Nota de premsa

L'Assemblea General aprova la gestió del Barcelona Clúster
Nàutic
L'associació, que agrupa ja 71 empreses de Barcelona i que defensa que el sector nàutic és un
motor econòmic de la ciutat, ha renovat gran part de la seva junta per donar-li un caràcter més
empresarial

Més de 40 socis del Barcelona Clúster Nàutic han aprovat aquest matí, reunits en Assemblea
General, la gestió de l'associació d'aquest any i les línies d'actuació i el pressupost per al
següent. Una de les decisions més importants que s'han pres ha estat la renovació de gran
part de la junta, per donar‐li un caràcter més empresarial, davant del més institucional que
tenia el Clúster en els seus orígens, i també amb l'objectiu d'incloure el punt de vista femení
mitjançant la inclusió de quatre dones.
Durant l'Assemblea, que s'ha celebrat al Reial Club Nàutic de Barcelona i que s'ha prolongat
durant poc més d'una hora, Toni Tió i Alejo Trullás, president i director general del Barcelona
Clúster Nàutic, han informat sobre les activitats que s'han desenvolupat durant el 2015 i sobre
les línies d'actuació que es duran a terme el proper any en aquesta associació que agrupa ja 71
socis, i que pretén seguir creixent el 2016.
Durant el seu segon any de vida, el Clúster ha dut a terme una important tasca de promoció i
internacionalització, a través de la participació en fires, congressos i conferències, i a través
d'una àmplia agenda de reunions amb agents clau en el sector. Toni Tió i Alejo Trullás han
estat molt actius en la participació en projectes europeus subvencionats i han aconseguit la
certificació Bronze del Clúster Management Excellence. Aquesta línia d'actuació es potenciarà
l'any que ve, especialment mitjançant accions conjuntes dels socis sota el paraigua del Clúster
a les fires internacionals, com a Cannes i Mònaco.
L'àrea de formació ha rebut un important impuls a través de la signatura de convenis de
col∙laboració per a programes d'inserció laboral amb diverses institucions i centres educatius.
En aquesta mateixa línia es continuarà treballant, i es pretén crear un consell assessor de
formació per seguir impulsant la formació d'excel∙lència en el sector nàutic. Així mateix, un
altre projecte fa referència a cursos de gestió financera i altres temàtiques per a les PIMES
associades.
En l'entorn legal, el Clúster ha treballat en temes d'IVA, importacions i exportacions i visats a
l'espai Schengen, unes actuacions que s’hauran de reprendre després de les eleccions
generals. La redacció del llibre blanc dels superiots a Espanya, amb la informació sobre
documentació i tràmits que han de realitzar els capitans, és una de les iniciatives per al pròxim
any.

Quant a l'àrea d'oportunitats de negoci, destaca especialment l'informe sobre l'impacte
econòmic del sector nàutic a Barcelona, elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Per al
proper any es fomentaran contactes amb empreses d'altres sectors per buscar sinèrgies i nous
projectes.
Pel que fa al funcionament intern de l'associació, se seguirà treballant en taules sectorials, que
augmentaran en nombre, i es milloraran els serveis al soci a través de l'àrea privada de la
pàgina web del Clúster, especialment pel que fa a la borsa de treball.
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