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La vela, per a tothom

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

EMBARCACIÓ ESPECIALITZADA · Gràcies a l’Access, una embarcació a prova de bolcades, s’acosta la vela a qualsevol
públic, tant discapacitats com nens DOS CENTRES A GIRONA · Només dos centres de les comarques gironines, Força 3
de Sant Feliu de Guíxols i el Club Nàutic L’Escala, ofereixen el material i el servei que permet navegar tothom
es promouen les sortides en què les
persones amb algun impediment de
mobilitat puguin sortir juntament
amb tots els altres i aquesta és la finalitat del projecte anomenat Vela
per a Tothom, impulsat per aquest
club nàutic. Carbonell, des de la seva pròpia experiència, explica que
va fer classes de vela al centre i les
va fer juntament amb un grup de
gent que no tenia cap impediment
físic. Des de l’associació, uns 80
usuaris han provat la vela al club i
són uns quants els que repeteixen.
Si bé a l’Escala tenien en propietat
un sol vaixell Access, “aquest any
en tenen dos i això és un bon indicatiu que l’activitat va endavant”, explica Carbonell. També explica que
és una activitat força recent i que,
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a gent de 80 anys, els menors o els disminuïts físicament de qualsevol part
del cos, així com els disminuïts psíquics, tenen des
de fa uns anys la vela a l’abast.
Dos centres de la Costa Brava
són els que ofereixen serveis per a
tots aquests col·lectius, que gairebé
sempre hi acudeixen en grup, almenys a l’inici. El Club Nàutic L’Escala
i l’associació Força 3, instal·lada a la
platja de Sant Feliu de Guíxols, són
els dos centres que ofereixen
aquests serveis a les comarques de
Girona.
Un dels puntals perquè aquesta
experiència s’acosti a tothom és
l’Access, una embarcació d’una o
dues places, amb una quilla de plom
que fa que l’embarcació pesi i no pugui bolcar. Segons explica la presidenta de l’associació esportiva de
vela Força 3, Yaiza Homs, aquest
vaixell petit de dues places els ocupants poden manejar-lo de manera
que no s’han d’anar canviant de costat. Poden conduir-lo mitjançant
un timó molt senzill i només s’han
de limitar a seure en dos seients, situats de costat. És per això, segons
explica Yaiza Homs, que l’anomenen, mig en broma, el loveboat. És
un vaixell apte no només per a persones impedides físicament de qual-
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“Que a l’Escala tinguin
un vaixell més que l’any
passat vol dir que aquesta
activitat va endavant”
—————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

Anomenen ‘loveboat’ a
l’Access, el vaixell adaptat,
ja els dos ocupants s’hi
asseuen de costat
—————————————————————————————————————————————

sevol part del cos, sinó també per a
gent gran o per a infants que, per la
seva estatura petita, no podrien
conduir qualsevol altre vaixell. A
Força 3 expliquen que han tingut
clients de fins a 80 anys.
La majoria de la clientela que
acudeix al servei, però, ho fa a través d’associacions. Un cop han fet la
classe de bateig de mar, que es tracta d’una classe de tres hores, alguns
clients s’animen i continuen pel seu
compte, en l’àmbit individual. Almenys així ho explica el director esportiu del club nàutic de l’Escala,
Xavi López. En aquest club van tenir fins a 66 clients el 2009 que sollicitaven aquest servei i, segons assegura, aquest 2010 la xifra serà
clarament superior. Xavi López
també explica les excel·lències

Dos usuaris de la vela adaptada, al Club Nàutic L’Escala ■ LLUÍS SERRAT

66

són els clients
que van tenir
l’any passat a la
vela adaptada al
Club Nàutic L’Escala.

d’aquest Access, una embarcació de
la qual arriben molt poques al país i
que es construeix a Austràlia. Un
dels usuaris del vaixell al Club Nàutic L’Escala explicava com havia
vist en una ocasió dos monitors posant a prova el vaixell, que intentaven bolcar-lo penjant-se de tots els
costats i no ho havien aconseguit.
És per això que la gent que el prova
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s’hi acaba sentint segura. En una
embarcació col·lectiva, afirma, “es
requereix mobilitat, almenys, a la
part superior del tronc”.
Per anar tots junts
Tal com explica Albert Carbonell,
president de l’associació Mifas, la filosofia que segueix el Club Nàutic
L’Escala és no fer diferències, ja que

de mica en mica, es van obrint possibilitats en diferents esports i encara que no enganxin tothom cada
cop tenen més sortides. Des de l’associació Mifas estan promovent, ja
de cara al setembre, que els esportistes dels seu club de bàsquet –són
uns 12– s’acostin a les instal·lacions
de l’Escala.
Els socis amb discapacitat s’acullen als drets de qualsevol soci en la
utilització de les instal·lacions, excepte l’abonament que tenen per al
bateig de mar al Club Nàutic L’Escala, en què gaudeixen d’un dos per u,
és a dir, poden portar-hi un acompanyant gratuïtament. Tanmateix, no
poden agafar l’embarcació que volen. Hi ha dues opcions per fer
aquesta activitat a l’Escala: l’usuari
pot ser soci o pot fer-se abonat. Segons explica el director esportiu,
l’abonament dóna dret a 40 sortides
al mar. Des de Força 3, amb seu a
Sant Feliu de Guíxols, afirmen que
es tracta d’una activitat que, per
ella sola, no se sustenta i és, per
tant, “deficitària“, tal com diu Yaiza
Homs.
Open de Vela Adaptada
El 2011 serà el tercer any que se celebri l’Open de Vela Adaptada, que
ara té caràcter estatal i en què el
2010 van participar un total de 33
participants. En aquest Open hi poden participar persones amb discapacitat física, paràlisi sensorial o cerebral. ■

