ADIN vol crear un Saló Internacional del
Vaixell d'Ocasió a Barcelona l'any que ve
ADIN ha volgut traslladar a Fira de Barcelona la proposta per tal que
pugui participar també com a coorganitzador de l'esdeveniment que, de
tirar endavant, tindria lloc cap a la primavera de l'any que ve.
“El mercat d'ocasió és el que està resistint millor la crisi; creiem que
seria una bona oportunitat perquè els usuaris poguessin trobar grans
ofertes en aquest tipus de vaixell”, opina Jordi Senties, president d'ADIN.
Barcelona, 18 de novembre de 2013.- L'Associació d'Indústries, Comerç i
Serveis Nàutics (ADIN), en el seu afany per contribuir a dinamitzar les vendes i
el mercat, està estudiant la possibilitat d'organitzar un Saló Internacional del
Vaixell d'Ocasió a Barcelona. “El mercat d'ocasió és el que està resistint millor
la crisi; creiem que seria una bona oportunitat perquè les empreses poguessin
vendre els seus estocs i els usuaris trobar grans ofertes en aquest tipus de
vaixell”, opina Jordi Senties, president d'ADIN.
ADIN ha volgut traslladar a Fira de Barcelona la proposta per tal que pugui
participar també com a coorganitzador de l'esdeveniment que, de tirar
endavant, tindria lloc cap a la primavera de l'any que ve. Des de Fira de
Barcelona han mostrat el seu interès en la iniciativa però demanen més temps
per estudiar-la. L'Autoritat Portuària de Barcelona també la veu amb molt bons
ulls. “La participació de Fira de Barcelona i de l'Autoritat Portuària de Barcelona
ens ajudaria a donar al saló una projecció internacional en països com França,
Anglaterra i Itàlia”, assegura Miquel Guarner, secretari general d'ADIN,
convençut que la fira seria “totalment compatible amb la celebració del Saló
Nàutic de Barcelona i de gran interès per a les empreses del sector”.
Intensa activitat d'ADIN sota la nova presidència
La nova presidència per part de Jordi Senties, recentment estrenada, s'ha
iniciat amb una intensa agenda de reunions per donar a conèixer les propostes
d'ADIN de cara al 2014 i establir contactes amb les principals institucions del
país. En aquest marc, Senties i Guarner s'han reunit recentment amb Jordi
Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de
Catalunya, i Àngela Seirà, subdirectora general de coordinació del
departament, en una trobada on l'associació va brindar tot el seu suport al
projecte Blaucat, amb eines com el portal Nautics.cat. També s'ha dut a terme
recentment una reunió amb Frederic Valls, director-gerent de l’Escola de
Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya.
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