al Port Esportiu d’Aiguadolç (Sitges) i té com objectiu 
principal ensenyar a navegar a persones amb discapacitat. 
Es el Centre pioner d’aquest esport a Espanya amb iniciativa de l’any 
1988 de la Fundadora, la Doctora Victoria Fumadó. 

 
L’Escola compta amb material i instal·lacions adaptades, i amb un 
equip de monitors especialitzats, dirigits per la Sra. Montserrat Renom 
y coordinats per Sr. Toni Alonso, tècnics de reconegut nom  en el mon 
de l’esport per a discapacitats. 

 
Tant mateix forma part com a suport de l’Escola, el Dr. Jordi Renom 
Pinsach, que es professor titular del Departament de Psicologia Social 
i Psicologia Quantitativa de la Facultat de Psicologia de la UB. A mes de 
la docència en matèries relacionades con la psicometria, ha estat 
responsable de diversos projectes de investigació, innovació docent i 
transferència, centrats en els desenvolupaments de mètodes i 
aplicacions per a la realització de les tasques nàutiques amb el mon de 
les discapacitats, i mes concretament en la nàutica, col·laborant molt 
estretament amb E.V.A.. 

 
Des de fa més de 31 anys, nens y adults, naveguen en cursos de vela, 
participen en colònies i concentracions nàutiques, i es formen com 
tripulants per la competició… 
L’objectiu principal de l’E.V.A. és ensenyar a navegar a persones amb 
discapacitat: discapacitat física, discapacitat intel·lectual i discapacitat 
sensorial. 

 
Altres objectius son formar d’entre els alumnes monitors de vela i 
donar recolzament i seguiment en la creació de noves escoles de vela 
adaptada d’arreu d’Espanya. 

 

Les activitats del Club-Escola, son les següents: 
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 Batejos de Mar 
 Cursos d’iniciació 
 Cursos de Perfeccionament 
 Cursos a mida per centres, entitats. 
 Colònies nàutiques infantils d’estiu 
 Concentracions nàutiques junior 
 Entrenaments per a la competició 
 Participació en Competicions Catalanes, Espanyoles i internacionals 
 Organització de Competicions 
 Organització de seminaris 
 Legislació de noves modalitats 
 Ajut per creació de noves escoles o clubs 

 
Dins l’ampli ventall d’activitats que s’organitzen des de l’Escola tenen 
especial rellevància les activitats d’estiu per infants, activitats per 
centres i entitats i les relacionades amb l’àrea de la Competició : 

 

Batejos de Mar, cursos a mida i activitats concertades : 
 

Moltes entitats son assistents habituals de l’escola, des de l’E.V.A. es 
concerten batejos a mida per donar conèixer l’esport de la vela o be 
se’ls organitzen cursos específics o organització de competicions, entre 
altres : 

 
Club Esportiu ASPACE (Associació Paràlisis Cerebral). 
Club l’Espiga de Vilafranca (Centre Ocupacional Persones amb 
Discapacitat Psíquica). 
Centre de Recursos de la O.N.C.E. Joan Amades. 
Club la Nau (Centre Ocupacional Persones amb Discapacitat Psíquica). 
Fundación LUCIA para el SIDA pediátrico. 
Fundació Sant Miquel (Centre Ocupacional Persones amb Discapacitat 
Psíquica). 
A.N.N.E Fundació (Atenció Nens amb Necessitats Especials). 
O.N.C.E. Catalunya. 
Club Espina Bífida. 
Institut Guttmann. 
La Llar (Atenció a persones amb esclerosis múltiple). 
ACIDH (persones amb intel·ligència límit). 
Ass. Pera Mitjans. 
Club ESBONAT (paràlisis cerebral). 
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Fundación También (deportes adaptados de Madrid). 
Centro de Actividades de Zaragoza. 
ACELL (Federació d’esports per discapacitats intel·lectuals). 
Fundació Ave Maria de Sitges (per persones amb disc. Intel·lectual i 
física). 
Sailability España. 
FEDMF. 
FCDMF. 
FEDC. 
FCDC. 
Sitges Capaç. 
Fundación un Mar Sin Barreras. 
Vela Sense Límits. 
Hospital Sant Joan de Deu. 

 
Caldria destacar la relació sòcio-esportiva i d’integració que s’ha creat 
en els darrers anys amb la Diputació de Barcelona, que s’ha 
convertit amb l’eina per poder acostar al mon de la gent amb 
discapacitats o mancances físiques l’oportunitat de poder descobrir el 
mar i tot allò que l’envolta i el fa tant especial, amb la visita, per 
exemple durant els dos darrers anys de més d’una cinquantena de 
entitats municipals i de la sanitat a les nostres instal·lacions per tal de 
poder gaudir del programa específicament dissenyat per a poder donar 
cobertura a les necessitats d’aquest sector de la nostra gent. 

 
 
 
 

Vela infantil 
 

La vela infantil te un paper molt important dins de l’Escola, 
desenvolupant durant tot l’any una intensa programació. 

 
- Formació continuada: 

 
Els alumnes avancen des d’una etapa d’iniciació i continuació cap a la 
tecnificació i tàctica de regates, a través de cursos i entrenaments 
continuats, passant si es el seu desig a participar en la competició. 
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L’actual grup de nens i adolescents que formen part de l’Equip junior 
de l’Escola esta molt consolidat, donat que porten varis anys navegant 
junts i a l’hora es va augmentant el grup amb les noves incorporacions. 

 
- Colònies i concentracions nàutiques d’Estiu: 

 
Les Colònies nàutiques van dirigides a nens i nenes amb discapacitat 
física. 
Enguany s’organitzen amb allotjament a Port d’Aiguadolç. 
Durant cinc dies els nens i nenes poden practicar i gaudir d’un munt 
d’activitats: 
Esports nàutics: Vela, rem, pesca… 
Tallers: Nusos mariners, meteorologia, telescopis, … 
Jocs i  activitats lúdiques: Gyncames terra i  mar, jocs d’aigua, 
vetllades… 

 
Les concentracions es destinen a l’equip de regates infantil i junior, 
allotjant-se igualment durant una setmana al Port i navegant en 
diverses modalitats tant de vela lleugera com de creuer. 

 
 

 
Preparació i Participació a la Competició. 

 
Des de l’any 1992 l’E.V.A ha ajudat a arrancar el mon de la competició 
dins la Vela Adaptada, la seva legislació i reglament específic. 

 
Ha format i entrenat regatistes dins les diferents discapacitats, 
aconseguint uns resultats molt satisfactoris i un excel·lent palmarès. 

 
l’Escola com a centre de preparació, ha entrenat tres tripulacions de 
regatistes invidents o amb deficiència visual, que acompanyats d’un 
guia han participat anualment al Campionat de Catalunya i al 
Campionat d’Espanya per a Cecs y Deficients Visual, aconseguint en 
diverses edicions els primers llocs. 

 
També han participat en altres Competicions OPEN arreu de l’estat 
amb modalitats diverses com GOS 16, J 22, etc. 
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Dins la vela adaptada per tripulacions amb discapacitat física, han 
entrenat quatre tripulacions en categoria junior. 

 
En les classe 2.4mR paralímpica els actuals primers del ranquing 
nacional s’entrenen i participen en Campionats: Campionat de 
Catalunya, Campionat d’Espanya, Campionat del mon i Campionats 
Selectius per les Paraolimpioades. 

 
D’entre els alumnes han sorgit grans regatistes, que han estat 1ers en 
categoria paralímpica 2.4mR i 1ers en vela per invidents i def. Visuals. 
A l’hora que una part dels nostres esportistes ja treballen com a tècnics 
i entrenadors de diverses classes. 

 
 

Organització de Competicions: 
 

L’E.V.A. ha arrancat y dissenyat diverses categories de competició, 
sent pionera en l’organització del primer campionat d’Espanya de Vela 
Adaptada, primer campionat d’España de Vela per invidents i deficients 
visuals. 

 
L’E.V.A. ha organitzat també, en diverses edicions a Port d’Aiguadolç- 
Sitges, el Campionat de Catalunya de vela adaptada, i vela adaptada 
junior i ha seguit organitzat diversos Campionats d’Espanya i 
col·laborat amb l’organització de Campionats internacionals. 

 
A banda cada vegada te mes inscrits dins la Dylan’s Cup, que sen una 
regata social del Club per cecs i deficients visuals, que marca la fi de 
la temporada, en les darreres edicions ha rebut tripulacions de 
Valencia, Jerez, Madrid i Catalunya. 

 
 

Suport i vinculació. 
 

Una de les voluntats de l’E.V.A. es poder oferir l’esport de la vela a 
totes les persones que ho desitgin o be ho necessitin per la seva 
rehabilitació o integració. 
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Des dels seus inicis ha comptat amb el recolzament de diverses 
empreses privades que han donat continuïtat a aquesta tasca, i sobre 
tot amb el suport imprescindible del Port d’Aiguadolç, a través de la 
companyia concessionària PORT D’AIGUADOLÇ-SITGES, S.A., que 
ha fet possible l’establiment, la arrancada i posta en marxa i la situació 
actual, fent-se càrrec de totes les despeses portuàries i de 
desplegament i logística, que ens permeten dur a terme els nostres 
objectius, que esperem i desitgem puguem prolongar en el temps i en 
els anys propers. 

 
 


