
 

 
  
 
El món mira a Palamós amb el 27è International Optimist Trophy-11 
Nations Cup 
 

 
 
Les aigües de la badia de Palamós van acollir del 18 al 22 de febrer la 27a 
edició del Palamós International Optimist Trophy-11 Nations Cup en el 
qual varen participar prop de 600 vaixells arribats de 25 països. La italiana 
Gaia Bergonzini va ser la guanyadora absoluta després de les vuit proves 
disputades al llarg dels tres dies que va durar la competició. El millor 
espanyol va ser el català Nacho Dávila. 
 



 

 
 
Un vent de Garbí (sud-oest) que al final de la jornada va superar ratxes de 
15 nusos va acompanyar l'última jornada del Palamós International 
Optimist Trophy, la segona regata amb major participació del món en 
aquesta classe després de la Fraglia Vela Riva, que se celebra a la 
primavera en l'italià Lago di Garda. 
 
Bergonzini va saber administrar molt bé els seus bons llocs en les dues 
primeres jornades i en aquest últim dia de competició, amb un 25 –que 
descartava- un 6-12, es va alçar amb el liderat final i el títol. Els 
hongaresos Levente Lászlófy i Arthur De Jonghe, tots dos van guanyar una 
de les tres proves del dia, van ser els que la van acompanyar en el podi 
final, després que l'anterior capdavanter, l'italià Matteo Bedoni, no 
tingués una última bona jornada i caigués fins a la sisena posició. 
 



 

 
 
Els catalans Nacho Dávila (CN Vilassar de Mar) i Arnau Gelpí (CN El Balís) es 
van quedar a les portes del podi, en quarta i cinquena posició 
respectivament. Dávila a dos punts de De Jonghe i Gelpí a nou. 
 
Entre els deu primers també van acabar els balears Pablo Ruíz (RCN 
Palma) i Conrad Konitzer (CN S’Arenal) en unes meritòries setena i vuitena 
posició. 
 
Espanya va guanyar a l'11 Nations Cup pels resultats de Dávila, Gelpí, Ruíz i 
Konitzer que es van portar com premi un rellotge Nowley cadascun. 
 
Rècord de participants de l’Escola de Vela 
 
En clau local, de l’equip entrenat per Alberto Paz, el millor regatista del CN 
Costa Brava-C.V Palamós, Xavier Pallí, va tancar la seva última participació 
–per edat- en el Palamós International Optimist Trophy en el lloc 103 de la 
general final. Va ser el primer dels 13 regatistes sortits de l’Escola de Vela 
del nostre club. 
 
Marçal Costa podia haver estat lluitant pel podi després d’haver fet en la 
fase de classificació un 4-5-2-1, però va perdre totes les seves opcions al 
ser desqualificat sense opció a descart pel Jury Internacional degut a un 



 

incident amb un regatista francès, que li va impedir passar al Grup Or i 
lluitar per estar entre els millors, acabant en el lloc 114. 
 
La resta de posicions del regatistes palamosins van ser: Francesc Saurina 
(304), Pere Pericot (336), Ona García (421), Emma Collins (487), Eric 
Montiel (494), Miquel Palomares (495), Marc Palomares (503), Eudald 
Àvila (517), Nuria Costa (525), Josep Saurina (526) i Ona Resina (527). 
 

 
 

 
 
 

 


