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Un any més, i ja és la quarta edició, ens disposem a or-
ganitzar l’Intercat Race Vila de Torredembarra, trofeu 
ideat, amb la col·laboració de l’Ajuntament, per donar 
a conèixer i promocionar la vila, mitjançant l’esport 
nàutic.

Amb l’excusa d’aquest esdeveniment, el Club Marítim 
Torredembarra acull, any rere any, una gran competi-
ció de vela amb la base dels catamarans  – patí a vela 
i catamarà – però sense perdre de vista altres classes. 

Així doncs, a les nostres aigües s’han portat a terme 
competicions com la Copa d’Europa de Patí de Vela, la 
Copa d’Espanya de Patí Sènior i Patí Júnior, el Campi-
onat de Catalunya de Catamarà o  el Campionat d’Es-
panya de Raceboard, amb una gran participació de na-
vegants vinguts d’arreu i que va creixent a cada nova 
convocatòria.

Enguany ens disposem a acollir el campionat de Ca-
talunya de Patí a vela, una de les competicions més 
importants de la classe i a la que esperem la presència 

de més de cent vaixells.

Gràcies a la tasca de promoció de la vela amb l’Escola 
de Vela, la Vela Escolar – amb l’ensenyament curricular 
a escoles de la Vila – i els equips de regates, el C.M.T. 
porta amb orgull el nom de Torredembarra a les com-
peticions que es fan al llarg de la costa i, com no pot ser 
d’una altra manera, està encantat de contribuir perquè 
Torredembarra sigui coneguda gràcies a l’esport nàutic, 
no només pels competidors, sinó també per les seves 
famílies que, aprofitant l’esdeveniment, els acompa-
nyen.

Dono, en nom dels associats del C.M.T., la benvinguda a 
navegants i seguidors, convidant-los a conèixer el nos-
tre poble, i aprofito per convidar a tots els torrencs a 
gaudir de l’espectacle de la vela en tota la seva essència.

Bon vent a tothom,

Agustín Herrero

President del Club Marítim Torredembarra

BENVINGUTS A TORREDEMBARRA

SR. AGUSTiN HERRERO,
PRESIDENT DEL CLUB MARiTIM TORREDEMBARRA



     

El Club Marítim Torredembarra és una de les entitats 
de la vila que més activitat desenvolupa, plenament 
integrada a la xarxa social de la Torre, no només pel 
vessant de competicions, sinó també per la destacada 
tasca formativa que desenvolupa a través de l’Escola 
de Vela. L’entitat té molts aspectes a ressaltar, però un 
d’ells els engloba tots: l’any 2001 va ser declarada Asso-
ciació d’Utilitat Pública.

Gràcies al treball d’aquest club, i a la implicació de di-
ferents institucions com l’Ajuntament de Torredem-
barra, la nostra vila ha estat des de fa anys escenari 
de nombroses competicions nàutiques d’alt nivell, de-
mostrant una gran experiència i solvència en l’organit-
zació d’esdeveniments. Tot plegat, ha comportat bene-
ficis des d’un punt de vista esportiu, però també per a 
les activitats comercials, turístiques i gastronòmiques 
del nostre municipi.

Torredembarra viu de cara al mar, aquesta mar on na-
veguen els regatistes del nostre Club Marítim i on es-
perem rebre tots els participants de la IV Intercat Race 
Vila de Torredembarra – Campionat de Catalunya de 
Patí de Vela, i de les nombroses competicions que es 
desenvolupen a les nostres aigües.

Enric Grangel Llop

Alcalde de Torredembarra

El Club Marítim Torredembarra: 

Una  gran tasca social i esportiva

SR. ENRIC GRANGEL, 
Alcalde de Torredembarra
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La vila de Torredembarra compta amb un extens tei-
xit associatiu, també en l’àmbit esportiu. Tot plegat 
comporta que hi hagi un gran nombre d’esports i mo-
dalitats que s’hi poden trobar. L’esport nàutic és, sens 
dubte, un dels que més es practiquen a casa nostra de 
la mà del Club Marítim Torredembarra.

Una de les importants tasques que du a terme la Regi-
doria d’Esport és la de treballar frec a frec amb les enti-
tats en el seu dia a dia, amb l’esport de base i també en 
l’organització d’esdeveniments. En aquest sentit, vull 
destacar la labor que desenvolupa ja fa anys el Club 
Marítim Torredembarra a través de la seva Escola de 
Vela.

Ens sentim molt satisfets, doncs, per la feina que du a 
terme el Club Marítim, sempre disposat a organitzar 
competicions i a promoure la marca Torredembarra 
arreu. I en aquesta línia sempre trobaran el suport de 
l’Ajuntament.

Rosa M. Guasch Alberni

Regidora d’Esport de Torredembarra

Sra. Rosa MarIa Guasch, 
Regidora d’Esports de Torredembarra

Una gran tasca en l’esport de base i en 
les competicions
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Benvolguts,

El Club Marítim Torredembarra ha esdevingut, des 
dels seus inicis, una peça fonamental dins de l’esport 
de la vela i més concretament en la disciplina del Patí 
de Vela, embarcació genuïna catalana.

No es podria entendre la gran representativitat del 
Patí de Vela a Catalunya sense l’esforç i perseverança 
d’aquesta entitat, doncs ha demostrat àmpliament una 
gran capacitat organitzativa davant de tot tipus d’acti-
vitats i regates d’aquesta classe, com per exemple els 
diferents campionats de Catalunya, Copes d’Europa i 
altres regates internacionals, com l’Intercat Race Vila 
de Torredembarra, l’International ADIPAV Cup, la Set-
mana Catalana de Vela…

És per a tot això, que volem traslladar el màxim suport 
i recolzament de la Federació Catalana de Vela pel que 
fa a l’organització del Campionat de Catalunya de Patí 
de vela d’enguany en el marc de la IV Intercat Race 
Vila de Torredembarra, la qual serà un valor estratègic 
per a la promoció de l’esport de la vela i el Patí de Vela 
i convertirà així  a Torredembarra com a punt de refe-
rència d’aquesta emblemàtica embarcació.

Rebin una afectuosa salutació,

A la seva disposició,

Xavier Torres i Isach

President

Federació Catalana de Vela

Recolzament de la Federació catalana 
al Club Marítim Torredembarra

Sr. Xavier Torres, 
President de la Federació Catalana de Vela
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Aquest 2015 torna al Club Marítim Torredembarra la 
regata Intercat Race Vila de Torredembarra. En aques-
ta 4a edició, que tindrà lloc del 9 al 12 de juliol en aigües 
de la vila tarragonina, hi participen les classes de Patí 
Sènior, Patí Júnior i Catamarà; a més per a la classe de 
Patí Sènior tindrà lloc el Campionat de Catalunya de 
Patí a Vela. Tot un espectacle on podrem gaudir dels 
millors regatistes d’aquesta modalitat.

Des de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
valorem molt positivament l’organització d’esdeveni-
ments que serveixen per consolidar la pràctica espor-
tiva a casa nostra i projectar la imatge de Catalunya al 
món com un referent esportiu; perquè la tasca que de-
senvolupa el Club Marítim Torredembarra, com la res-
ta de clubs nauticoesportius del litoral català, aquesta 
indispensable i lloable tasca de foment d’una pràctica 
esportiva tan nostrada, com són els esports marítims, 
és un dels puntals que defineixen l’esperit esportiu del 
nostre país. 

A més es tracta d’una competició de Patí a Vela, una 
embarcació genuïna catalana, també anomenada l’Stra-
divarius de la Vela, amb la qual em lliga un vincle emo-
cional, personal i afectiu, que té la peculiaritat de ser 
l’única embarcació que no té timó, orsa, botavara ni 
sabres a la vela.

Només em queda agrair l’esforç al Club Marítim Tor-
redembarra, la Federació Catalana de Vela i totes aque-
lles persones que han treballat per a què aquesta com-
petició sigui un altre any una realitat; perquè sense 
aquesta implicació del nostre teixit esportiu, sense la 
dedicació de les nostres entitats, èxits com aquest seri-
en impensables.

Junts, més ràpid, més lluny, més forts!

Gerard Esteva Viladecans

Sr. Gerard Esteva, 
President de  l’UFEC

Recolzament de l’UFEC al Club Marítim 
Torredembarra
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El Club Marítim Torredembarra és un dels clubs amb més tradició en la organització de campionats d’alt 
nivell de la disciplina “Patí de Vela” en aquests darrers anys.

Això no és casualitat, si no producte d’una molt bona feina liderada per la seva Junta, tècnics i professionals, 
que en la seva majoria son practicants de “Patí de Vela” i com no pot ser d’altre manera, grans enamorats 
d’aquesta embarcació genuïnament catalana.

M’atreviria a dir que el Campionat de Catalunya és la regata on hi ha més participació, ja que és el nostre 
campionat per excel·lència.

Per Adipav és un orgull i a la vegada garantia d’èxit que el Club Marítim Torredembarra hagi volgut 
organitzar aquest campionat. 

Així doncs, només em queda agraïr al Club Marítim Torredembarra i a totes les persones i institucions 
que faran possible la celebració del Campionat de Catalunya d’enguany.

Ens hi trobarem !!!! 

ana pujol
presidenta de l’adipav
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Quan penso en el Club Marítim de Torredembarra, 
penso en l’entitat que ha fomentat i ha reactivat amb 
més esmera  i dedicació, la vela i els esports nàutics al 
Tarragonès, a Catalunya.  És un club de líders, de molt 
bons professionals i tècnics  que cada dia tracen rumb 
a la cultura de la vela, per  als apassionats de la mar, les 
escoles, pels futurs competidors, per a la gent... . 

Des del Port volem mostrar el nostre recolzament a la 
4ª edició Intercat Race Vila de Torredembarra, doncs 
el Club Marítim torna a demostrar un cop més el seu 
compromís amb la vela mes nostre que és el Patí a 
Vela, el Patí Català. Hi participen les classes de Patí Sè-
nior i Junior i també el Catamarà, en un entorn molt 
viu que és el Club i  la platja de Torredembarra, els  re-
gatistes tindran un cop més la possibilitat de navegar 
en la mar Tarragonina,  que per a mi sempre ha estat 
insuperable, per les seves condicions de vent i onatge.

El Club Marítim i el Port de Torredembarra hem tre-
ballat junts durant mes de 20 anys per fer possible 
nombroses regates i travessies de creuers, així com re-
gates per a la vela lleugera  on el protagonista principal 
ha estat sempre l’Escola de Vela del Club, bressol dels 
futurs navegants de la Torre.   

EL Club Marítim de Torredembarra és garantia d’èxit, 
integritat i responsabilitat i  amb aquesta Intercat Race 
ens  oferirà un gran espectacle de la vela en estat pur.

Hissem veles!

Oriol Milà

Capità del Port de Torredembarra

ORIOL MILA
CAPITA DEL PORT DE TORREDEMBARRA

La Vela en estat pur...!
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El Club Marítim Torredembarra es troba a la platja de 
Baix a Mar, entre  el barri pescador de Torredembarra 
i la zona dels Muntanyans. La zona dels Muntanyans 
ha estat declarada EIN (Espai d’Interès Natural) ja que 
es una de les poques platges naturals que conserva la 
sorra, les dunes i els maresmes, presentant així una 
flora i una fauna pròpia d’aquest medi i inusual al lito-
ral català.

A la platja de Baix a Mar, seguint el passeig marítim, 
podrem trobar diversos establiments de restauració, 
així com una zona de Tennis-Platja pública, el varader 
de l’associació de ”Gussiaires” de Torredembarra i la ja 
emblemàtica  escultura “Alfa i Omega” de Rafael Barto-
lozzi, característica de la platja de Torredembarra, entre 
altres.

En aquest entorn, trobem el Club Marítim Torredem-
barra, constituït l’any 1969. Des dels seus inicis, el Club 
ha contribuït de forma molt notable en l’ensenyament, 
foment, desenvolupament i pràctica de la vela lleugera, 
en especial de les modalitats de Patí de Vela Sènior i 
Patí de Vela Júnior.

El Club està afiliat a la Federació Catalana de Vela, la 
Reial Federació Espanyola de Vela i la Federació de Mo-
tonàutica. Disposa, des dels seus inicis, d’una Escola de 
Vela reconeguda per la Federació que duu a terme una 
notable activitat esportiva.

La gran contribució del Club Marítim Torredembarra 
al foment de la pràctica de la Vela, s’ha materialitzat 
també amb la demostració d’una important capacitat 
organitzativa davant de tot tipus d’activitats, regates i 
campionats que gaudeixen d’un important reconeixe-
ment.

Durant els últims deu anys, podem destacar l’organització de les següents regates:

Club Marítim Torredembarra 
41º 08' 44'' N    01º 24' 58'' E

2014 Campionat de Catalunya per Equips d'Optimist.
2014 Campionat d'Espanya de Raceboard (III Intercat Race Vila de Torredembarra).
2013 Campionat de Catalunya de Catamarà (II Intercat Race Vila de Torredembarra).
2013 Copa d'Espanya de Patí de Vela i Patí de Vela Júnior (II Intercat Race Vila de Torredembarra).
2012 Copa d'Europa de Patí de Vela (I Intercat Race Vila de Torredembarra).
2011 Campionat de Catalunya per Equips de Patí de Vela i Patí de Vela Júnior.
2010 Campionat de Catalunya de Patí de Vela.
2009 Campionat de Catalunya d'Optimist.
2008 International ADIPAV Cup.
2007 Copa d'Europa de Patí de Vela.
2007 XXII Setmana Catalana de Vela.
2006 XXI Setmana Catalana de Vela.
2005 XX Setmana Catalana de Vela.
2004 Campionat de Catalunya de Catamarà.



Un any més arriba l’Intercat Race Vila 
de Torredembarra,  aquest any celebrant 
la seva quarta edició. Durant els dies 9, 10, 
11 i 12 de juliol de 2015, podrem gaudir 
del Campionat de Catalunya de Patí de 
vela Sènior, a més dels Patins Júnior i els 
Catamarans, tots navegant davant de la 
nostre costa, gaudint de les magnifiques 
condicions que ens brinda el litoral de 
Torredembarra. Aquesta competició que, 
any darrere any, atrau a regatistes, acom-
panyants i aficionats de la vela  al poble de 
Torredembarra, al Club Marítim i a la seva 
espectacular platja, s’ha anat consolidant com la regata 
insígnia del CMT. I es exactament per aquesta raó que 
va néixer l’Intercat, per  atraure a navegants i aficionats 
a Torredembarra i així poder mostrar les virtuts d’una 
vila oberta completament al mar. Una vila que compta 
amb una historia, una tradició i una cultura de mar. 

Només cal estar un matí a la platja de Torredembarra, 
davant de Baix a Mar, el barri marítim, per poder obser-
var com els nens de l’escola C.E.I.P. Antina comencen a 
muntar les embarcacions de vela, preparats per sortir 
un dia més, seguint amb el programa de Vela Escolar. 
Veure com s’uneixen a aquestes sessions també els ins-
tituts, I.E.S. Torredembarra i I.E.S. Ramón de la Torre. 
Observar com surten els equips d’Optimist, Europa i 
Patí Júnior a fer els seus entrenaments i els Creuers a 
regatejar. Tot plegat fa que el Club Marítim Torredem-
barra tingui, setmanalment, un mínim de 150 alumnes 
a l’aigua. 

L’esforç i la dedicació que el Club Marítim Torredem-
barra, juntament amb l’Ajuntament de Torredembarra 
i Port Torredembarra, realitzen per obrir Torredembar-
ra encara més al món de la vela arriba al seu punt mà-
xim en aquesta competició, englobant amb l’Intercat 
competicions com la Copa d’Europa de Patí de Vela, la 
Copa d’Espanya de Patí Sènior i Patí Júnior, el Campi-
onat de Catalunya de Catamarà o  el Campionat d’Es-
panya de Raceboard. Aquest any, amb l’organització de 
la IV edició Intercat Race Vila de Torredembarra, tot 
el Club Marítim Torredembarra rebrà amb una càlida 
benvinguda les flotes de Patí Sènior, Patí Júnior i Ca-
tamarà, desitjant que tots gaudeixin d’aquests quatre 
dies de competició al nostre poble.

IV Intercat Race Vila de Torredembarra, 
la regata
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Dijous, dia 9 de Juliol de 2015

15:00h Inici dels recorreguts d’entrenament
Fins les 17:00h Inscripcions obertes a l’oficina de regates
20:00h Barbacoa a la zona verda CMT

Divendres, dia 10 de Juliol de 2015

09:00h Obertura Oficina de Regates
11:00h Programa Especial – Radio Ona la Torre
Fins les 13:00h Inscripcions obertes a l’oficina de regates
15:30h Senyal d’atenció de la primera prova
18:00h Xerrada 
1h despreès de l’arribada de comité a terra Barbacoa a la zona verda CMT

Dissabte, dia 11 de Juliol de 2015

09:00h Obertura Oficina de Regates
13:00h Senyal d’atenció proves
1h despreès de l’arribada de comité a terra Barbacoa

Música en directe - Grup

Diumenge, dia 12 de Juliol de 2015

09:00h Obertura Oficina de Regates
13:00h Senyal d’atenció proves
17:00h Entrega de premis

Entrega obsequis SIKA

PROGRAMA
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A l’aigua – Camps de Regates

Durant la realització de la IV Intercat Race Vila de Tor-
redembarra, els regatistes trobaran  a l’aigua dues àrees 
(Alfa i Bravo) dedicades a cada classe de la regata.

Els regatistes podran trobar els seus respectius recor-
reguts  annexats a les INSTRUCCIONS DE REGATA 
de cada classe.

ALFA: Patí de Vela Sènior  

BRAVO: Patí de Vela Júnior 

catamarà
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AREA ALFA 

PATÍ SÈNIOR 

 

AREA BRAVO 

PATÍ JÚNIOR 

CATAMARÀ 



CMT:  Com vau arribar al Club Marítim Tor-

redembarra? 

Jordi: Vaig fer un curs de vela un estiu de Laser 
Pico. Després, aprofitant el programa de Vela Escolar 
de l’Antina vaig seguir navegant, em va agradar i al 
oferir-me unir-me als equips de regata vaig acceptar..

Genís: Vaig començar també amb un curset d’estiu 
i al finalitzar la setmana em van dir que tenia nivell i 
que em podia interessar unir-me als equips de regata. 
El Coordinador em va animar per provar-ho i em va 
agradar així que vaig decidir quedar-me.

CMT: QuÉ És el que us agrada més del Club 

Marítim Torredembarra?

Jordi: És un Club molt divertit. Els estius me’ls paso 
amb els monitors de vela, ajudant en el que puc i apre-
nent d’ells. M’estimo molt el Club, m’agrada vindre 
sempre que puc i veure com va tot.

Genís: Per a mi, el Club és com una segona casa. Vinc 
sempre que puc a aprendre coses noves del mar. Sé que 
puc comptar amb els mariners, els monitors i el coor-
dinador per que m’ensenyin tot el que saben sobre el 
mar, les regates, les embarcacions etc... Tots tenen “bon 
rotllo” i semblem una família.

CMT: Per qué vau triar navegar en Patí de 

Vela d’entre totes les classes?

Jordi: Per que crec que es un vaixell molt sensible 
amb el que aprens coses que no aprendries en altres 
embarcacions, però que et poden servir per a totes les 
classes.

Genís: Per que m’encanta com reacciona durant els 
dies de vent, m’agrada molt sortir amb els altres amics 
i la sensació que dona quan escores. Per a mi és la mi-
llor embarcació que podia triar.

CMT: Un cop vau tenir triada aquesta clas-

se, com ha estat la vostra evolució? Com 

noteu el vostre progrés?

Jordi: El primer any no sabia navegar gens, ara tinc 
en compte la maniobra del màstil i vaig progressant 
en regates. Intento fer bones sortides i no quedar-me 
darrere mirant.

Genís: Jo ho he notat bastant. Al principi els errors 
em deixaven molt enfadat, ara intento no cometre’ls o 
corregir-los quan abans millor. Abans el Jordi em pas-
sava sempre, i ara ja estem mes igualats. (riuen)

Jordi Dalmau i Genís Martín, regatistes i 
membres de l’equip de regates de Patí de 
Vela Júnior del Club Marítim Torredem-
barra. En Jordi navega des de fa 3 anys i en 
Genís, des de fa 2 anys. 

Parlem amb els Júnior

GENÍS MARTÍN



CMT: Quina va ser la 

primera Intercat en la 

que vau participar? 

Que vau pensar i com 

us vau sentir?

Jordi: Porto participant des 
de la primera edició, tot i que 
era de les primeres regates 
enles que hi participava. Vaig al·lucinar amb la quan-
titat d’embarcacions que hi havien. Crec que a partir 
de llavors vaig començar a fixar-me en els altres nave-
gants, crec que se n’aprèn molt.

Genís: No vaig poder participar en cap de les altres edi-
cions,  però tinc moltes ganes de participar en aquesta. 
Vull ser mes competitiu i anar a per una bona posició.

CMT: Com veieu aquesta IV edició? Qué en 

penseu?

Jordi: Segurament hi hauran més embarcacions que 
les passades edicions, hi haurà molt de nivell. Espero 
gaudir amb tots els navegants.

Genís: Al ser la meva primera Intercat, i amb les ga-
nes que tinc arrossegades de les passades edicions, vull 
sortir a navegar i donar-ho tot.  Aquest tipus de regata 
significa molt per a mi.

CMT: A part de la regata en sí, com veieu 

l’ambient a terra durant aquests tipus de 

competició al CMT?

Jordi: M’agrada l’ambient de competició, encara que 
em fico una mica nerviós, sobretot amb dies de “ter-
ral”. M’agrada que hi hagi gent d’altres Clubs per pas-

sar-ho bé i competir amb ells. 
M’agraden les barbacoes al 
Club Marítim Torredembar-
ra, sobretot si m’emporto un 
trofeu!

Genís: Ens agrada que hi hagi gent, aficionats, com-
panys d’altres Clubs i persones que vulguin endin-
sar-se en el món de la vela. M’agrada l’ambient que es 
respira al Club durant aquestes dates, compartir idees 
amb altres companys i les barbacoes que s’organitzen 
a la zona verda. 

CMT: Un cop finalitzeu la vostre etapa din-

tre del Patí Júnior, que fareu? Entrareu a 

Sènior? Considereu l’opció de passar a la 

classe “Open” o penseu en altres classes?

Jordi: Jo tinc pensat passar a Patí Sènior quan arri-
bi al pes mínim. Vull seguir aprenent i fixar-me en la 
flota Sènior també. No ens atrau l’idea de seguir amb 
la classe Open.

Genís: Jo no ho tinc molt clar. Per una banda m’agra-
daria provar altres classes com l’Europa o el 470, però 
també m’atrau el Patí Sènior.

CMT: Bé nois, us desitgem molta sort i molt 

bon vent durant la IV edició de l’Intercat 
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“Tot va començar amb un vell Snipe que vaig comprar a Tarragona” ens explica el senyor Albert Alonso de Medi-
na, soci d’honor del Club Marítim Torredembarra. En aquella època, a finals de la dècada dels 60, el senyor Alonso 
navegava durant l’hivern per Barcelona en Snipe i passava els estius a Torredembarra, on la vela lleugera encara 
no era gaire coneguda. Va ser durant l’any 68 que va adquirir aquell Snipe de fusta a Tarragona i juntament amb 
un parell d’amics, va començar a sortir des de la platja de Torredembarra. 

Aquell Snipe era una embarcació antiga i pesada, fet que impossibilitava al senyor Albert sortir quan volia, ja que 
era molt difícil poder treure’l a l’aigua. Es per això que ell i el grup d’aficionats que s’havia anat creant a Torredem-
barra van decidir crear el Club Marítim Torredembarra, idea que va agradar arreu del poble.

El dia 3 d’Agost de 1969, tenia lloc l’Assemblea Institutiva del Club Marítim Torredembarra.  El Club, que ràpida-
ment va arribar als 120 socis, va adquirir una cabana de fusta, situada a la zona dels Pins (davant de l’estació de 
tren) que duraria fins l’any 1983.

Cal destacar durant aquesta època l’organització del Campionat Yatchman, durant els dies 29 i 30 de Juny i el dia 
1 de Juliol de 1973. Aquesta competició, organitzada amb la col·laboració del Club Marítim Altafulla, va comptar 
amb 250 inscrits de les classes Snipe, Moth, 470, 420, Vaurien i Patí de Vela. 

Com ja hem dit, l’any 1983, el Club Marítim Torredembarra es va traslladar a la seva situació actual, ampliant les 
seves instal·lacions i serveis.  El nombre de socis ha anat augmentant, així com la llista d’activitats, competicions 
i actes, però el Club Marítim Torredembarra segueix amb el mateix desig d’acostar la vela i el mar a tothom, mit-
jançant l’organització de cursos, competicions i actes de qualitat.



Comitè d'Honor:
- Sr. Enric Grangel

- Sr. Agustín Herrero

- Sr. Gerard Esteva

- Sra. Anna Pujol

- Sr. Sergi Cadenas

- Sr. Xavi Torres

- Sr. Ivan Tibau

Comitè Organitzador:
- Marc Collado

- José Aznar

- Rafel Oliva

- Jordi Blanch

- Aleix Ballester
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