Nota de premsa

Barcelona es converteix en capital mundial dels iots de
lloguer

El Barcelona Clúster Nàutic espera que el MYBA Charter Show, que se celebra per primera
vegada a la Ciutat Comtal, revitalitzi tot el sector nàutic

Fins a 58 embarcacions de gran eslora estan exposades des d'avui i fins aquest dijous a la
marina barcelonina OneOcean Port Vell, amb motiu del MYBA Charter Show, la fira dels iots
de lloguer. Amb 150 expositors i uns 1.000 visitants de tot el món, entre professions del
sector i tripulacions dels vaixells, el certamen suposa col∙locar Barcelona en el mapa
internacional de la indústria de lloguer de superiots.
Cada una d’aquestes obres d’art flotants, d'entre 23 i 95 metres d'eslora, genera uns 9 llocs de
treball i deixa a la ciutat on està amarrat al voltant d'un milió d'euros a l'any. Per això el
Barcelona Clúster Nàutic, associació que agrupa 90 empreses, reivindica que el sector nàutic és
un motor econòmic per a Barcelona i per a Catalunya, i treballa per consolidar la ciutat com a
destinació internacional de les grans eslores, per atraure aquests vaixells a les marines del
litoral barceloní, a la moderna OneOcean Port Vell i a la nova Marina Vela, però també a
Vilanova Grand Marina i a Mataró Marina Barcelona.
Amb la construcció de Marina Vela i els treballs d'ampliació d'aquestes marines (per a
aquestes obres entre 2016 i 2017 s'inverteixen 46 milions d'euros), Barcelona pràcticament
dobla la seva oferta d'amarratges dels últims anys: suma al voltant de 160 nous amarratges per
a grans eslores, que s'afegeixen als 140 existents fins ara, i a més amb una tendència creixent
dels amarratges en capacitat, per acollir unitats de major eslora. De fet, recentment OneOcean
Port Vell ha venut l’amarratge més gran de tota la Mediterrània, per a un iot de 160 metres
d'eslora.
"Amb només el 5% del trànsit mundial d'aquests iots ja s'omplen aquests 300 amarratges, i el
que les marines estiguin plenes suposa un impacte econòmic de milions d'euros per a la ciutat.
Només en el sector industrial, en refit & repair, la despesa podria ser de més de 210 milions
d'euros a l'any, mentre que l'impacte en ports seria d'uns 70 milions", explica el president del
Barcelona Clúster Nàutic, Toni Tió.
Entre els membres del Barcelona Clúster Nàutic figuren aquestes marines i empreses com
MB92, líder mundial en refit (reformes) d'aquestes grans eslores, però la major part són pimes
de sis treballadors de mitjana, que en molts casos viuen de les embarcacions que amarren a
Barcelona. Atreure més iots a la ciutat, un objectiu per al qual el MYBA Charter Show serveix
d'aparador ideal, suposa augmentar exponencialment el volum d'ingressos d'aquestes
empreses.

De fet, el sector dels superiots genera un volum de negoci anual de més de 2.250 milions
d'euros a tot el món, amb importants expectatives de creixement per als propers anys.
Segons un estudi realitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona, les 305 empreses de
Barcelona relacionades amb el sector nàutic generen un total de 836 milions d'euros d'impacte
econòmic directe, indirecte i induït i fins a 8.300 llocs de treball. Els 90 associats del Barcelona
Clúster Nàutic sumen una facturació d'uns 350 milions d'euros.

Descarrega el dossier de premsa del Barcelona Clúster Nàutic:
http://www.barcelonaclusternautic.cat/uploads/press_dossier/dossiercat17.pdf
Consulta el llistat de iots en exposició al MYBA Charter Show:
https://mybashow.com/wp/yachts‐attending‐list/
Consulta les empreses expositores al MYBA Charter Show:
https://mybashow.com/wp/exhibitors‐attending‐list/
Consulta el programa del MYBA Charter Show: https://mybashow.com/wp/the‐programme/

Els responsables del Barcelona Clúster Nàutic, Toni Tió (president) i Alejo Trullás (director),
estan disponibles per a entrevistes amb els mitjans interessats. Per concertar‐ne una, podeu
trucar a la Neus Jordi al 627 88 50 51. Moltes gràcies.
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