COMUNICAT DE LA CANDIDATURA XAVIER TORRES / FEM VELA CATALANA

La Vela Catalana renova la confiança en Xavier Torres. La candidatura FEM VELA CATALANA encapçalada
per Xavier Torres ha guanyat les eleccions a la Federació Catalana de Vela.
Agraïm el compromís amb la vela a tots els presidents de club i als representants dels estaments que ahir
varen exercir amb responsabilitat el seu dret a vot. Ahir els presidents dels clubs catalans varen decidir de
forma clara i contundent, amb un 67’27 % de suport, que volen Xavier Torres i el seu equip al capdavant de
la Federació.
Es va arribar a una participació del 96’6% del cens de clubs, mentre a les passades eleccions a estaments
varen votar el 16’1% del cens de l’estament d’esportistes, el 26’7% de tècnics i el 45’1% de jutges i oficials.
D’acord amb la Llei de l’Esport i el Decret 58/2010 que regula les federacions esportives catalanes, els clubs
catalans han de representar la vela catalana a l’Assemblea. Els clubs representen a tots els seus esportistes,
siguin de competició, de lleure o d’escola, i de totes les edats: adults, infantil o juvenil. Els Estatuts de la
Federació Catalana de Vela preveuen a més la participació dels representants dels estaments d’esportistes,
tècnics, jutges i oficials. Aquests tenen la seva representació a l'assemblea de la Federació i els seus espais
de col·loqui i de treball en els comitès. Per nosaltres no ha existit mai cap divisió entre aquests col·lectius,
que han de treballar plegats en el marc que defineixen els Estatuts.
Ens comprometem a integrar les diferents sensibilitats dels actuals estaments en la composició dels Comitès.
Junts Fem Vela Catalana.
A desgrat nostre, hem viscut un procés electoral i una campanya dura i agressiva per part de la candidatura
de Jesús Turró. S’han difós falsedats, s’han fet acusacions i atribuït responsabilitats sense cap tipus de prova.
Ens vàrem comprometre a no caure en provocacions i no entrar en aquest tipus de degradació de la vela
catalana i ho hem complert. Ens alegrem que una vegada més aquest tipus de campanya hagi conduït a la
derrota. Només desitgem i demanem que respecti el resultat i permeti que la Federació Catalana de Vela
faci el seu camí lluny de conflictes impostats.
Ens comprometem a continuar representant i escoltant a tota la Vela Catalana com hem fet els darrers
quatres anys. Per tot l’equip de Fem Vela Catalana, des d’avui no hi ha partidaris d’una o altra candidatura,
hi ha una sola Federació Catalana de Vela on tots sou cridats a ajudar i empènyer per fer créixer el nostre
estimat esport.
Hem fet, estem fent i farem que la Vela Catalana recuperi l'harmonia que tenia abans de les eleccions.
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