El Fòrum Marítim Català, present en unes jornades al
Senat sobre la importància econòmica del sector marítim
Les jornades han reunit diferents responsables d'entitats i institucions
vinculades al mar per analitzar el paper del sector a l'economia i el seu futur.
La trobada ha servit per traslladar les necessitats de l'àmbit marítim als
diputats i senadors de les comissions d'Indústria, Comerç i Turisme.
Barcelona, 30 de setembre de 2010.- El Fòrum Marítim Català (FMC) ha participat
recentment en unes jornades al Senat espanyol on diferents responsables d'entitats i
institucions marítimes han debatut sobre la importància del sector dins l'economia
espanyola i les seves estratègies de futur. Durant dues jornades, el 27 i 28 de setembre,
Toni Tió, president del FMC, i Miquel Guarner, secretari general, han assistit,
acompanyats del president de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN),
Òscar López, a les diferents ponències del programa i que han abordat temes com el paper
de la indústria naval i del transport marítim; la situació de les empreses pesqueres i
l'aqüicultura; la relació entre el mar i la indústria de defensa o bé respecte al sector
energètic. La trobada, organitzada per l'Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
amb l'objectiu d'analitzar el moment que atravessa el sector marítim i dibuixar-ne els eixos
de futur, ha servit per traslladar els problemes i necessitats d'aquest àmbit als representants
polítics de les comissions d'Indústria, Comerç i Turisme, integrades per senadors i
diputats. Durant les jornades, també s'ha reivindicat la necessitat de comptar amb
polítiques marítimes més actives.
Les jornades han comptat amb la participació de Federico Esteve, president del Clúster
Marítimo Español (CME); Adolfo Utor, president de l'Asociación de Navieros Españoles
(ANAVE); Juan Manuel Liria, vicepresident de la Confederación Española de Pesca
(CEPESCA); Manuel Moreu Munaiz, professor del Departament de Sistemes Oceànics i
Navals de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIN); José Manuel Manzanedo Díaz,
president de la Fundación Instituto Tecnológico para el desarrollo de las Industrias
Marítimas (INNOVAMAR); i de Luis Vilches, degà del Col·legi Oficial d'Enginyers
Navals i Ocèanics (COIN), entre altres.
El FMC ha aprofitat la seva presència a la trobada per reunir-se amb representants del
Clúster Marítimo Español i d'Innovamar, amb la finalitat de trobar sinèrgies i ampliar la
col·laboració que manté amb aquestes entitats.
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