ADIN insta al govern català a donar suport a les
empreses nàutiques com a sector turístic estratègic
Responsables de l'associació han demanat a la vicepresidenta i al conseller
d'Economia del govern suport per afrontar la conjuntura econòmica actual.
En una visita a la Fira Nàutica d'Ocasió de Port Ginesta, Joana Ortega va
elogiar la iniciativa tant per l'èxit de públic com de participació de les empreses.
Barcelona, 30 de maig de 2011. El govern català és conscient de la importància de la
nàutica com a sector estratègic pel que fa a la promoció i implantació d'un model de
turisme de qualitat al país. Aquesta és una de les principals conclusions de les reunions
que recentment han mantingut responsables d'ADIN (Associació d'Indústries, Comerç i
Serveis Nàutics), encapçalats pel president Òscar López, i els titulars de la
vicepresidència del govern Joana Ortega i de la conselleria d'Economia i Coneixement
Andreu MasColell. Han estat els primers contactes d'ADIN amb representants del nou
govern des que van tenir lloc les eleccions autonòmiques el passat novembre. “Les
reunions han servit per informar sobre la situació que travessem les empreses nàutiques
a dos dels màxims responsables del nou govern i, tot i que no tenim cap compromís de
suport en ferm, sí que estem satisfets de l'actitud positiva i de col∙laboració mostrada”,
ha valorat López. Per la seva banda, des de l'Executiu s'han limitat de moment a prendre
nota de les demandes de suport de les empreses nàutiques per poder superar el context
econòmic actual i mantenir l'activitat econòmica, de llarga tradició a Catalunya.
La reunió amb Joana Ortega va tenir lloc el passat 14 de maig i després d'una visita
d'aquesta a la Fira Nàutica d'Ocasió i del Xàrter de Port Ginesta que organitza ADIN i
que va rebre els elogis de la vicepresidenta tant per l'èxit de públic i de participació
d'empreses de la convocatòria com per la diversitat de l'oferta comercial. Ortega va
destacar la iniciativa com una mostra de la voluntat del sector per tirar endavant i
aconseguir una reactivació de les vendes que han tendit a estabilitzarse els últims
mesos. La trobada amb MasColell, que va tenir lloc a la seu de la conselleria
d’Economia i Coneixement, a la Rambla de Catalunya de Barcelona, va tenir un
caràcter més formal i va servir per expressar al conseller la necessitat que
l'administració “consideri la nàutica com un sector generador de llocs de treball al país, i
a més com una indústria estratègica i clau per a la promoció del turisme de qualitat a
Catalunya”, remarca López. ADIN seguirà els pròxims mesos promovent els contactes
amb altres representants de l'administració que tenen competències en camps com la
formació, l'empresa i el turisme, i que consideren claus per impulsar la competitivitat de
les empreses nàutiques a Catalunya.
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