Nota de premsa
En el marc de la celebració de la 1ª Assemblea de Socis

El Barcelona Clúster Nàutic consolida el seu projecte i arriba
als 45 membres
El conjunt d'empreses que constitueixen el Clúster generen una facturació
aproximada de 100 milions d'euros i 1.500 llocs de feina a Barcelona
La reindustrialització del barri marítim és un dels seus objectius clau
Barcelona – 24 d'octubre 2014. El Barcelona Clúster Nàutic ha realitzat avui divendres la
seva 1ª Assemblea de Socis,
Socis, coincidint amb l'any d'activitat de l'entitat des de la seva
constitució formal l'octubre del
de 2013. El Centre d'Interpretació Barcelona
arcelona World Race ha
acollit els representants i membres del Barcelona Clúster Nàutic, entre
entre els quals hi ha una
ampla representació de les empreses i entitats del sector, les administracions públiques i
altres agents promotors de la R+D+i i la formació en els àmbits marítim
im i nàutic.
nàutic
Durant l'Assemblea el president de l'entitat,, Toni Tió, i el seu director general, Alejo Trullas,
han presentat l'activitat desenvolupada durant l'exercici 2014, atenent a les quatre
principals línies d'actuació de l'organització:
l
Promoció & Internacionalització, Formació,
Oportunitats de Negoci i Entorn Legal. A més, han avançat les línies d'actuació previstes
per al proper any i l'objectiu
ctiu del Clúster d'arribar als 65
6 socis al 2015.
Les més de 350 empreses concentrades a Barcelona i dedicades a productes i serveis
marítims i nàutics –com
com ara drassanes, charter, equipaments nàutics, brokers, accessoris,
motors o esports aquàtics–– constitueixen un atractiu pol d'activitat econòmica amb un
elevat potencial per generar riquesa i valor afegit.
El conjunt de membres del
el Barcelona
Barc
Clúster Nàutic, entre els quals destaquen marques
de reconegut prestigi internacional,
internacional facturen un total aproximat de 100 milions d'euros i
ocupen al voltant de 1.500 treballadors. A la seva activitat cal sumar també l'efecte
d'arrossegament
egament que genera en altres sectors
se
i els beneficis indirectes que suposa per
pe a
l'activitat econòmica no només del districte de Ciutat Vella, sinó també de la ciutat i de
Catalunya.
Principals línies d'actuació 2014
Al llarg d'aquest 2014 el Barcelona Clúster Nàutic ha desenvolupat el
el calendari previst
segons les quatre taules establertes en el seu pla de treball. Pel que fa a la promoció i la
internacionalització, en el passat mes d'abril el Barcelona Clúster Nàutic va firmar un acord
de col·laboració amb l'Associació Marítima d'Indústries del Sud de Florida. A més, destaca
la participació en tallers organitzats per la Direcció General de Pesca i Assumptes Marítims
de la Comissió Europea, així com en fires internacionals com la fira internacional de Palma,

el Monaco Yatch Show, el 7è Annual Superyatch Finance Forum i el Fort Lauderdale
International Boat Show, entre d'altres.
Tal i com ha destacat el president del Barcelona Clúster Nàutic, Toni Tió, "l'entitat aposta
per promoure la reindustrialització del sector i de l'àmbit geogràfic que l'acull, a través del
coneixement especialitzat, la formació i la R+D+i". "La nostra intenció és construir un model
que atregui inversions i oportunitats de negoci a Barcelona i Catalunya però que també
sigui exportable a l'estranger", ha explicat Toni Tió.
En aquest sentit i en l'àmbit de la formació, el Clúster està treballant amb diverses entitats
per facilitar als estudiants de centres de formació professional la realització de pràctiques
curriculars en les empreses del Clúster, així com per promoure l'oferta especialitzada en
l'àmbit nàutic i marítim. A més, l'entitat treballa per a la implementació d'una borsa de
treball que doni resposta a les necessitats dels professionals i estudiants, d'una banda, així
com a les empreses del sector.
Pel que fa a la generació d'oportunitats de negoci, el Barcelona Clúster Nàutic ha
mantingut una intensa agenda de reunions i trobades amb membres potencials, alhora
que ha apostat per impulsar la projecció i les opcions de negoci de les PIMES. Finalment,
pel que fa a l'entorn legal, l'entitat ha establert múltiples contactes institucionals per
promoure canvis normatius que afecten el sector i la seva capacitat de competir amb les
principals entitats, associacions, autoritats portuàries i Ministeris implicats.
Previsions per al 2015
Durant l'Assemblea d'avui divendres, el director general del Clúster, Alejo Trullas, també ha
avançat les línies d'activitat previstes per al proper 2015 que, en termes generals, pretenen
avançar i aprofundir en les posades en marxa durant aquest any.
Alejo Trullas, ha explicat que entre els objectius pel proper 2015 estan "arribar als 65
membres i avançar en l'organització d'un esdeveniment de referència per al sector nàutic a
Barcelona, així com en l'establiment de plans formatius especialitzats per treballar en els
sectors de la nàutica d'esbarjo, els creuers i les grans eslores".
En l'actualitat el Barcelona Clúster Nàutic està format per quasi una cinquantena de
membres, entre els quals l'Ajuntament i el Port de Barcelona, Barcelona Regional, Marina
Barcelona 92, Marina Port Vell, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Consorci el
Far i la Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) en són els socis impulsors.
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