
Presentació
La idea de fer el treball de recerca centrat en els aspectes comunicatius d’una com-
petició de vela se’m va ocórrer gràcies a un amic que va assistir a un esdeveniment 
que disposava d’un desplegament de mitjans sorprenent a primera vista. Així doncs, 
vaig decidir emprendre-ho ja que és quelcom que m’interessava i és un tema que 
té molt recorregut a llarg termini. En el treball s’analitzen minuciosament quatre 
competicions que tenen lloc arreu del món, focalitzant l’atenció en els aspectes més 
importants: el material emprat; les pàgines web, a més d’altres suports digitals, i el 
seu paper a les xarxes socials. En segon lloc, s’idea un pla de comunicacions adapta-
ble a una competició que té lloc en el meu propi club de vela, basant-se en compara-
cions entre els esdeveniments analitzats prèviament. Aquesta competició gaudeix 
d’una àmplia participació de vaixells que tenen semblances amb els que participen 
en els Jocs Olímpics. No obstant això, es tracten esdeveniments on participen altres 
estils de vaixells per tal de comparar un ampli rang de possibilitats. En darrer lloc, 
i com a part pràctica de l’estudi, s’ha creat una aplicació que ha estat disponible en 
les dues plataformes, d’Apple i Android. La intenció era crear una aplicació amb tot 
allò necessari per tal que pogués servir de suport per a l’organització de la regata 
en una situació hipotètica, a més d’afegir-hi certs apartats diferents dels habituals 
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per intentar destacar per sobre d’altres. Aquest procés es va portar a terme gràcies a 
una plataforma anomenada AppYourself.

Metodologia
Pel que fa a la metodologia emprada, la informació de tres de les quatre com-
peticions analitzades es va extreure gràcies a contactes aconseguits personal-
ment de cada regata. Dos dels contactes van ser mantinguts a través del correu 
electrònic, mentre que l’altre em va concedir una entrevista en persona. L’altre 
esdeveniment va poder ser cobert gràcies a l’assistència personal i veient-ho 
amb els meus propis ulls. A partir d’aquí, es tractava de reunir tot allò obtingut 
i passar-ho al paper, seleccionant el que era més adient i el que no ho era tant i 
se separava una mica de l’eix principal del treball. En el segon punt del treball es 
va aplicar un mètode comparatiu, en el qual, basant-me en la meva experiència 
com a navegant, s’hi anava justificant cada tria, assenyalant els punts a favor i 
fent veure clarament el motiu de l’elecció. Per altra banda, la creació de l’aplica-
ció està inspirada en la d’una competició prèviament vista dins el treball, a més 
de dos apartats de collita pròpia.



Cos del treball
Centrant-nos en el cos del treball, aquest comença amb una breu introducció al 
món de la vela, tot analitzant l’esport com a tal, les classificacions dels vaixells i els 
recorreguts més usuals, amb l’objectiu de facilitar la futura comprensió dels lectors 
del treball. No obstant això, no s’ha fet un aprofundiment en el tema tècnic, ja que el 
treball se centra en aspectes comunicatius, i no pas esportius.
En el següent apartat s’hi explica detalladament la informació que s’ha pogut obte-
nir a través dels diversos contactes. De cada un, es posa en context la competició 
situant-la, es tracta del material emprat en la darrera edició de cada una d’elles, es 
mostren els recursos de què disposen en relació amb tecnologies com ara les pà-
gines web respectives i s’acaba donant a conèixer les xarxes socials que utilitzen.

—En primer lloc, la Rolex Invitational Cup és una competició que se celebra en aigües de 
Nova York cada dos anys pel mes de setembre. Els vaixells que hi participen són cre-
uers monotips, concretament de la classe Swan 42, que per tant no competeixen en els 
JJOO, però les comunicacions són molt aprofitables ja que es poden adequar a embar-
cacions de menys eslora. Allò que crida més l’atenció d’aquesta regata és la pàgina web 
d’aquest esdeveniment, ja que té tot allò necessari i essencial, com ara els resultats, els 



avisos als participants o l’enllaç per seguir la regata en directe; però per contra és molt 
poc vistosa, ja que està tot en una mateixa pantalla ja que és part de la pàgina web del 
mateix club nàutic. Per altra banda, està tot ben ordenat i és fàcil d’entendre, ja que hi 
podem veure apartats i subapartats a més de la data de la publicació de cada un dels 
enllaços. També hi trobem una mica de la història de la regata amb una foto, però el fet 
d’haver-hi tant text i poca imatge ho fa poc atractiu a simple vista.

—En segon lloc, el Trofeo Sofia Iberostar és una competició que se celebra cada any al 
mes d’abril en aigües del Club Nàutic Arenal (CNA), un club situat a la badia de Palma, 
amb l’ajuda d’altres clubs de la mateixa zona com ara el Reial Club Nàutic de Palma 
(RCNP) o el Club Marítim de Sant Antoni de la Platja (CMSAP). És una competició amb 
molt prestigi arreu del món i és per aquesta raó que hi reben medallistes olímpics i 
campions del món. És una regata que compta amb tot tipus d’embarcacions olímpi-
ques i que, per tant, s’ajusta a allò en què s’ha focalitzat al llarg del treball. Un dels 
al·licients d’aquesta edició de la regata ha estat l’aplicació, ja que ha pres una impor-
tància enorme i ha estat un aspecte que ha innovat molt perquè ha estat per primera 
vegada a disposició de tots els usuaris. Gràcies a ella, es podia veure tot el que ens 
oferia la pàgina web d’una manera molt més àgil i còmoda, propiciant-ne un major ús.

—En tercer lloc trobem la Barcelona World Race, que és una competició que consisteix 
a donar la volta al món: sortint des de Barcelona, passant pel sud d’Àfrica, pel cap de 
Leeuwin i pel sud d’Amèrica, franquejant el famós cap d’Hornos. Tot i ser una regata 
navegada amb un format molt diferent a les dels JJOO, és molt interessant veure les 
diferències i semblances amb altres competicions a nivell comunicatiu per poder 
analitzar a posteriori les aportacions beneficioses que en podríem treure. Si cal re-
marcar quelcom dins d’aquesta competició és el joc, que és d’una gran ajuda a l’hora 
de donar a conèixer la regata, ja que arriba a espectadors que desconeixen l’esport de 
la vela amb una facilitat impressionant, assolint una xifra del 70 % en aquells que no 
han practicat mai aquest esport. És per això que el joc genera un interès molt positiu 
per a la regata, ja que les condicions meteorològiques virtuals amb les quals juguen 
els aficionats són les mateixes que es troben els competidors. A més de la competició 
amb els altres usuaris del joc, als aficionats se’ls facilita la posició dels participants de 
la BWR, així es poden comparar amb ells i comparar també les decisions preses per 
cada un dels equips. En l’edició de 2014, el nombre d’inscrits va superar els 50.000.

—En quart i darrer lloc trobem una competició d’una classe que pren part en els 
Jocs Olímpics. Aquesta és la classe 49er, que és navegada internacional i, per 
tant, se celebra el campionat d’Europa de la classe anualment. La darrera edició 
es va celebrar en aigües de Barcelona, d’on gràcies a una assistència personal es 



va poder extreure informació de gran valor. Com que l’embarcació participa en 
els JJOO, les seves comunicacions donen un bagatge molt ampli i positiu de cara 
a l’elaboració futura del pla de retransmissions. Pel que fa als recursos que em-
pren per arribar al públic, no hi van dedicar massa esforços ja que no disposen 
de cap compte propi, així que tot el que publicaven a les xarxes socials era a tra-
vés dels comptes de la classe internacional 49er. Com en altres esdeveniments, 
a l’Instagram se li donava un ús més anecdòtic, ja que hi publicaven imatges 
diàries però no feien referència a resultats ni a cap altra informació important 
més enllà de les imatges per si soles. De la mateixa manera, en el compte de Fa-
cebook de la classe internacional 49er hi publicaven imatges del dia i vídeos que 
resumien la jornada a l’aigua. 

En el següent punt de l’estudi s’hi veu el procés en el qual s’idea un pla de co-
municacions amb la mateixa estructura que hem vist en el punt anterior però 
aplicat a una competició local, basant-nos en comparatives dels recursos vistos 
prèviament. Aquesta competició és el Trofeu Cornudella, un esdeveniment que 
té lloc cada octubre en aigües del Club Nàutic el Balís des de l’any de la seva 
fundació, el 1966. Aquesta regata reuneix la gran majoria dels navegants de 
Catalunya de vela lleugera, així que estructuralment s’assembla més al Trofeu 
Princesa Sofia. En ser una regata que avui dia no disposaria de suficients recur-
sos com per portar a terme el següent pla, no s’hi ha tingut en compte l’aspecte 
del pressupost. Pel que fa a les imatges aèries i havent vist els diferents mètodes 
utilitzats per a la regata novaiorquesa i la mallorquina, es faria ús dels globus 
d’heli, ja que són els més segurs i la seva autonomia és suficientment alta com 
per suplir una jornada sencera de competició. Contemplar l’opció dels drons és 
interessant tot i que, com que és una flota molt àmplia, hauria d’estar en cons-
tant moviment i els plans que donaria no serien equivalents al risc que es pren 
per un possible error en el sistema. Havent vist i jutjat diferents estils i tipus de 
pàgines web, és imprescindible gaudir d’una pàgina com la de la BWR o la del 
Trofeu Princesa Sofia. Principalment, perquè avui dia tothom es mou per Inter-
net i cal donar una bona imatge a clients que puguin estar interessats a venir 
per tal de facilitar la seva decisió.

En l’últim punt del treball es troba la part pràctica que com he anomenat ante-
riorment es tracta d’una aplicació. S’ha desenvolupat una app per a dispositius 
mòbils que disposa de tot allò que considero útil dins una aplicació. Tot el con-
tingut de l’aplicació està inspirat en el mateix Trofeu Cornudella que se celebra 
anualment al Club Nàutic el Balís cada octubre i les dades i resultats formen 
part de la darrera edició, per tal de fer-ho el més realista possible.



Conclusions
Pel que fa a les conclusions que s’han pogut extreure de l’estudi, s’ha vist com alguns 
esdeveniments se centren en aspectes molt concrets, com ara la pàgina web, però que 
per altra banda coixegen en d’altres com la realització multimèdia o el seguiment en 
viu. És per això que s’ha intentat crear un pla de comunicacions equilibrat en la seva 
totalitat, tot compensant els errors vistos prèviament. En segon lloc, el producte final 
que podem identificar amb el pla de comunicacions és atractiu i podria estar a l’altura 
d’altres si fos necessari competir-hi. Pel que fa a la part pràctica, l’aplicació ha resul-
tat ser molt polivalent, puix que cobreix tots aquells aspectes imprescindibles a més 
d’aportar novetats en comparació amb altres productes del seu mateix mercat.
Per altra banda, també s’ha pogut observar que els pressupostos determinen molt 
la manera com cada club decideix invertir en les noves tecnologies, ja que aquestes 
avancen a passos de gegant però a un ritme massa alt per tal de treure’n profit. De la 
mateixa manera, cal fer un estudi minuciós i molt detallat del mercat, ja que actual-
ment podem trobar una infinitat de productes que ens ofereixen un mateix resultat 
però que varien en certs aspectes que són determinants a l’hora de triar, cosa que 
exigeix decidir amb molt criteri. En darrer lloc, s’ha vist com, en l’intent d’innovar 
dins la part pràctica afegint-hi apartats diferents als comuns, l’aplicació ha millorat 



considerablement i ha donat un plus de qualitat i atractiu en comparació a d’altres 
dins del mateix àmbit. Aquestes millores introduïdes es tracten en un apartat en el 
qual es troben participants emblemàtics que han pres part en l’esdeveniment en 
les darreres edicions i que avui dia han participat i triomfat en d’altres de caràcter 
mundial, com per exemple els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro de 2016.
Dins del treball no es troba cap apartat de bibliografia pel fet que tota la informació 
s’ha reunit gràcies a correus electrònics o entrevistes, sense la necessitat d’aprofun-
dir en els temes per la xarxa.


