Convocatòria de mitjans /
Presentació 2n Festival del Mar i de les útimes dades
econòmiques i de matriculacions del sector nàutic a Catalunya i
l'Estat
Dia: dimecres, 6 de març de 2013
Hora: 11 h
Lloc: Direcció General de Pesca i Afers Marítims (Avda. Diagonal, 523-525 1ª planta
Barcelona)
Convoca: Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN) amb el suport dels
ajuntaments de Cambrils, Badalona i Mataró, clubs nàutics i ports esportius on es durà a
terme el 2n Festival del Mar i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
Intervenen:
. Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims
. Carlos Rico, president de l'Associació d'Indústries, Comerc i Serveis Nàutics (ADIN)
. Mercè Dalmau, alcaldessa de Cambrils
. Rosa Bertran, regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme de
l'Ajuntament de Badalona
. Miquel Rey, president de l'IMPEM i regidor delegat de Promoció Econòmica i
Innovació de l'Ajuntament de Mataró
. Miquel Guarner, secretari general d'ADIN
Motiu: L'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN) presenta el 2n
Festival del Mar, una fira itinerant d'embarcacions, noves i d'ocasió, amb un ampli
programa d'activitats relacionades amb la nàutica i el mar que vol repetir l'èxit de
l'edició passada i que es durà a terme a Badalona (3-5 de maig), Cambrils (17-20 de
maig) i Mataró (31 de maig-2 de juny). Organitzat per ADIN, el festival compta amb el
suport dels ajuntaments, ports esportius i clubs nàutics de les localitats on es durà a
terme.
ADIN valorarà també l'evolució del mercat d'embarcacions amb les últimes dades de
matriculacions de vaixells a Catalunya, segmentades per motor i vela, ús (lloguer o
particular), eslores i demarcacions.
També es presentarà la Federación Estatal de Industrias Náuticas, recentment
constituïda.
Preguem confirmeu assistència a l'acte a:
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa d’ADIN
E. Aymerich Jou · info@monmar.net · Tel.: 93 886 22 48 – 685 506 531
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