Nota de premsa

El Barcelona Clúster Nàutic lidera el debat sobre formació i
ocupació en el sector nàutic

El Barcelona Clúster Nàutic ha organitzat dues sessions de presentació de les noves
oportunitats laborals en el sector nàutic, dirigides a institucions educatives, centres de
formació i programes socials d'ocupació, amb l'objectiu d'exposar quina és la demanda de
perfils professionals que busca el sector i sensibilitzar‐los sobre la necessitat d'oferir
formacions que donin resposta a aquesta demanda, amb la finalitat de crear ocupació
professionalitzada, especialitzada i de qualitat.
La formació i l'ocupació constitueixen una de les principals línies de treball d'aquesta
associació, que agrupa 90 empreses del sector nàutic de Barcelona i regió metropolitana i que
té per missió consolidar aquest sector com un motor econòmic per a la ciutat i per a Catalunya.
Les presentacions, que han tingut lloc al desembre i gener a la Cambra de Comerç de
Barcelona, han comptat amb la participació de l’Institut de Nàutica de Barcelona, Fundació
BCN Formació Professional, Fundació Èxit, Escola de Capacitació Nauticopesquera, Escola Port‐
Formación Profesional del Mar, Barceloneta Proa a la Mar, Associació Joves per la Mar, Institut
Eduard Fontserre, Barcelona Activa, Consultoria U‐Trans, Programa Làbora‐Ajuntament de
Barcelona, Escola de Turisme de la UB, Facultat de Nàutica de la UPC, Universitat Abat Oliba
CEU i Programa Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç de Barcelona.
La primera sessió s'ha centrat en els perfils de creuers i embarcacions de gran eslora, i s'ha
celebrat amb la col∙laboració de Mayte Bruguera, directora general de Barcelona Crew,
empresa membre del clúster que es dedica a formació i reclutament d’aquestes tripulacions.
A la segona xerrada, focalitzada en els perfils de ports, marines i clubs nàutics, han participat
Tomàs Gallart, president de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET), i Carlos
González, comodor del Reial Club Marítim de Barcelona.
"Des del Clúster volem fomentar la formació en l'excel∙lència, volem que els centres educatius
formin professionals qualificats i preparats per a la demanda del sector, amb la finalitat de
crear ocupació de qualitat", ha explicat el president del Barcelona Clúster Nàutic, Toni Tió.
"En aquest sentit ‐ha afegit Neus Jordi, directora de projectes de l'associació‐, ens sentim
especialment orgullosos de la col∙laboració del Clúster amb Barceloneta Proa a la Mar i amb la
Fundació Èxit, que treballa en la inserció laboral de joves en risc d' exclusió social. Amb ells
hem organitzat un primer curs de pintors de vaixells amb gran èxit, tant de valoració com
d'insercions laborals, i esperem organitzar altres formacions amb l'objectiu de proveir el sector
dels professionals que necessita, i alhora oferir segones oportunitats a aquests joves".

L'Ajuntament de Barcelona, el Port de Barcelona i la Diputació de Barcelona són les institucions
patrocinadores d'aquesta associació, que també es finança amb l'aportació dels seus vuit
patrons (Cambra de Comerç de Barcelona, Marina Barcelona 92, OneOcean Port Vell, Marina
Vela , Vilanova Grand Marina, Varador 2000 ‐ Mataró Marina Barcelona, Jotun i DB Schenker) i
les quotes dels membres, 90 actualment.
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www.barcelonaclusternautic.cat
comunicacio@barcelonaclusternautic.cat
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