Convocatòria de premsa

El turisme nàutic i marítim, clau en la construcció
d'una indústria turística de qualitat a Catalunya
Acte: Jornada Turisme Marítim i Nàutic a Catalunya / Suport d'una indústria turística de
qualitat
Dia: Dimarts, 9 de novembre de 2010
Lloc: Espai del mar – Palau 2 – Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
Hora: de 12 a 14:30 hores.
Participen:
−
Luis Conde, president del Saló Nàutic de Barcelona (Benvinguda i conclusions)
−
Enric Aloy, secretari general Departament d'Innovació, Universitats i Empresa
(“La importància del Sector Marítim i Nàutic per a la Indústria Turística del País”)
−
Toni Tió, president del Fòrum Marítim Català (“Primer any de vida del FMC,
projectes i participació a la Barcelona World Race”)
−
Carla Salvadó, cap de Màrqueting i de Creuers de l'Autoritat Portuària de
Barcelona (“El Port de Barcelona i la importància del Turisme Marítim”)
−
Josep Molina, vicepresident de la Federació Nacional Catalana de Confraries de
Pescadors (“Pesca-Turisme: Suport alternatiu a l’activitat pesquera a Catalunya”)
−
Miquel Ventura, director de la Fundació Mar (“Projectes Boat Cycle i EcoInnomar”).
−
Miquel Guarner, secretari general de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis
Nàutics (“Pla de dinamització 2011 del Clúster Nàutic de Catalunya”)
−
Òscar López, president de l'Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics
(“Promoció del Turisme Nàutic al litoral català: Propostes sostenibles d'adequació de
les infraestructures nàutiques”)
Organitza: Fòrum Marítim Català i Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics
Es prega confirmeu assistència a:
Helena Ges: Tel. 93 883 31 00 (ext. 17407); 699 285 915: e-mail: hges@monmar.net
Notes:
.- Durant la jornada s’entregarà als periodistes el dossier de premsa, que inclou
informació sobre cadascuna de les ponències i dels ponents.
.- La nota de premsa posterior a la jornada es distribuirà per e-mail i es podrà
descarregar des del web www.monmar.net junt amb fotografies de l'acte.
.- En finalitzar l’acte, els ponents estaran a disposició dels mitjans que ho desitgin.
.- Tots els assistents estan convidats a participar en l’aperitiu que tancarà la jornada.
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