Òscar López substitueix Narcís
Cadavid com a president d’ADIN
Cadavid va anunciar a l’assamblea general de l’associació la renúncia
al càrrec “per motius professionals” després de tres anys de mandat.
El nou president, que tindrà el suport de set vicepresidències, vol que
l’entitat generi recursos suficients per tenir independència econòmica.
Barcelona, 16 de desembre de 2009
Narcís Cadavid va aprofitar l’assamblea general d’ADIN (Associació d’Indústries,
Comerç i Serveis Nàutics), duta a terme ahir al RCN de Barcelona, per fer pública la
seva renúncia com a president de l’entitat per “motius professionals” i la dificultat de
compaginar-ho amb la seva feina com a director de Zodiac Española. El seu substitut
serà Oscar López, que ja formava part de la junta de l’associació i que assumeix el
càrrec amb l’objectiu de “fer que l’entitat es faci gran i es puguin generar els recursos
suficients per tenir independència econòmica” en els dos anys que tindrà de mandat. El
seu nomenament, ratificat per unanimitat, suposarà un canvi en l’estructura de
l’associació que incorporarà set vicepresidències –una d’elles queda vacant– que
gestionaran una àrea concreta i comptaran amb un grup de treball d’entre tres i quatre
membres per poder “repartir la feina i que això permeti guanyar agilitat en el
funcionament”, va explicar el nou president, que tindrà com a vicepresidents Ferran
Trepat, Eusebi Marsal, Francisco Fargas, Josep Fèlix Donatiu, Noemí Ducable i Narcís
Cadavid.
López, que és l’actual director general de Drassanes d’Arenys, va agrair “el gran
treball” realitzat pel seu antecessor i va anunciar com un dels objectius més immediats
de la seva presidència “la negociació per renovar el conveni d’ADIN amb Fira de
Barcelona i el Saló Nàutic” per a la qual cosa, va dir, “caldrà extremar la diplomàcia i
donar mostres de fermesa si és necessari”. “Els objectius segueixen sent els mateixos
que s’havia marcat la junta al principi de mandat; l’únic que canviarà serà la manera de
treballar”, va afegir.
L’assamblea va servir per aprovar el pressupost de l’any que ve i fer balanç dels
projectes duts a terme per l’associació el 2009, com la creació del portal Nautics.cat, la I
Fira Nàutica d’Ocasió –que repetirà a Port Ginesta entre el 15 i 18 abril de 2010 amb un
espai dedicat al charter–, o bé el Fòrum Marítim Català, entitat que aglutina els sectors
nàutic i marítim. Al final de la convocatòria, Albert Pérez, Lluís Musach i Josep Mª
Masó a títol pòstum van ser distingits com a socis d’honor de l’entitat i van rebre una
placa de reconeixement per la seva tasca de difusió de la nàutica a Catalunya; també es
van presentar els resultats d’una enquesta que valora la presència de les empreses
associades a ADIN al passat Saló Nàutic de Barcelona.
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