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UN MAR
D’OPORTUNITATS

Acollir la Copa Amèrica ens ha d’ajudar  
a dinamitzar l’economia blava, diversificar 
l’oferta turística i impulsar la indústria  
vinculada al mar. 
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Les oportunitats que ofereix la Copa 
Amèrica van molt més enllà dels ingressos 
associats a l’assistència a les proves 
esportives i a les activitats que es puguin 
celebrar paral·lelament. El seu benefici 
potencial no s’acaba amb l’impacte sobre 
el turisme i els serveis, la creació de llocs de 
treball i la projecció mundial de Barcelona  
i Catalunya.  
Volem aprofitar tot això, però també volem 
que el fet d’acollir aquest esdeveniment 
dinamitzi l’economia blava al litoral català i 
ens ajudi a transformar el sistema productiu 
en clau sostenible.

HOLA 

Roger Torrent i Ramió
President de la Fundació Barcelona
Capital Nàutica

Posar-nos sota el focus internacional,  
amb una audiència de més de mil milions 
de persones, ens situa al mapa preferent del 
turisme nàutic, fet que ens obre una nova 
ruta per diversificar, encara més, l’oferta 
turística del nostre país sota paràmetres 
de responsabilitat amb l’entorn. Al mateix 
temps, suposa un revulsiu per a la recerca 
i la innovació en l’àmbit de la indústria 
vinculada al mar i, en particular, a la 
navegació marítima. 

És, per tant, un autèntic honor presidir  
la Fundació Barcelona Capital Nàutica  
i poder contribuir al fet que la celebració 
de la Copa Amèrica esdevingui un projecte 
enriquidor per al país des del punt de vista 
social, esportiu, econòmic i mediambiental.

Tenim al davant tot un mar d’oportunitats. 
Ara hem de convertir-les en realitats al 
servei de la societat catalana.
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MOLT  
MÉS

QUE 
ESPORT

L’exercici de navegar cap a una transformació 
de l’economia i de la ciutat ens planteja una ruta 
plena d’oportunitats.
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L’any que repassem, el 2022, ha portat 
grans alegries a la ciutat de Barcelona i a la 
Fundació Navegació Oceànica Barcelona. 
Ara, amb una nova denominació, des de la 
Fundació Barcelona Capital Nàutica tenim 
l’enorme satisfacció i la responsabilitat de 
facilitar la celebració de la 37a edició de la 
Copa Amèrica. És el moment de situar-nos, 
novament, al mapa dels grans moments 
històrics mundials. 

L’impacte comunicatiu és immens. 
També ho és la llarga llista d’oportunitats 
que ens ofereix: reconnectar amb el mar, 
actualitzar espais, generar llocs de treball 
i donar l’impuls definitiu a l’economia 
blava, concepte global que ha de garantir 
un desenvolupament social i econòmic 
sostenible, i el bon estatus ambiental dels 
ecosistemes. 

Des de la Fundació Barcelona Capital 
Nàutica celebrem totes aquestes 
oportunitats, i continuarem treballant 
de valent per promoure i executar totes 
aquelles iniciatives que reverteixin en 
el foment i la potenciació de l’esport de 
navegació oceànica de vela o en qualsevol 
de les seves manifestacions; promoure  
la sostenibilitat, la innovació, l’economia, la 
igualtat, la diversitat i qualsevol altre valor 
d’interès públic en relació amb la navegació 
i l’economia blava.

La ruta que tenim per davant és molt més 
que una activitat esportiva. Treballem-hi de 
valent. Arribarem a bon port.

HOLA 

Jaume Collboni Cuadrado
Vicepresident de la Fundació Barcelona 
Capital Nàutica



Barcelona Capital Nàutica10

ECONOMIA  
BLAVA,

L’AUTÈNTIC  
TROFEU

Treballem perquè aquesta Copa Amèrica sigui la millor  
de la història, i aconsegueixi transmetre un llegat que transformi 
l’economia vinculada a les activitats nàutiques. 
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Ignasi Armengol 
Director General de la Fundació 
Barcelona Capital Nàutica

«De Fundació Navegació Oceànica 
Barcelona a Fundació Barcelona Capital 
Nàutica», aquest és el titular d’una memòria 
d’activitats que recull un any apassionant 
per a Barcelona, per al món nàutic i per 
a totes les persones involucrades en 
consolidar aquesta ciutat com un referent 
en vela oceànica. Un any apassionant per 
a la nostra fundació, que canvia de nom, 
suma una nova identitat, creix i fa créixer el 
nostre objectiu principal: fomentar i impulsar 
activitats nàutiques a Barcelona.

Coordinar, vincular, potenciar i 
desenvolupar un projecte com el que 
tenim al davant és un gran repte. Des de la 
Fundació Barcelona Capital Nàutica estem 
preparats per ajudar en l’organització de 
la 37a edició de la Copa Amèrica. Estem 
llestos per vincular-nos amb la ciutadania  
i l’economia de Barcelona, Catalunya  
i Espanya.  
 
 

I, sobretot, estem disposats a potenciar 
la promoció internacional de la ciutat i de  
la resta de destinacions del país gràcies  
a la celebració d’aquest esdeveniment.

L’ocasió ens planteja un escenari 
immillorable també per continuar amb la 
tasca feta des de la Fundació Navegació 
Oceànica. Continuar promovent i executant 
totes les iniciatives que reverteixin en el 
foment i la potenciació de l’esport de 
navegació oceànica de vela o en qualsevol 
de les seves manifestacions.

Al nostre motor hi ha la sostenibilitat,  
la innovació. Les nostres veles ens impulsen 
cap a l’economia blava. I el nostre equip 
humà està preparat per navegar i trobar les 
sinergies necessàries entre totes les entitats 
i persones implicades. Això és tot el que 
resumeix el nostre nou nom: som Barcelona 
Capital Nàutica.

Amb aquest repte majúscul, tenim  
un objectiu principal: que la 37a edició de  
la Copa Amèrica sigui un gran èxit  
a Barcelona i per a Barcelona, Catalunya  
i Espanya. Que en gaudim, i que serveixi  
per consolidar l’economia blava a la ciutat.  
Que el seu llegat deixi una ruta de 
navegació clara, de riquesa i d’oportunitats. 
L’autèntic trofeu serà aquest.

HOLA 



TRANSFORMAR-SE



––––
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ÉS AVANÇAR

TRANSFORMEM

TRANSFORMAR-SE

La vela oceànica ens propulsa cap a un futur ple  
d’oportunitats. El vent bufa a favor de la consolidació  
de les activitats nàutiques a Barcelona i a Catalunya.  
La victòria en la candidatura per acollir la Copa Amèrica  
a Barcelona ens ho confirma: és hora de tornar a mirar  
cap al mar, és hora de transformar-se per avançar,  
és hora de convertir Barcelona en una capital nàutica.
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DE FUNDACIÓ NAVEGACIÓ OCEÀNICA 
A FUNDACIÓ BARCELONA CAPITAL 
NÀUTICA 
Des del seu naixement, el 2005, a la 
Fundació Navegació Oceànica (FNOB) hem 
centrat la nostra activitat en la promoció 
de la vela oceànica. Ara, ampliem la nostra 
missió per convertir Barcelona i Catalunya 
en referents globals en l’àmbit nàutic, en 
el seu sentit més ampli. Des de l’impuls 
per l’economia blava, la conservació dels 
mars, la divulgació científica i la promoció 
educativa i cultural del mar. 

Estimem la vela i estimem el mar.  
Per això el 2022 ha estat un any més que 
especial per a la nostra tasca. Pel repte, 
per la transformació, per la confirmació 
de la feina ben feta i per l’apassionant 
desafiament i oportunitat que tenim  
al davant. La victòria de la candidatura  
de Barcelona per acollir la 37a edició  
de la Copa Amèrica ha estat un impuls  
per a la Fundació, però la nostra missió  
i visió continuen intactes, 17 anys després. 

Diem adeu a la Fundació Navegació 
Oceànica Barcelona i hola a la Fundació 
Barcelona Capital Nàutica (FBCN). És tota 
una declaració d’intencions que ens ha  
de dirigir a un 2024 en què puguem dir que 
hem acollit la millor Copa Amèrica de la 
història. Sens dubte, tenim el vent a favor.

TRANSFORMEM

—
EVOLUCIONAR
ÉS CRÉIXER
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ÉS EL MOMENT D’AJUSTAR LES VELES  
I CONTINUAR EL NOSTRE VIATGE 
Ara més que mai, volem convertir Barcelona 
i Catalunya en capitals nàutiques del 
món. Embarquem en una aventura tan 
apassionant com les regates de la Copa 
Amèrica.

Aquests són els objectius estratègics  
de la Fundació i els seus eixos d’activitat:

Objectius estratègics
→  Esport
→  Sostenibilitat
→  Indústria
→  Tecnologia i Innovació
→  Educació

Eixos d’activitat
→  Esport
→ Ciència i Sostenibilitat
→ Educació i Divulgació
→  Empresa i Indústria

Durant aquests 17 anys de vida, des de la 
FNOB hem treballat per convertir Barcelona 
en un referent internacional de la vela 
oceànica, en l’àmbit pedagògic, esportiu, 
industrial, i científic. Amb tots aquests 
projectes, sens dubte, vam aconseguir 
marcar una bona ruta de navegació:

→  Barcelona World Race. Edicions 2007, 
2010 i 2014

→  Programes educatius
→  Setmanes blaves
→  Cursos i classes magistrals
→  Xerrades del Navegant Oceànic
→  Construcció de la Mini 6.50 a les nostres 

instal·lacions
→ Base Mini més important del Mediterrani
→  Rècord de participació a la Mini Transat
→  Recull de dades oceanogràfiques en 

diferents projectes

—
NOU RUMB
NOVES OPORTUNITATS

EIXOS
D’ACTIVITAT

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

Esport

Sostenibilitat i Ciència

Empresa i Indústria

Tecnologia i Innovació

Educació i Divulgació
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La Fundació Barcelona Capital Nàutica 
està formada per set patrons públics i un 
patró que integra la societat civil mitjançant 
Barcelona Global, una associació privada 
composta per 242 de les empreses, centres 
de recerca, emprenedors, escoles de 
negocis, universitats i institucions culturals 
líders de la ciutat de Barcelona. 

La 37a edició de la Copa Amèrica que 
se celebrarà a Barcelona l’any 2024 serà 
una gran oportunitat per la ciutat, ja que 
impulsarà Barcelona, Catalunya 
i consolidarà l’economia blava. El paper  
de la Fundació és clau en aquest projecte  
i ha comportat alguns canvis: nou nom, nou 
logotip, i la constitució d’un nou Patronat.

Les persones que tripulen aquest  
nou Patronat són un equip format per 
càrrecs de:
→  Generalitat de Catalunya
→  Ajuntament de Barcelona
→  Ministeri de Cultura i Esport*
→  Diputació de Barcelona
→  Port de Barcelona
→  Cambra de Comerç de Barcelona
→  Consorci de Turisme de Barcelona
→  Barcelona Global

PATRONAT

Els alts càrrecs que representen  
la Fundació Barcelona Capital Nàutica  
són els següents:
→  President:  

Sr. Roger Torrent
→  Vicepresident 1r:  

Sr. Jaume Collboni
→  President del Comitè Executiu:  

Sr. Daniel Puig
→  Director general:  

Sr. Ignasi Armengol

Composició de la resta de membres  
del Patronat:
→  Oriol Sagrera, Generalitat de Catalunya
→  Albert Castellanos,  

Generalitat de Catalunya
→  Janet Sanz, Ajuntament de Barcelona
→  David Escudé, Ajuntament de Barcelona
→  Jordi Cases, Ajuntament Barcelona
→  Josep Monràs, Diputació de Barcelona
→  Lluís Salvadó, Port de Barcelona 
→  Antoni Fitó, Cambra de Comerç
→  Eduard Torres, Turisme de Barcelona
→  Maite Barrera, Barcelona Global

*  Està previst que els membres de l’Estat espanyol  
s’incorporin al Patronat durant el primer trimestre de 2023.

TRANSFORMEM

—
EL NOU
PATRONAT
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RESPONSABILITATS, PROCESSOS I PRESA DE DECISIONS A LA FBCN

ASSOCIACIÓ 
BARCELONA GLOBAL

BARCELONA
TURISME

CAMBRA DE COMERÇ
DE BARCELONA

—
—
→

—
—
→ —

—
→

—
—
→

AJUNTAMENT DE
BARCELONA

GENERALITAT
DE CATALUNYA

AUTORITAT PORTUÀRIA
DE BARCELONA

INTEGRAT PER UN REPRESENTANT NOMENAT PER CADA PATRÓ

DIRECCIÓ 
D’OPERACIONS

DIRECCIÓ 
DE COMUNICACIÓ

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓ 
D’ADMINISTRACIÓ 

I FINANCES 
DIRECCIÓ JURÍDICA

* Completa incorporació prevista pel Q1 2023.

DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA

PATRONAT

COMITÈ EXECUTIU

ORGANIGRAMA FBCN

ADMINISTRACIÓ
GENERAL DE L’ESTAT*

—
MAPA DE 
GOVERNANÇA



Barcelona Capital Nàutica18

L’excel·lència i l’atenció a tots els detalls 
seran imprescindibles per garantir l’èxit  
de la Copa Amèrica. Des de la FBCN tenim 
un mapa de ruta clar que es resumeix  
en aquesta llista d’objectius: 

→  Promoure i organitzar, des d’un punt  
de vista local, la Copa Amèrica, adaptant 
les infraestructures i oferint suport logístic.

→  Garantir l’estabilitat financera de 
l’esdeveniment.

→  Coordinar i crear sinergies entre totes  
les administracions públiques implicades 
perquè l’esdeveniment pugui celebrar-se 
amb les majors garanties, tant per la  
mateixa regata i els seus participants com  
per a la resta de ciutadania de Barcelona  
i poblacions implicades.

→  Garantir que la regata serveixi per 
promocionar internacionalment 
Barcelona, Catalunya i Espanya.

→  Assegurar que l’esdeveniment genera 
vincles amb la ciutadania i que es 
desenvolupi el llegat posterior.

TRANSFORMEM

—
CAP A LA 37A EDICIÓ
DE LA COPA AMÈRICA

L’EMOCIÓ DE COORGANITZAR  
UNA DE LES COMPETICIONS  
ESPORTIVES MÉS ESPECTACULARS 
DEL MÓN
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L’EMOCIÓ DE COORGANITZAR  
UNA DE LES COMPETICIONS  
ESPORTIVES MÉS ESPECTACULARS 
DEL MÓN
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Els nous reptes de la Fundació requerien 
una nova identitat. Una imatge renovada  
i una veu fresca que reflecteixi l’itinerari  
que hem de seguir, com una embarcació 
per anar d’un punt a l’altre.

Barcelona. Capital. Nàutica. Aquestes 
tres paraules, que formen el nou nom de 
la Fundació, són el punt de partida de la 
nova proposta visual. Tres paraules clares, 
entenedores i amb molt valor i significat.

 →  Barcelona  
Connecta la ciutat i les persones  
que hi viuen.

→   Capital 
Voluntat d’esdevenir centre i plataforma 
internacional.

→    Nàutica  
Capitanejades per la cultura de mar.

TRANSFORMEM

La proposta i el propòsit visual busquen 
augmentar la interacció entre Barcelona  
i el mar, connectant-los i fent-los interactuar.

Tenint en compte totes aquestes 
consideracions, neix la nova imatge gràfica 
de la Fundació Barcelona Capital Nàutica. 

La veu, pròpia i singular, amb què  
es presenta aquesta nova identitat,  
ve acompanyada d’una nova tipografia,  
la Nàutica, creada ad hoc per a la Fundació. 
Aquest nou ecosistema visual permet 
graduar el to, l’estil i la intensitat de les 
comunicacions segons les circumstàncies.

—
UNA NOVA
IDENTITAT



+
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Analogia de la interacció  
dels habitants de la ciutat amb el mar 

i l’activitat nàutica

Un símbol que fusiona  
Barcelona (B) amb el mar (onades, vent, impuls)

Un símbol per impulsar la cultura del mar

Capitalitat / Ciutadania
Propera / Emoció

Onades / Brisa / Impuls
Energia / Moviment / Batec

Activitat nàutica

Barcelona Mar

SOM LA FUNDACIÓ BARCELONA CAPITAL  
NÀUTICA I ENS DENOMINEM AMB EL VALOR  
DE LES SEVES PARAULES
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Durant el 2022 la nostra tripulació ha 
establert un full de ruta clar per aconseguir 
l’èxit de la 37a edició de la Copa Amèrica,  
el 2024. Aquesta ha estat, i serà, una de  
les grans àrees d’actuació de la Fundació, 
que hem sumat a la resta d’eixos de  
la nostra feina: 

PROMOCIÓ DE LA NÀUTICA
La ciència i l’art de navegar. Impulsem 
i facilitem la preparació de projectes d’alta 
competició per a futurs navegants. 
També regates de màxima rellevància 
nacional i internacional, consolidant 
Barcelona com a punt de referència de  
la vela de competició. 

ESTÍMUL DE L’ECONOMIA BLAVA
Té color, l’economia? Si el que cerquem és 
fer un ús sostenible dels recursos oceànics 
per al creixement econòmic, la millora dels 
mitjans de vida i els llocs de treball, així 
com preservar la salut de l’ecosistema marí, 
sí. Des de la Fundació Barcelona Capital 
Nàutica estem compromesos a fomentar 
les activitats econòmiques des d’aquesta 
perspectiva blava, i l’any 2022 ha estat el de 
la confirmació que cal seguir aquest camí. 

SOSTENIBILITAT
Respecte pel mar i el medi ambient. 
L’enorme valor humà dels navegants 
no s’entén sense lluitar per conèixer, 
comprendre i treballar per millorar la nostra 
relació amb el mar. Noves tecnologies, 
energies renovables i projectes que millorin 
la vida aquàtica i de les persones que  
hi interactuen. 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ
La vela és esport i la vela són valors. Des 
de la Fundació Barcelona Capital Nàutica 
connectem i transmetem a tota mena de 
públics els valors de la vela de competició 
formant i acompanyant esportistes en  
el seu camí. Compartint coneixements,  
i també impartint cursos i tallers, tant  
per a navegants sense experiència com  
per a navegants més experimentats.

COPA AMÈRICA I EL SEU LLEGAT
Durant el 2022 hem començat a treballar, 
no només en la coorganització de la Copa 
Amèrica, sinó especialment en el que 
anomenem llegat. Allò que hem d’assegurar 
que es transmeti a les futures generacions, 
que es resumeix en oportunitats. 
Des de la Fundació Barcelona Capital 
Nàutica ens convertim en un dels defenders 
d’aquest llegat.

TRANSFORMEM

—
L’ANY, EN ÀREES
D’ACTUACIÓ
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ÀREES
D’ACTUACIÓ

SOSTENIBILITAT

PROMOCIÓ  
DE LA NÀUTICA

EDUCACIÓ 
I FORMACIÓ

COPA AMÈRICA
I EL SEU LLEGAT

ESTÍMUL  
DE L’ECONOMIA

BLAVA



LA GRAN FITA



––––
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2022: l’any que es confirma la Copa Amèrica 
a Barcelona. La cursa de Barcelona per aconseguir 
acollir la Copa Amèrica va ser un procés a contrarellotge 
que va passar de la il·lusió a la realitat en pocs mesos. 
Un intens pla de treball, i la suma de forces polítiques, 
econòmiques i socials van fer escalar posicions 
a la candidatura de Barcelona, fins a situar-la en el lloc 
número 1. 

CONFIRMEM

ES CONFIRMA
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CONFIRMEM

—
LA COPA AMÈRICA
SERÀ CATALANA

La Copa Amèrica no és únicament una 
competició de vela. És, sobretot, una 
competició tecnològica entre països. Inclou 
totes les etapes prèvies d’investigació  
i desenvolupament, i les millores que s’hi 
obtenen són un llegat per a la nàutica 
tradicional. 

Des de la Fundació Barcelona Capital 
Nàutica ja treballem perquè sigui la millor 
Copa Amèrica del món. L’esdeveniment,  
i també el seu llegat. 

WELCOME TO BARCELONA  
→ 29 de març de 2022
Aquesta és la data en què es va signar 
oficialment l’acord perquè Barcelona acollís 
la 37a edició de la Copa Amèrica.  
Els mesos anteriors, una autèntica cursa 
contrarellotge va alinear interessos per 
aconseguir que la candidatura de Barcelona 
guanyés pes, per damunt de ciutats com 
Màlaga, Cork i Jiddah.

Una de les claus d’aquest èxit ha estat  
la col·laboració entre sectors, així com  
el compromís i el consens de les entitats 
públiques i privades que participen en  
el projecte.

TORNAREM A MIRAR CAP AL MAR 
La màgia de Barcelona ha captivat el 
món, novament, per acollir un dels grans 
esdeveniments esportius del planeta.  
La ciutat es convertirà en capital nàutica,  
de la innovació tecnològica i de  
la sostenibilitat. 

Durant el 2022, des de la Fundació 
Barcelona Capital Nàutica s’ha iniciat un 
procés de treball per facilitar i coorganitzar 
un dels esdeveniments esportius amb més 
projecció internacional, després dels Jocs 
Olímpics i del Mundial de Futbol.

PRESENTACIÓ DE LA COPA AMÈRICA
→ Novembre 2022
Museu Marítim de Barcelona
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Grant Dalton
CEO de la Copa Amèrica

«És increïble el que ha aconseguit Barcelona en vuit mesos.  
Ha estat una fita que no podria haver-se assolit sense la cooperació essencial  
de totes les institucions de la ciutat i del país, incloent-hi la Fundació Barcelona Capital 
Nàutica, que hi té un rol important, facilitant i reunint tots els suports entre els  
amfitrions i ACE Barcelona, l’organitzadora de l’esdeveniment».

«SERÀ LA MILLOR
AMERICA’S CUP 

DE LA HISTÒRIA»
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ESDEVENIMENT  
D’INTERÈS PÚBLIC
→ Desembre 2022
La 37a edició de la Copa Amèrica, que 
se celebrarà a Barcelona el 2024, ha estat 
oficialment declarada Esdeveniment 
d’Excepcional Interès Públic (AEIP). La nova 
mesura proveeix mecanismes per fomentar 
la participació de les empreses en la difusió 
d’un dels esdeveniments de més audiència 
del planeta, amb un impacte rellevant per 
a la ciutat que l’acull. Suposa un impuls a la 
col·laboració publicoprivada que contribuirà 
a assegurar l’èxit de l’esdeveniment. 
A més, elimina les restriccions a la 
publicitat comercial, de manera que els 
organitzadors, els equips participants i els 
seus patrocinadors podran fer publicitat 
comercial al Port de Barcelona, amb motiu 
de la Copa Amèrica. 

ES VAN PERFILANT ELS DETALLS  
SOBRE LA REGATA
→  La platja de Barcelona, l’auditori  

més gran del món. La competició passarà 
a 300 metres de la platja. Un mirador 
privilegiat que permetrà a la ciutadania 
veure-la de prop, com mai ha passat abans 
en la Copa Amèrica. A més a més,  
es posaran pantalles gegants al Moll  
de la Fusta. 

→  Voluntaris. Es crearà un Programa de 
voluntariat. La força dels voluntaris serà  
clau per garantir l’èxit de l’esdeveniment  
i la participació social.

→   Youth & Women. Per primera vegada  
a la història de la Copa Amèrica, hi haurà 
les categories femenina i juvenil. Les bases 
d’ambdues categories tindran el Port 
Olímpic com a epicentre.

→  L’edició més sostenible. Les embarcacions 
de suport dels equips participants hauran 
de ser, obligatòriament, propulsades per 
hidrogen.

→  Un gran aparador per a les empreses 
catalanes. Des de la Fundació Barcelona 
Capital Nàutica facilitem als equips  
i a l’empresa organitzadora, els serveis  
i solucions que puguin necessitar.  
Tant per a la contractació de les seves bases 
nàutiques com per accedir als serveis 
necessaris de la ciutat o l’organització  
de l’esdeveniment o les regates. Per això 
hem posat en marxa un MarketPlace  
al qual s’hi pot adherir qualsevol empresa 
interessada. 

CONFIRMEM
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→  Grups de treball interadministratiu.  
Per tal de facilitar tots els serveis 
necessaris, s’ha creat un MasterPlan 
que donarà resposta a les necessitats 
de la 37a Copa Amèrica a Barcelona, 
en totes aquestes àrees: espai aeri, afers 
marítims i portuaris, seguretat, tecnologia 
i connectivitat, programa de voluntariat, 
permisos terrestres, mobilitat, planificació 
de seguretat dels esdeveniments, 
sostenibilitat i imatge de marca. 

 

AQUESTA EDICIÓ DE LA COPA AMÈRICA  
SERÀ LA PRIMERA DESPRÉS DE LA PANDÈMIA,  
PER LA QUAL COSA S’ESPERA  
UN GRAN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ. 
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Ja embarcats en l’apassionant aventura 
de facilitar l’organització de la 37a edició 
de la Copa Amèrica, durant el 2022 hem 
tingut l’oportunitat de participar en diverses 
activitats per tal de divulgar la feina de  
la Fundació, així com l’impacte que tindrà 
aquest esdeveniment a la ciutat  
i a Catalunya.

El Director General de la Fundació 
Barcelona Capital Nàutica, Ignasi Armengol, 
i el Director Corporatiu d’ACE (America’s 
Cup Event), Albert Vilumara, van fer una 
ponència davant alumnes universitaris 
del Grau Cicle Activitat Fisicoesportives 
Blanquerna. Sota el títol «Barcelona i els 
grans esdeveniments esportius de la ciutat, 
The 37th America’s Cup 2024» van repassar 
la història i l’evolució de la Copa Amèrica  
i van desgranar un gran mapa de tots  
els grans agents que hi estan involucrats,  
les oportunitats laborals, l’impacte 
econòmic, la sostenibilitat i el vincle amb  
el Pla estratègic de turisme. 

L’alumnat del Grau Cicle Activitat 
Fisicoesportives del Tecnocampus  
de Mataró va visitar la seu de la Fundació 
Barcelona Capital Nàutica per conèixer  
els vaixells de navegació oceànica i la 
història de la Copa Amèrica.

En el marc de la Barcelona New Economy 
Week (BNEW), el Director General de  
la Fundació, Ignasi Armengol, va participar 
en el debat sobre la Copa Amèrica.  
El fil conductor: com Barcelona es 
convertirà en la capital de la nàutica gràcies 
a aquest esdeveniment. Va comptar amb  
la presència de Pere Navarro, Daniel Puig, 
Maria Eugènia Gay i Damià Calvet.

Coincidint amb la designació de 
Barcelona com a seu mundial del World 
Ocean Council (WOC), la Fundació 
ha participat en el Sustainable Ocean 
Summit per compartir el gran potencial de 
Catalunya a l’hora de liderar l’electrificació 
de les embarcacions. 

També hem participat en Jornades 
professionals de mercats emissors de 
turisme de l’Agència Catalana de Turisme, 
per analitzar el mètode Barcelona per 
atraure grans esdeveniments.

Hem intervingut en l’International 
Community Day, la gran trobada anual  
de la comunitat internacional de Barcelona, 
explicant com ho faran els equips de la 
Copa Amèrica per establir-se a Barcelona 
amb les seves famílies.

CONFIRMEM

—
PROMOCIÓ
DE LA COPA AMÈRICA
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A la trobada Tomorrow Oceans, que reunia 
experts nacionals i internacionals sobre 
l’economia blava, el nostre director, Ignasi 
Armengol, va parlar de la descarbonització 
del sector nàutic, i de com la Copa Amèrica 
revolucionarà el sector amb les seves 
embarcacions d’hidrogen.

La Universitat de Barcelona i la 
Universitat Rovira i Virgili ens van convidar 
a fer una ponència a la V Jornada de la 
Càtedra Telefònica. El nostre director  
es va centrar en «La Copa Amèrica de Vela 
com a impulsora de l’Agenda 2030». 

A la jornada Smart Ports 2022 vam 
participar en una taula rodona, juntament 
amb Damià Calvet, president del Port de 
Barcelona i Grant Dalton, CEO d’America’s 
Cup Events. Aquesta edició es va centrar  
en la sostenibilitat, les disrupcions globals  
i la Copa Amèrica. Vam tenir l’oportunitat  
de parlar de la transformació que viurà 
el Port de Barcelona per acollir la Copa 
Amèrica, incorporant la innovació per ser 
més eficients i sostenibles. 

A la 11a jornada del Cercle de Turisme 
organitzada per la Diputació de Barcelona,  
vam presentar la Copa Amèrica als seus 
membres de la mà d’Ignasi Armengol, Director 
General de la Fundació Barcelona Capital 
Nàutica, i Leslie Ryan d’ACE (America’s 
Cup Event Director). La sessió informativa 
va permetre repassar les principals fites de 
l’esdeveniment.

Així mateix, el nostre director va participar 
en una xerrada a la jornada B+destinació, 
desgranant les claus i oportunitats a l’hora 
de posicionar una destinació, i en la Taula 
de Governança de l’Oficina del Litoral de 
l’Ajuntament.



VIURE EL MAR



––––
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Esport i sostenibilitat són els nostres pilars. El mar és 
casa nostra, i la navegació oceànica la nostra passió  
i estil de vida. Fomentant la cultura de la navegació 
transmetem valors com la perseverança, el coratge,  
la determinació i la feina en equip. Des de la FBCN volem 
promoure també una relació harmoniosa amb el medi 
ambient, compartint el respecte i la responsabilitat cap  
al mar i l’oceà. 

I PEL MAR

ACTIVEM
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Durant el 2022, a la Fundació Barcelona 
Capital Nàutica hem remat per mantenir 
els nostres pilars, l’esport i la sostenibilitat:

→  Conscienciant sobre la cura  
i el respecte al mar.

→  Transmetent els valors de l’esport, 
l’excel·lència, i el treball en equip.

→  Educant les noves generacions en la 
navegació i la riquesa natural del mar.

→  Impulsant projectes d’economia blava 
que generin riquesa i ocupació.

ACTIVEM

—
SOM GENT DE MAR,
I DE REMAR

RESPECTE
PER AL MAR

NOVES
GENERACIONS

VALORS
DE L’ESPORT

ECONOMIA
BLAVA

PILARS
FONAMENTALS
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6
Tallers

11
Convenis signats

+50
Aparicions a premsa

7
Activitats

63
Participants

14
Actes acollits

20
Projectes esportius

156
Grups classe

13
Persones a l’equip

10
Nacionalitats

36
Centres educació

45
Docents formats

XIFRES PRINCIPALS ESCOLA DE NAVEGANTS 22 DIES EN 22 PEUS

—
LA FUNDACIÓ
EN XIFRES
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Despertar l’interès de la societat per 
la navegació oceànica és una de les 
principals tasques de la Fundació. 
Mitjançant projectes a escoles, xerrades 
programes educatius o col·laboracions 
amb universitats, compartim coneixements, 
habilitats, valors i experiències de 
la navegació a vela. A la nostra àrea 
d’Educació i Formació combinem 
programes, recursos i activitats en línia amb 
experiències a la nostra seu i a la Base Mini, 
així com en els centres educatius.
A la Fundació Barcelona Capital Nàutica 
comptem amb tallers d’iniciació per  
a tots els nivells de coneixement. Preparem 
formacions dirigides a navegants  
i aficionats, que descobreixen i milloren 
habilitats sobre diferents temàtiques 
relacionades amb la vela de competició.  
I també organitzem tota mena de sessions 
obertes i participatives, liderades pel nostre 
equip d’experts.

PROGRAMES I ACTIVITATS 
EDUCATIVES

22 DIES EN 22 PEUS
Seguiment de la Mini Transat 2021-2022
La Mini Transat és una regata d’altura que 
atreu cada dos anys a 90 navegants. Surt 
des de Les Sables-d’Olonne, a la Bretanya 
francesa, fins al Carib, amb una escala a 
Santa Cruz de la Palma, a les Illes Canàries. 
El projecte «22 dies en 22 peus» és una eina 
educativa, duta a terme en col·laboració 
amb el Museu Marítim de Barcelona (MMB), 
que proposa a alumnes de primària i 
secundària un seguiment en directe de  
la regata. L’alumnat entra en contacte amb 
el món de la vela i de la competició,  
amb la guia i supervisió didàctica de l’equip 
de mestres de la seva escola. Pel camí hi 
ha possibilitats d’aprenentatge de tot tipus: 
valors, ciència, navegació i diversió.  
Durant el 2022 la iniciativa ha superat amb 
escreix les previsions, amb la participació 
de prop de 5.500 alumnes i un nombre 
de centres involucrat per damunt de les 
expectatives. 

ACTIVEM

—
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
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‘RUN FOR THE OCEANS’  
AMB ADIDAS
La Run For The Oceans és un esdeveniment 
esportiu liderat per Adidas, a escala global, 
que aprofita l’esport per crear consciència 
sobre l’amenaça de la contaminació 
plàstica marina. En l’edició del 2022,  
la Fundació Barcelona Capital Nàutica ha 
gestionat i coordinat el Programa Educatiu. 
Un total de 300 alumnes, de diferents 
escoles i instituts, van poder participar en la 
iniciativa, que va culminar amb una jornada 
al mar. L’alumnat i l’equip de mestres 
van poder gaudir de diferents activitats 
aquàtiques, comprendre i veure de prop  
la problemàtica dels residus plàstics  
al mar, així com formar part d’una cadena  
de recollida de residus. 

XERRADES VOLTA  
AL MÓN 
«Vols fer la volta al món, des de l’escola?» 
Aquesta és la divertida proposta amb la qual 
Òscar Trives es va presentar davant infants  
i adolescents de Jesuïtes Gràcia - Col·legi 
Kostka, per seduir-los i introduir-los al món de  
la vela. Esportista, regatista i especialista  
en equipacions nàutiques, l’Òscar transmet 
la seva passió, coneixements i experiència 
en unes trobades estimulants i divertides. 
Com s’alimenten les persones a bord? Com 
dormen? Com conviuen en un espai tan 
reduït durant tant de temps?

CURS PER A L’ESCOLA CASAL  
DELS INFANTS DEL RAVAL 
Alumnes de secundària de la Unitat 
d’Escolarització Compartida del Casal del 
Raval van poder assistir a quatre sessions 
formatives sobre el sector nàutic, gràcies 
al suport de la Fundació Barcelona Capital 
Nàutica. L’objectiu? Descobrir un nou  
entorn, interessar-se per l’aprenentatge,  
i afavorir les seves habilitats personals veient 
opcions de sortides professionals. La unitat 
d’Escolarització Compartida (UEC) del Casal 
del Raval realitza actuacions educatives 
extraordinàries pensades per als alumnes 
amb risc d’abandonament escolar. 
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CICLES FORMATIUS  
I UNIVERSITARIS

1A JORNADA D’ESPORT AL PORT VELL, 
AMB JOHAN CRUYFF INSTITUTE
En col·laboració amb Port Vell, vam acollir  
la I Jornada de Gestió Esportiva, convocada 
pel Johan Cruyff Institute. Estudiants del 
Màster Universitari de Gestió Esportiva, 
que imparteix l’Institut en col·laboració 
amb la UAB, van visitar el port a bord 
del Consolat de Mar, i un cop a terra van 
rebre una xerrada sobre l’activitat de la 
Fundació. L’economia blava va ser un dels 
fils conductors de la jornada i aquesta 
va finalitzar amb una taula rodona sobre 
l’activitat esportiva en el Port de Barcelona. 

COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT  
DE NÀUTICA DE BARCELONA
L’Institut de Nàutica és un institut 
de formació professional integrada, 
especialitzat exclusivament en el sector  
de la nàutica esportiva i d’esbarjo, que està 
ubicat a les instal·lacions del Port  
de Barcelona. Durant el 2022 s’ha signat 
un conveni de col·laboració entre l’institut 
i la Fundació Barcelona Capital Nàutica. 
Ambdues entitats articulem, gràcies 
a aquest conveni, una estratègia per 
desenvolupar formacions concretes pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya, i elaborem 
formacions, cursos i cicles per tal de 
promoure i impulsar els estudis nàutics.
Una de les accions més notòries ha estat 
el suport a Veles per l’Alzheimer, una 
associació sense ànim de lucre engegada 
per persones que han viscut de prop  
la malaltia, i que volen acostar els beneficis 
del mar a les famílies d’afectats per 
l’Alzheimer. L’alumnat del Cicle Formatiu  
de Grau Mitjà de manteniment 
d’embarcacions va fer la posta a punt del 
vaixell Atapi per a aquesta iniciativa. 

ACTIVEM
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ASSESSORAMENT A CENTRES 
EDUCATIUS I UNIVERSITATS

Donem suport a docents i alumnes en el 
desenvolupament d’iniciatives vinculades 
a l’àmbit de la nàutica: des de projectes 
escolars, Treballs de Recerca i també 
Treballs de Final de Grau i Treballs de Final 
de Màster.

→  IE Rec Comptal. Sostenibilitat i reciclatge 
de material nàutic. 

→  ESC Sagrat Cor. Facilitació de l’accés  
a entitats del litoral de Barcelona.

→  Institut Icària de Barcelona. Treball de 
Recerca sobre els foils a l’esport de la vela.

→  Facultat de Nàutica de Barcelona (UPC). 
Treball de Final de Màster amb l’objectiu 
construir una maqueta de fibra de vidre  
de 2 metres d’eslora per 0,3 metres  
de mànega.

FORMACIÓ EN APTITUDS  
PER NAVEGAR

TALLERS ESCOLA  
DE NAVEGACIÓ OCEÀNICA
Durant el 2022 hem continuat apostant  
pel nostre propi programa de formació,  
tant per a persones experimentades com 
per a navegants novells, a través de l’Escola 
de Navegants. Són tallers i cursos molt 
pràctics, preparats per formadors experts, 
per a grups reduïts i de breu durada: 
Manteniment de motors, meteorologia 
aplicada a la navegació, cordatge…  
Tots els coneixements imprescindibles per 
millorar l’experiència a bord.
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Charisma
→  Iniciada la restauració. Per fer formació  

en navegació d’altura.

LA FLOTA FBCN
Allotgem i facilitem la preparació de 
projectes per a navegants, a qui oferim el 
nostre suport per ajudar-los a introduir-se 
en la navegació de competició. 

Imoca Escola
Aquesta és la seu de la nostra escola  
al mar: una embarcació que és la sala  
de pràctiques de navegació. 

Durant el 2022 ha fet diferents sortides:
→  Regata d’altura Golden Cup, organitzada 

pel CN Skipper Marina Vela. La sortida  
es va plantejar com un test per analitzar  
la millor estratègia de preparació per  
tal de participar en regates d’altura durant 
la temporada 22. 

→  Sortides divulgatives amb l’associació 
Veles per l’Alzheimer. Familiars de 
persones amb la malaltia van poder 
gaudir d’un dia de navegació.

ACTIVEM
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Exercici, esforç, tècnica i habilitat. L’esport 
de la vela de competició és una apassionant 
mescla de sensacions connectades amb 
el mar. Des de la Fundació continuem 
impulsant i facilitant la preparació de 
projectes esportius d’alta competició 
i aquesta ha estat la nostra activitat durant  
el 2022:

LA BASE MINI 6.50
És el centre més important d’entrenament, 
tecnificació, formació, organització de 
regates i manteniment d’embarcacions de 
classe Mini al Mediterrani. Des d’aquesta 
Base es dona resposta a les diferents 
necessitats dels regatistes, tant en l’àmbit 
esportiu com en la gestió dels seus 
projectes. Logística, formació, cursos, 
conferències o entrenaments a l’aigua. 
Durant el 2022 des de la Base Mini 6.50 hem 
impulsat diversos projectes de navegació. 

LA FLOTA FBCN MINI
La Nona és una embarcació Mini 6.50 
fabricada íntegrament a la Fundació 
Barcelona Capital Nàutica. Durant el 
2022 va començar la seva preparació per 
participar a la Mini Transat 23. A més a més:

→     Va arribar en primera posició, en categoria 
Mini, a la Regata Veles per l’Alzheimer, 
celebrada a Barcelona al setembre, i que 
va comptar amb més de 80 embarcacions 
participants. 

→  Es va classificar en primera posició 
a la Regata Solo Med, i va ser l’única 
embarcació proto que va aconseguir 
completar la regata. 

—
PROJECTES
ESPORTIUS
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Els Ministes de la Fundació Barcelona 
Capital Nàutica han tingut diferents 
actuacions destacades durant aquest 2022:

→  A la XII Regata Mini Barcelona, 
organitzada pel Reial Club Marítim  
de Barcelona, dos dels deu Ministes de  
la Fundació van fer podi.

→  La flota al complet de la Base Mini 
Barcelona FBCN va travessar l’Atlàntic.

REGATES
La velocitat de les regates ens estimula 
i durant el 2022 en vam estrenar una 
d’important amb la nostra signatura. 

Solo Med     
En col·laboració amb el Club Nàutic de  
Sa Ràpita (Mallorca), des de la Base Mini  
i la Fundació vam estrenar aquesta regata 
de la Classe Mini 6.50. Més de 800 milles 
en solitari, entre Barcelona, Balears  
i la Comunitat Valenciana.
   
Altres regates      
→     Regata 4 Clubs_Veles per l’Alzheimer   

(La Nona).
→  Marenostrum, amb la participació  

de l’embarcació de la Fundació, La Nona
→  Mini Marenostrum. La Nona a la regata 

Mini Marenostrum. 

ACTIVEM
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ALTRES PROJECTES
ESPORTIUS

Projecte White Shadow
Conveni de col·laboració amb l’interessant 
projecte que proposa fer la volta al món 
amb l’esperit i la tecnologia dels anys 70. 
La Fundació hi cedeix les instal·lacions 
i hi col·labora fent activitats formatives 
i de divulgació.

Projecte Mini Global Race 2024
És un projecte que ha permès incorporar 
a la Fundació la Classe Oceànica 5.80, 
la classe més petita de vaixells. Al maig 
es va signar un conveni amb l’Associació 
Esportiva Vela Oceànica 5.80 Barcelona 
que permet la incorporació a l’activitat 
divulgativa de la Fundació dels tres 
projectes espanyols que es preparen per 
a la volta al món que salparà des d’Antiga 
l’any 2024. Durant el 2022 s’ha començat  
la construcció de l’embarcació.
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Protegir el mar és protegir el planeta. 
Des de la Fundació abracem la sostenibilitat 
i l’economia blava, col·laborant també en 
projectes d’altres entitats.

Projecte R_Barceloneta
Donem una segona vida a les veles usades 
dels vaixells que van ser de la Fundació  
i a les que ja no poden ser utilitzades 
cedint-les al projecte d’economia circular  
i blava R_Barceloneta.

Blue Net Cat
Participació del nostre director, Ignasi 
Armengol, en la primera edició del Blue-
Up. Es tracta d’un programa que assessora 
projectes del sector de l’economia blava  
i ajuda els seus creadors a desenvolupar  
i validar els seus models de negoci.

ACTIVEM

—
SOSTENIBILITAT  
I ECONOMIA BLAVA
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Totes les entitats i iniciatives que portem 
la nàutica a l’ADN, col·laborem, sumem 
esforços i ens donem suport. Durant el 2022, 
la Fundació Barcelona Capital Nàutica ha 
participat en totes aquestes activitats:

Setmana Blava INB
L’Institut de Nàutica de Barcelona va visitar 
les instal·lacions de la Fundació per realitzar 
diverses activitats i conèixer l’activitat 
nàutica de Barcelona.

Saló Nàutic 2022
Presència de la Fundació al Saló Nàutic22, 
al Moll de la Fusta, per presentar la Copa 
Amèrica, parlar del seu llegat, i de totes les 
activitats formatives de la Fundació.

Fira Nadal al Port
La Fundació va traslladar-hi el vaixell escola, 
l’lMOCA, per fer sortides amb les persones 
visitants.

Associació Esportiva Internacional  
de Patins a Vela (ADIPAV)
Col·laboració amb aquesta entitat 
mitjançant la gestió d’espais per a 
l’associació. 

Casal d’Estiu Club Natació Barcelona
Realització de sessions de formació als 
infants del Casal, amb visites a la Base 
Oceànica.

Posidonia Green Festival
Participació en la taula rodona sobre els 
esports nàutics, la investigació i la protecció 
del mar.

Museïtzació de les quilles
Procés de recuperació de les quilles que 
havien estat a l’antic espai expositiu de  
la Fundació. Aquestes peces s’exposaran  
amb unes plaques que en destacaran  
el seu valor històric.

—
PARTICIPACIÓ  
EN L’ECOSISTEMA NÀUTIC
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Els diferents espais de la Fundació 
han obert les portes per celebrar-hi 
esdeveniments de tota mena:

→  Roda de Premsa del Saló Nàutic 2022. 
→  Presentació Mesures de Govern sobre 

l’economia blava. 
→  Jornada de Treball del Pavelló Blau. 
→  Desdejunis Itinerants de la comunitat 

nàutica. 
→  Projecte Nau-Tec d’Economia Circular. 
→  Jornada World Ocean Council. 
→  Presentació del llibre IRSE de David Ruiz 

sobre la seva experiència fent la volta  
el món a vela. 

→  Roda de premsa de presentació  
de La Vuelta 2023. 

→  Presentació del Mini Veles per 
l’Alzheimer, amb alumnes de l’Institut  
de Navegació Barcelona. 

→  Sessió Plenària del Consell Municipal  
de l’Esport de Barcelona. 

→  Reunió de treball dels directius de Helly 
Hansen Europe. 

→  Assemblea del Clúster Nàutic. 
→  Jornada de Treball de l’empresa Robert 

Walters_Hotel Vela. 

ACTIVEM

—
ACTES ACOLLITS
A L’ESPAI FBCN
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En clau de tercer sector, la Fundació 
Barcelona Capital Nàutica ha col·laborat en 
aquests projectes:

→  Veles per l’Alzheimer, que busca millorar 
la qualitat de vida de les persones amb 
Alzheimer i els seus familiars, mitjançant 
activitats nàutiques i esportives. Hem 
cedit espais i aportat material, suport  
i coneixements.

→  Pont Solidari de la Fundació Banc 
de Recursos i Banc de Recursos 
Mancomunats de Ciutat Vella

→  Presentació del projecte solidari 
del Roger Boixet, un navegant amb 
la síndrome 22q11 que s’ha proposat 
preparar-se per participar en una regata 
Mini Transat. La Fundació va oferir suport 
logístic al Roger mitjançant el lliurament 
de material didàctic per exposar a la sala.

—
PROJECTES
SOCIALS



EL MAR



––––
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ENS CONNECTA
Dialogar i divulgar ens amarra a la nostra essència.  
L’estratègia de comunicació és fonamental per a la FBCN.  
El canvi de rumb iniciat el 2022 ha despertat un gran interès  
de la societat i els mitjans de comunicació per la nostra activitat. 
Generar credibilitat i confiança ens ha de connectar amb  
l’èxit en la coorganització de la Copa Amèrica i en totes  
les nostres activitats.

CONNECTEM
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El món nàutic català es troba en un bon 
moment. Vivim una època de canvi  
i de noves oportunitats i escoltar atentament 
tot el que passa al nostre entorn és clau 
per a tot el sector i també per a la Fundació 
Barcelona Capital Nàutica.

També ho és comunicar i fer difusió de 
tots aquells projectes sobre el món nàutic 
i la vela. Tot seguit, els nostres projectes més 
destacats pel que fa a la comunicació:

Xarxes socials
Les xarxes socials, especialment Instagram, 
són el principal punt de contacte amb la 
comunitat nàutica, tant de la ciutat com de 
tot el país. Durant el 2022 hem donat més 
èmfasi a Linkedin per acollir-hi les notícies 
de caràcter més corporatiu.

Newsletter
Hem engegat un nou butlletí per 
comunicar-nos periòdicament amb totes 
les persones interessades en el món nàutic.
 
Blog
La secció de notícies continua sent el punt 
principal des d’on donem a conèixer les 
nostres activitats i novetats sobre el més 
rellevant en el sector. Durant l’any 2022  
hi hem fet més de 60 entrades.

Web
La nostra web també ha hagut d’adaptar-
se al nostre canvi de rumb, ajustant-ne els 
continguts als nous eixos estratègics.

Premsa
La confirmació de la Copa Amèrica 
ha disparat l’interès dels mitjans per 
la Fundació Barcelona Capital Nàutica, 
especialment durant el segon semestre
de l’any. Aquest focus és una gran 
oportunitat perquè el nostre president, 
Ignasi Armengol, pugui explicar la missió 
de la Fundació. 

CONNECTEM

—
ACCIONS DE
COMUNICACIÓ
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LA FBCN col·labora habitualment amb 
entitats de tota mena arreu del territori. 
Durant el 2022 s’han signat nous convenis  
i se n'han renovat molts altres amb els quals 
es manté una relació històrica.

→  Consorci de les Drassanes Reials  
i Museu Marítim de Barcelona.  
Desenvolupament del Programa Educatiu 
«22 dies en 22 peus» en el marc de la Mini 
Transat 2023.

→  Consorci d’Educació de Barcelona 
i Institut de Nàutica de Barcelona.
Desenvolupament dels Cicles Formatius 
de Nàutica.

→  Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 

→  Associació Base Mini Barcelona.
→  Global Marine Consultant SL. 

Desenvolupament del Projecte Global 
Ocean.

→  Veles per l’Alzheimer.  
Acord de col·laboració. 

→  Associació White Shadow. 
→      Institut Barcelona Esports (IBE).  

Conveni de subvenció amb el projecte 
«L’esport de la vela: formació i ciència, 
indústria i esport».

→  Ajuntament de Barcelona.  
Conveni de col·laboració per les relacions 
derivades de la Celebració de la 37a Copa 
Amèrica de Vela.

→  Associació Esportiva Vela Oceànica 5.80. 
→  Associació Barceloneta.  

Acord per la posada en marxa d’activitats 
d’economia circular amb el projecte 
Barceloneta Proa a la Mar.

—
CONVENIS



UNA RUTA,



––––
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Navegant cap a un futur més blau. Moltes milles 
nàutiques s’han recorregut en els 17 anys de vida de la 
Fundació: la celebració de tres edicions de la Barcelona 
World Race, els projectes educatius, la construcció  
de les nostres pròpies embarcacions, etc. És un bon 
moment per revisar la nostra travessia i totes les milles 
que queden per recórrer, a bord de la sostenibilitat  
i la innovació, cap a un futur més blau.
   

MOLTES MILLES 

NAVEGUEM
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2005
→  Fundació per a la 

Navegació Oceànica. 
Objectiu: Promoure la 
navegació oceànica 
a vela de competició. 
Patrons: Ajuntament  
de Barcelona,  
Port de Barcelona, Fira  
de Barcelona i Cambra 
de Comerç de Barcelona

→  Inauguració de la Base 
Oceànica, instal·lació 
orientada a oferir 
les infraestructures 
tècniques necessàries 
per a la pràctica de la vela 
oceànica de competició

→

 
→  1a edició de la Barcelona 

World Race
→  Inici dels projectes 

educatius de seguiment 
de regates

2007

2009
→  Organització de la 

Istanbul Europa Race

→  2a edició de la 
Barcelona World Race

→  Organització de la 
regata Record New York 
- Barcelona

→  Organització de la 
regata Vuelta a España

→  Incorporació de 
l’IMOCA Escola

2010

2012
→  Organització de la regata 

Europa WARM’UP

NAVEGUEM

Moments clau

—
DEL 2005 AL 2022. 
DE FNOB A FBCN
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→  3a edició de la 
Barcelona World Race

→  2a edició de la Record 
New York - Barcelona

2014

2015
→  Xosé Carlos Fernández, 

nomenat nou director  
de la Fundació

→  Inici de la col·laboració 
permanent entre 
l’Institut de Nàutica de 
Barcelona i la FNOB, 
per a la formació 
en manteniment 
d’embarcacions

→  Organització del 
projecte educatiu  
de seguiment  
de la Vendée Globe

→  La Base Mini aterra  
a la Base Oceànica  
de la FNOB

2016

→  2a edició del projecte 
educatiu de seguiment  
de la Vendée Globe

→  Inici de la construcció  
de La Nona

2020

2021
→  Creació del projecte 

educatiu de la Mini 
Transat 21 «22 dies en 
22 peus»

→  Finalització de la 
construcció de La Nona

→  Barcelona guanya  
la candidatura de  
la celebració de la  
37a Copa Amèrica 

→  La FNOB comença  
la seva reestructuració 
organitzacional  
i de marca

→  La FNOB canvia  
de nom a la Fundació 
de la Barcelona Capital 
Nàutica

→  Inici del refit del 
Charisma perquè estigui 
a punt per l’Escola de 
Navegants

2022
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