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Avantatges i oportunitats 
dels Fons Europeus i la 
tecnologia.  

Dijous passat, dia 25 de 
març a les 10.00h ha tingut 
lloc el webinar organitzat 
per la consultora KPMG i 
el Barcelona Clúster 
Nàutic. La jornada ha servit 
per debatre i conèixer amb 
profunditat dos aspectes 
d’actualitat que són 
d’interès pels socis del 
Clúster: els Fons Europeus 
i la tecnologia. 

Agustí Martín Mallof ré 
n o m e n a t A m b a i x a d o r 
Marítim de l’OMI. 

La Universitat Politècnica 
de Catalunya, en nom de 
la Facultat de Nàutica de 
Barcelona ha comunicat el 
nomenament del 
degà, capità Agustí Martin i 
Mallofré com a Ambaixador 
Marítim de l’Organització 
Marítima 
Internacional, l’organisme 
especialitzat de les Nacions 
unides responsable de la 
seguretat i protecció de la 
navegació i de prevenir la 
contaminació del mar pels 
vaixells.

Subvencions (CUPONS) 
d’ACCIÓ  a la 
competitivitat 
empresarial.  

En els propers dies/setmanes 
està previst que s’obri la 
convocatòria de Cupons a la 
competitivitat empresarial 
d'ACCIÓ, uns cupons de 
descompte econòmic directe 
que permeten contractar 
serveis especialitzats en 
innovació, noves tecnologies, 
indústria 4.0, economia 
circular o estratègia, a través 
de l’assessorament expert 
dels proveïdors acreditats per 
ACCIÓ, i dirigits a PIMEs amb 
establiment operatiu a 
Catalunya 
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QUÈ FAN ELS NOSTRES SOCIS? 

ASSOCIACIÓ  
CATALANA DE 

PORTS ESPORTIUS I 
TURÍSTICS

BUSSINES YACHT CLUB 
BARCELONA

UNIÓ DE FEDERACIONS 
ESPORTIVES DE CATALUNYA

GPA SEABOATS: GPA presenta al port de Barcelona, el SB100, un dron aquàtic per fer 
salvament, vigilància, recerca, inspeccions i neteja de l’aigua. https://www.ccma.cat/
324/el-port-de-barcelona-prova-un-dron-aquatic-per-fer-salvament-vigilancia-
recerca-inspeccions-i-neteja-de-laigua/noticia/3082160/ 

PORT DE BARCELONA: El Port de Barcelona signa un acord per fomentar la formació 
professional. La iniciativa aspira a crear i oferir una formació de qualitat que s’ajusti a 
les necessitats reals del sector. https://elmercantil.com/2021/03/02/el-port-de-
barcelona-signa-un-acord-per-fomentar-la-formacio-professional/
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