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DEBUT AMB VELA FERMA

Sis patrons de l’IES Icària de Barcelona, en el top ten del III Trofeu Salou Veles i Vent

La tercera edició del Trofeu Salou Veles i Vent, disputada en aigües del Club Nàutic Salou el cap de setmana 
de l’11 i 12 de febrer, s’ha saldat amb un èxit molt destacable de sis windsurfistes de l’IES Icària que hi han 
competit en la categoria d’iniciació amb taules BIC Techno 293 i veles de menys de cinc metres quadrats 
i mig. Tots sis han copat el top ten de la categoria, en una flota de disset patrons que han fet tres regates 
dissabte —diumenge, un vigorós gregal amb puntes de gairebé trenta nusos ha obligat el comitè de regates 
a suspendre les proves previstes—. Després de la disputa de tres mànegues, dues patrones de l’institut 
barceloní han merescut l’or i la plata dels regatistes d’iniciació: Júlia Alòs Mairal i Júlia Capella Vera. Sandra 
Funallet Garcia, del Club Nàutic el Balís, les ha acompanyat en un podi completament femení. A les portes 
dels llorers, en quarta posició, s’ha classificat Mauro Gascón Navas, seguit de Biel Moll Aricha, cinquè. Ale-
jandro de Torres Niess ha fet la setena posició i Alexander Oriol Morales, la novena.

El debut de tots sis joves en una competició oficial del circuit català de windsurf —la seva primera participa-
ció en un trofeu puntuable— l’han comandat el director esportiu de bow, Luis Miguel García Motta, del Club 
Marítim Torredembarra, i el director tècnic de l’equip, Jose Mayans Escandell. El club de García Motta ha vist 
incrementada —i llorejada amb dos metalls de campions— la seva flota de windsurfistes federats per l’entitat 
torrenca. Els veterans Eduard i Ferran Garcia Querol, del mateix club i patrons de bow, han fet quart i sisè 
de la classe RS:X, i Ferran Cornudella Solé, regatista de bow sota el gallardet del Club Nàutic el Balís, s’ha 
adjudicat la plata d’una classe olímpica en què han competit deu persones.

Ferran Cornudella Solé, Ferran Garcia Querol i Eduard Garcia Querol, preolímpics de bow, i Biel Moll Aricha, Júlia Alòs Mairal, Júlia 
Capella Vera —totes dues amb els guardons d’iniciació—, Alejandro de Torres Niess, Mauro Gascón Navas i Alexander Oriol Morales, 
debutants de l’IES Icària en competició oficial. Mar Cañabate Urgel i Luis Miguel García Motta, director esportiu de bow.


