COMUNICAT DE LA CANDIDATURA XAVIER TORRES / FEM VELA CATALANA A LA FEDERACIÓ CATALANA DE
VELA
ELECCIONS A ESTAMENTS

L’equip de FEM VELA CATALANA agraïm a tots els esportistes, tècnics, jutges, mesuradors, àrbitres i oficials
de regata que varen acostar-se el passat divendres a les seus electorals territorials per dipositar el seu vot.
La proximitat de les seus territorials va afavorir una participació superior a anteriors eleccions. Malgrat tot,
d’un cens total de 2.220 electors, es va registrar una participació de 459 votants, es a dir el 21%.

Donant tota la representativitat que els estaments es mereixen, desitgem posar de manifest que d’acord
amb el que estableix la legislació vigent, l’Assemblea de la Federació la composen majoritàriament els clubs.
A través dels clubs esta representat la resta del col·lectiu de la Vela Catalana, com son les escoles de vela,
llicències i carnets de lleure. Sobre el total de llicències, carnets de lleure i carnets d’escola, els electors que
varen acudir a les urnes el passat divendres representen el 3% del col·lectiu. Queda molt clar doncs el lloc
que tant la llei com els estatuts reserven als Clubs per representar degudament els interessos de TOTA la
Vela Catalana.

Els clubs de la nostra candidatura representen els esportistes, navegants, tècnics i jutges, amb el 61% de les
llicències esportives, el 68 % dels carnets d’escola i un 74% de les regates en nombre de participants. Formem
un equip provinent de diferents sectors i tipologies de clubs del litoral català, que seguirem defensant els
interessos de tots els col·lectius del nostre esport.

Desitgem felicitar a tots els nous estaments escollits, hagin estat presentats per una o altra candidatura. Des
d’avui, per nosaltres no son de cap candidatura, son els estaments que representen als diferents col·lectius
a la federació, i ens comprometem a integrar-los en els Comitès corresponents.

RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL

En la seva sessió d’ahir dia 24 d’Agost, la Junta Electoral va adoptar la resolució de modificar el cens electoral
perquè s’havia elaborat “prenent com a base per a fer el cens unes dades d’un programa informàtic que ha
resultat poc fiable i no les dades de llicències efectivament emeses”.
Per aquest motiu i cap altre ha eliminat 11 clubs del cens que no tenien emeses les 20 llicències mínimes
necessàries per tenir dret a vot.

Celebrem el bon funcionament dels organismes de control del procés electoral que continuarà amb total
garantia pels electors i candidats que hi participem, tot i els esforços del Sr. Turró per desacreditar-lo.
Per tant, esvaïda qualsevol ombra de dubte sobre falsedats i manipulacions atribuïdes i difoses
persistentment contra la nostra candidatura, manifestem que les coaccions i falses acusacions tenen
conseqüències penals per qui les formula sense cap base demostrable i ens reservem les accions legals que
corresponguin.

DARRERS ESDEVENIMENTS

També volem respondre específicament i amb total rotunditat a la publicació apareguda en el Blog del Sr.
Jaume Soler afirmant que Xavier Torres va proposar un pacte al Sr. Turró. Ben al contrari, per dues vegades,
la candidatura del Sr. Turró s’ha adreçat a Xavier Torres directament per, primer, oferir anar a una
candidatura conjunta, i segon, per a que retirés la seva candidatura, sempre sota amenaça de recursos i
accions legals.
En definitiva, unes pràctiques que ja vam veure en l’anterior campanya del Sr. Turró a les eleccions de la Real
Federación Española de Vela amb el resultat de tots conegut.

La realitat és que la nostra candidatura compta amb 77 avals de clubs i estaments, front als 24 de la contrària.
Formem una candidatura plural en la que estan representats la majoria de clubs catalans i en la que es dona
i es donarà veu als estaments escollits, siguin de la candidatura que siguin.

Seguim treballant més forts i decidits que mai, som la candidatura dels fets, de la feina feta i del projecte.
No volem joc brut. Ens refermem en el propòsit de no caure en provocacions ni donar resposta amb el mateix
estil als missatges que malintencionadament s’han fet circular.
El proper dia 1 la vela catalana escollirà als que consideri els seus millors gestors i esperem que ens atorgarà
la seva confiança.

Barcelona, 25 d’agost de 2020

