ADIN i el Fòrum Marítim Català reclamen al president
Mas suport a les empreses nàutiques per sortir de la crisi
En una recent reunió, Óscar López, president d'ADIN, ha expressat a Mas la
necessitat d'impulsar mesures per dinamitzar el sector i incentivar el consum.
Toni Tió, president del Fòrum Marítim Català, que també ha assistit a la
trobada, insta l'executiu català a implicarse en la promoció de la nàutica.
Vicenç Mauri, assessor del govern, ha estat designat interlocutor entre aquest i
les dues associacions i els sectors nàutic i marítim que representen.
Barcelona, 29 juliol de 2011. ADIN (Associació d'Indústries, Comerç i Serveis
Nàutics) segueix en la seva tasca de reclamar una major implicació a l'administració,
tant estatal com autonòmica, per trobar sortides a la crisi per les empreses del sector i
dinamitzar el mercat de la nàutica d'esbarjo. En aquesta línia, Òscar López, president de
l'associació, s'ha reunit recentment al Palau de la Generalitat amb el president del
govern català, Artur Mas, per demanarli una major implicació de l'executiu i
l'aprovació de polítiques econòmiques que incentivin el consum i contribueixin a
“recuperar el mercat que s'ha perdut en els últims anys a causa de la crisi i per les
dificultats d'accedir al crèdit”. Com López, Toni Tió, president del Fòrum Marítim
Català (FMC), que també ha assistit a la trobada juntament amb Miquel Guarner,
secretari general d'ADIN, remarca la necessitat que el govern s'impliqui en la promoció
de la nàutica i estigui al costat de les empreses del sector. López i Tió incideixen en la
necessitat que des de la Generalitat es doni suport a iniciatives per captar nous usuaris a
la nàutica i que aquestes s'orientin sobretot cap al públic més jove. Vicenç Mauri,
assessor de la Presidència en matèria empresarial, també present a la reunió, ha estat
designat com a interlocutor del govern amb les associacions i els sectors nàutic i
marítim que representen.
D'altra banda, dilluns ADIN es va reunir amb el secretari d'Estat de Transports, Isaías
Táboas, per demanar al govern central que doni suport a les mesures que proposa i
reactivar la venda de vaixells a Catalunya. En la trobada, a la qual van assistir Fernando
Trepat, vicepresident de l'associació, i Miquel Guarner, secretari general, es va elogiar
la tasca i implicació cap a la nàutica de Mª Isabel Durántez, actual directora general de
la Marina Mercant. Amb anterioritat, representants i socis d'ADIN van mantenir una
cita amb Mercè Sanmartí, directora general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat i
el subdirector general, Josep Alsina, amb l'objectiu de parlar de les necessitats del
sector. La reunió va tenir lloc al Port Vell i el Port Olímpic on van poder visitar algunes
de les empreses associades a ADIN com Marina Barcelona 92, Medenisa, Bricomar,
Bcn92 Ship Repairs, Pinmar, Corsa Nàutica i Bcn Boats.
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