ADIN promourà festes del mar a tot el litoral català
per dinamitzar l'activitat nàutica i la demanda
En una assemblea extraordinària, es va aprovar un pla d'acció que preveu

organitzar festes del mar i activitats nàutiques a diferents punts de la costa
catalana al 2012.
Vol impulsar la creació d'una estació nàutica a Barcelona aprofitant el seu
atractiu turístic, amb una àmplia oferta de propostes d'oci i allotjament.
Preveu crear uns premis per distingir a les empreses que destaquin per la seva
tasca en camps com la innovació; la iniciació; i la promoció de l'esport nàutic.
L'associació ratifica Òscar López com a president i renova la junta directiva per
als pròxims anys, amb una nova estructura que té vuit àrees de treball.
Barcelona, 14 de desembre de 2011.- L'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis
Nàutics (ADIN) ha donat a conèixer un ambiciós pla d'acció de cara a 2012 on destaca
l'organització de diverses festes del mar a tot el litoral català i la creació d'una estació
nàutica a Barcelona. L'associació vol engegar diferents accions que contribueixin a
dinamitzar l'activitat comercial, sobretot pel que fa a productes i embarcacions d'ocasió i
al turisme nàutic, i a estimular la demanda seguint el model de fires com la que
organitza a Port Ginesta, que s'ha convertit en referent en només tres edicions, amb gran
afluència de públic i un ampli programa d'activitats. ADIN ha presentat totes les seves
propostes en el marc d'una assemblea general extraordinària, on ha ratificat al seu
president, Òscar López, i ha renovat la seva junta directiva. López s'ha mostrat
convençut que el pla d'acció de l'entitat servirà per “dinamitzar l'activitat comercial i
empresarial del sector i per reforçar el paper de difusió de la nàutica d'iniciació que es
porta a terme des d'ADIN”.
De cara a l'any que ve, l'associació ja té força avançada l'organització de diverses festes
del mar a la costa de Girona, Barcelona i Tarragona que tindrien lloc a la primavera i
comptarien amb la implicació dels agents, administracions i empresaris nàutics i que
compartirien l'objectiu d'impulsar la demanda i dinamitzar el mercat. Totes elles
inclourien oferta d'embarcacions d'ocasió, serveis i accessoris i un atractiu programa
d'activitats per atreure el màxim nombre possible de visitants. “Volem una afluència
massiva de gent i promoure la iniciació a la nàutica; per això cal comptar amb una
atractiva exposició de productes i serveis i per crear un ambient festiu i un complet
programa d'activitats”, explica Miquel Guarner, secretari general d'ADIN.
ADIN també aspira a posar en marxa una estació nàutica a Barcelona aprofitant la gran
afluència de visitants de la ciutat i que aquesta no compta amb una oferta d'aquest tipus.
L'estació nàutica aglutinaria diferents propostes d'oci i activitats a l'aigua i també
d'allotjament i estaria adreçada als visitants que volen passar uns dies en contacte amb
el mar i gaudint de la navegació. Un altre dels projectes que vol dur a terme és la
creació dels Premis ADIN que s'atorgarien a empreses del sector que destaquen per la
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seva tasca en camps com la innovació; la iniciació a la nàutica; i la promoció de l'esport
i de les activitats i el turisme nàutics.
A la seva assemblea extraordinària, que va tenir lloc ahir al Museu Marítim de
Barcelona, l'associació va ratificar Òscar López, del Grup Aresa Internacional, com a
president i va donar llum verda a la renovació de la junta directiva on s'incorporen
Miquel Mallafré, de la Federació Catalana de Motonàutica, com a secretari, i Jesús M.
López, de Survitec, com a tresorer; Fernando Trepat, de Garmin, es manté com a
vicepresident primer. L'associació compta també amb un comitè executiu de nou
membres. A banda, es va decidir crear una nova estructura organitzativa amb vuit àrees
de treball (presidència; institucional i formació; promoció de la iniciació; social, cultural
i medi ambient; imatge i comunicació; esportiva i turisme nàutic; promoció d'associats;
econòmica i estratègica) i seguir convocant dues assemblees l'any: una d'ordinària al
juny per aprovar els comptes i la gestió anterior i un altra d'extraordinària a la tardor per
presentar els pressupostos i el pla d'acció.
Per a més informació:
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa d'ADIN
Eudald Aymerich Jou / Tel.: 93 886 22 48 - 685 506 531
info@monmar.net
c/Canigó, 2 entresòl 1ª 08500 Vic
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