El turisme nàutic i marítim, clau en la construcció
d'una indústria turística de qualitat a Catalunya
La “Jornada de Turisme Marítim i Nàutic a Catalunya”, que organitzen ADIN i el
Fòrum Marítim Català, vol posar de manifest les potencialitats turístiques dels sectors
empresarials vinculats al mar i donar a conèixer iniciatives en aquest camp que ja estan
en marxa com les impulsades pel Clúster Nàutic de Catalunya o el propi Fòrum
Marítim Català. O bé d'altres en fase de desenvolupament com el projecte de pescaturisme que es vol emprendre des de la pesca professional. La jornada també es farà
ressò d'accions relacionades amb la sostenibilitat, com un vaixell que funciona amb
energia solar, i de com veuen el turisme marítim i nàutic des d'un port tan important
com el de Barcelona i des de l'administració.
Dia: Dimarts, 9 de novembre de 2010/ Lloc: Espai del mar – Palau 2 – Saló Nàutic
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,
farà una xerrada sobre “La importància del Sector Marítim i Nàutic per a la Indústria
Turística del País” que servirà per obrir la jornada després de la presentació.
- Toni Tió, president del Fòrum Marítim Català, farà un balanç del primer any de
vida de l'entitat que es va constituir amb l'impuls d'ACC1Ó i del Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç i l'objectiu de contribuir a desenvolupar el sector marítim i impulsar
la seva productivitat. El FMC abarca empreses i institucions de camps com la
construcció naval, l'aqüicultura, la nàutica, els ports, la pesca, el transport, la
investigació, el medi ambient, etc, que sumen una facturació anual de prop de 3.600
milions d'euros, segons xifres de 2007, un 1,71% del PIB de Catalunya, i que generen
uns 41.000 llocs de treball. Tió detallarà també els objectius de l'embarcació amb què
comptarà el FMC a la Barcelona World Race que permetrà donar a conèixer el nom de
l'associació a tot el món.
- Carla Salvadó, cap de Màrqueting i de Creuers de l'Autoritat Portuària de
Barcelona, parlarà sobre “El Port de Barcelona i la importància del Turisme Marítim”
que pot tenir per a un port que és la principal infraestructura de transport i serveis de
Catalunya i peça clau per a l'economia de l’Estat. El Port de Barcelona canalitza
mercaderies per un valor de 77.186 milions d'euros i genera uns 19.000 llocs de treball
directes, segons dades de 2008. Convertit en el port de referència de la regió
euromediterrània, estén la seva àrea d'influència pel sud i centre d'Europa i al nord
d'Àfrica. Es podria dir que Barcelona és cinc ports en un: el port comercial, el port de
creuers, el port energètic, el port logístic i el port ciutadà (Port Vell).
-Josep Molina, vicepresident de la Federació Nacional Catalana de Confraries de
Pescadors (FNCCP), se centrarà en el “Pesca-Turisme: Suport alternatiu a l’activitat
pesquera a Catalunya” i posarà de manifest les possibilitats que veuen els els
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pescadors en el turisme com una font d'ingressos complementària per combatre la
crisi. Molina explicarà el projecte de la FNCCP d'acostar els turistes a la pesca
professional per contribuir al seu coneixement en un context de pesca responsable i
que pretén que el sector s'adapti als canvis estructurals que això comporta. La pescaturisme passa també per promoure un canvi legislatiu per desenvolupar l'activitat que
inclouria des de portar turistes als bucs de pesca fins a visites a les llotges de peix,
drassanes, fars o la creació de botigues per adquirir articles nàutics i mariners.
- Miquel Ventura, director de la Fundació Mar, explicarà els “Projectes Life
Boatcycle i Ecoinnomar” . En el primer cas, es tracta d'una iniciativa on han
intervingut també el Centre Tecnològic Leitat i l'institut de recerca italià ICTP-CNR
per reduir l’impacte ambiental del sector nàutic sobre el medi marí a través de sistemes
de gestió que milloren i tanquen adequadament el cicle de vida de les embarcacions.
(més info: www.life-boatcycle.com). La fundació també presentarà la iniciativa
Ecoinnomar junt amb l’empresa catalana Innovanautic que consisteix en la construcció
d'un vaixell que funciona amb energia solar i que recorrerà el litoral des de Cap de
Creus al Delta de l’Ebre amb la finalitat promoure l'ús de tecnologies netes per
aconseguir un sector nàutic més ecològic i sostenible, a més de demostrar la seva
viabilitat i eficàcia.
- Miquel Guarner, secretari general de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis
Nàutics, donarà a conèixer el “Pla de dinamització 2011 del Clúster Nàutic de
Catalunya” que, dissenyat en col·laboració amb ACC1Ó, inclou actuacions que volen
promoure una visió estratègica de les empreses del sector, detectar els seus problemes
operatius, potenciar-ne el desenvolupament i la internacionalització i possibilitar la
col·laboració entre elles i amb sectors afins. El document inclou accions com una
jornada sobre l'accés al finançament, un taller de formació per a directius,
l'organització de la 3ª Fira Nàutica d'Ocasió i del Charter de Port Ginesta i la
participació al Saló Nàutic de Cannes per part d'un grup d'empreses, entre altres.
- Òscar López, president de l'Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics,
exposarà en la xerrada “Promoció del Turisme Nàutic al litoral català: Propostes
sostenibles d'adequació de les infraestructures nàutiques” el model pel qual aposta
ADIN per impulsar la nàutica a través del turisme i que inclou la creació d'un grup
d'empreses de “charter”, un nou marc legislatiu i la dinamitzarció dels centres de
busseig, entre altres. Això també passaria per la necessitat de desenvolupar la nàutica
d'iniciació i la creació d'infraestructures sostenibles, com rampes públiques i gratuïtes i
marines seques a l'interior, donada la saturació de les estructures portuàries al país
actualment.

Notes: - La nota de premsa de la jornada es distribuirà per e-mail i es podrà descarregar
des de http://www.monmar.net junt amb fotos 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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