El Fòrum Marítim Català incorpora la
Direcció General de Pesca com a nou soci
La decisió reforça el suport que rep el FMC per part del govern català després de la
recent adhesió com a associat de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
La pesca professional serà un dels àmbits més ben representants a l'associació ja que
també compta amb l'adhesió de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors.
Barcelona, 16 de novembre de 2010.- El Fòrum Marítim Català (FMC) acaba de sumar la
segona adhesió d'un organisme del govern català. Es tracta de la Direcció General de
Pesca i Acció Marítima que ahir va comunicar la seva decisió d'incorporar-se com a nou
soci del FMC i donar suport a la seva tasca per millorar la competitivitat i productivitat del
sectors econòmics vinculats al mar entre els quals hi ha la pesca professional. “Estem molt
satisfets de veure com els últims mesos hem pogut augmentar el número d'associats i s'han
incorporat organismes de pes de l'administració com l'Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries i ara la Direcció General de Pesca; això ens anima a continuar treballant
i també ens donarà més recursos per assumir projectes de més envergadura”, comenta
Toni Tió, president del FMC. “Cal assenyalar que, després d'aquesta adhesió, el sector de
la pesca professional serà un dels més ben representats dins del FMC ja que també
comptem amb la participació de la Federació Nacional Catalana de Confraries de
Pescadors”, afegeix.
Per la seva banda, la Direcció General de Pesca i Acció Marítima ha justificat la seva
decisió d'incorporar-se al FMC pel fet “de compartir objectius, com el de vetllar per la
preservació del recurs marí i de totes les activitats que s'hi duen a terme, entre les quals hi
ha la pesca professional” i també “per la seva aposta per la innovació i la
internacionalització com eixos primordials per atorgar major competitivitat als diferents
sectors econòmics que formen part de l'àmbit marítim”, en paraules de Martí Sans, el seu
director general. Les altes de socis com el Port de Barcelona, el de Tarragona, l'Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, la Federació Nacional Catalana de Confraries de
Pescadors i ara la Direcció General de Pesca i Acció Marítima, incorporats els últims
mesos, han portat l'associació a augmentar la representativitat dins del sector marítim i a
captar més recursos per tirar endavant els seus projectes.
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