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Què és una regata?
Una regata és una competició esportiva o cursa  de 
velocitat  entre embarcacions. El terme s'utilitza tant 
en competicions de vela,  com en competicions de 
rem. 

Les regates de Vela poden ser de vela lleugera o de 
vela de creuer.

Les regates de vela lleugera solen realitzar sobre un 
recorregut,  normalment,  en  forma  de  triangle, 
marcat  per  boies  o  balisses,  la  configuració  més 
comuna  és l'anomenada Triangle Olímpic. 

A la vela de creuer, a més dels recorreguts abalisats, 
es  navega  de  port  a  port.  Quan  el  recorregut 
travessa  diferents  aigües,  la  regata  es  denomina 
regata oceànica o transoceànica

Regates destacades :
• Copa Amèrica
• Mini Transat 6,50 
• Volvo Ocean Race 

L'oncle d'un company es dedica a practicar aquest 
espor i hem volgut aprofitar per entrevistar-lo. És de 
les poques persones que tenen el seu domicili en un 
vaixell, que està amarrat al port de Mataró.

Entrevista:
Tinc entès que vius en un vaixell?  Quant de 
temps fa que hi vius? Per què et vas animar a 
fer-ho? Quin vaixell tens?
Sí . Fa 11 anys que hi visc .Tenia un amic que en 
tenia un i em va agradar l'experiència i durant un 
any  vaig  anar  moltes  vegades  amb  ell.   L'any 
següent  em  vaig  comprar  un   veler,  que  es  diu 
Petrus .

Com és viure en un vaixell?
Talment sembla que estiguis en una casa, però tot 
en tamany reduït. 
Quin és el pressupost anual per mantenir un 
vaixell ?
Tenint present que el que necessito en primer terme 
és ser soci del Port de Mataró i pagar l'amarratge on 
estic, són uns 1.000€ a l'any. També t'he de dir que 
en  tenir  l'amarratge  tinc  gratuït  el  servei  d'aigua 
potable i d'electricitat.
Per tenir un vaixell, i a més poder participar 
en regates, quin títol es necessita?
Tinc  el  títol  de  patró  de  iot  que  em permet  dur 
embarcacions sense límits d'eslora ni potència  de 
motor.
Quants  anys  fa  que  practiques  l'esport  de 
vela?
Ja fa més dotze anys que vaig començar.
Quant de temps dediques a entrenar?
Un parell d'hores al dia.
Però no són les regates les que et donen per 
viure, a què et dediques?
Treballo  en una empresa de logística de la que en 
sóc el director general.
Quants treballadors tens a la teva empresa?
Tinc al voltant d'uns 80 treballadors.
Has participat alguna vegada en una regata?
Sí, fa poc al juny. Es deia el trofeu de Mataró 13 i 14 
de juny de 2009. 
I n'has guanyat alguna? Sí  
Has  fet  algun  viatge  amb  el  teu  vaixell? 
Sí, per exemple he anat a Mallorca
Has tingut alguna complicació al mar?
 Sí al port, el motor se'm va trencar i vaig haver de 
trucar a salvament marítim. 
Has  llogat  alguna  vegada  el  teu  vaixell? 
Sí, però sempre tinc present si la gent que em ve es 
responsable o no, doncs hi ha una mica de tot.

Vela lleugera Vela creuada


