ADIN i Endeavour Services posen en
marxa un curs per aprendre anglès nàutic
Signen un acord per organitzar classes a diferents punts del litoral i donar a
conèixer als associats d'ADIN els termes i expressions nàutics més comuns.
Els cursos tenen una duració de dotze hores i són gratuïts per a les empreses
donat que es paguen amb les quotes que aquestes abonen a la Seguretat Social.
Barcelona, 10 de març de 2011.- ADIN (Associació d'Indústries, Comerç i
ServeisNàutics) vol facilitar el domini de l'anglès nàutic més bàsic als seus associats. És
per això, i per la utilitat que té comptar amb nocions d'aquest idioma per atendre als
turistes que naveguen pel nostre territori, que ha decidit posar en marxa uns minicursos
de dotze hores de duració junt amb l'empresa de traduccions i formació Endeavour
Services. “Som molts els que no sabem com es diu proa o popa o virar en anglès i ens
agradaria tenir clars aquests i altres termes bàsics; aquests cursos, que a més surten a
cost zero, ens ajudaran a paliar aquesta mancança”, explica Eusebi Marçal,
vicepresident d'ADIN. Per la seva banda, Kevin Connor, soci d'Endeavour Services i
que ha signat al conveni a la seu de l'associació junt amb Marçal, afirma que “de
moment l'acceptació està sent bona i ja tenim inscrits a tots els cursos que ens
plantegem donar inicialment a Barcelona, Mataró, Palamós i Cambrils”.
Els cursos són gratuïts per a les empreses que hi vulguin participar donat que es paguen
amb les quotes que aquestes abonen a la Seguretat Social i que després la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo s'encarrega de retornar. En funció del nivell
d'inscripció, ADIN es planteja donar continuïtat a la iniciativa dues vegades l'any, la
primera entre el febrer i març i la segona a l'octubre. El primer curs començarà a
Barcelona el 28 de març. Els interessats a inscriure's han de posar-se en contacte amb
ADIN.
Sobre Endeavour Services
Endeavour Services és una jove empresa de traducció i formació i que dóna serveis de
màrqueting sobretot a firmes del sector nàutic com ports esportius i drassanes. Ubicada
al Consorci El Far, de Barcelona, i amb Kevin Connor i Abigail Wallace com a socis, la
firma ha creat un carnet amb el nom de CAN (Crew Advantage Network) que permet a
capitans i tripulacions d'embarcacions d'esbarjo obtenir avantatges i descomptes en la
contractació de serveis a destinacions com Barcelona; Miami i Fort Lauderdale als
Estats Units; o bé Sant Martin i Antigua al Carib.
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