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La Fira Nàutica d’Ocasió i del Charter de 
Catalunya superarà el mig centenar d’expositors  
 
L’esdeveniment, que ha aconseguit de nou implicar al sector, inclourà per 
primer cop l’oferta d’una desena d’empreses de charter a Port Ginesta.  
 
Albergarà grans oportunitats de compra en vaixells d’entre 2 i 20 metres 
d’eslora, a més d’accessoris, motors, serveis, escoles nàutiques, etc.  
 
El programa d’activitats serà un altre dels seus al·licients i inclourà un 
simulacre de rescat amb helicòpter i un campionat de golf al mar.  
 
Barcelona, 11 de març de 2010.- Quan encara falta més d’un mes perquè comenci, la  
2ª Firna Nàutica d’Ocasió i del Charter de Catalunya, que organitza ADIN (Associació 
d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics), ha suscitat ja l’interès de mig centenar 
d’empreses del sector que han confirmat la seva presència a Port Ginesta. Malgrat la 
crisi, nombroses firmes no han volgut perdre’s una cita que l’any passat va  aconseguir 
convocar més de 5.000 persones i on es podrà trobar una àmplia oferta d’embarcacions 
d’ocasió d’entre 2 i 20 metres i tant en sec com sobre l’aigua. Les oportunitats de 
compra seran un dels principals al·licients de la fira que, a més de vaixells, exhibirà 
accessoris, motors, electrònica, serveis, escoles nàutiques i publicacions especialitzades.  
 
Aquest any ADIN ha ampliat un dia més la fira (15-18 d’abril) i a més ha incorporat a la 
seva oferta una desena d’empreses dedicades al lloguer de vaixells. Entre aquests, es 
podran veure i visitar algunes goletes de dimensions considerables (entre 20 i 30 metres 
d’eslora), una de les quals ha estat convertida en museu flotant. Però sens dubte, un altre 
dels grans arguments de la fira és un ampli i variat programa d’activitats que comptarà, 
com l’any passat, amb un simulacre de rescat en helicòpter a més d’un raid de motos 
aquàtiques, una regata de semirrígides, un examen per  treure’s un títol de navegació o 
bé un taller per muntar una canya de pesca. Per això, ADIN compta amb la col·laboració 
de Salvament Marítim, Cosalt SSM, la Federació Catalana de Motonàutica i la 
Federació Catalana de Pesca. A més, s’ha organitzat un curiós campionat de golf sobre 
l’aigua amb pilotes biodegradables. La majoria d’activitats seran gratuïtes i dirigides a 
qualsevol tipus de públic.  
 
La inauguració de la fira tindrà lloc el dijous 15 d’abril a les 12:30 h i comptarà amb la 
presència del director general de Ports de la Generalitat, Oriol Balaguer, juntament amb 
l’alcalde de Sitges, Jordi Baijet, el de Castelldefels, Joan Sau, el director de Port 
Ginesta, Alfonso Echegaray, i el president d’ADIN, Òscar López, entre altres.  
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Per a més informació: 
 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa d’ADIN 
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 31 00 (ext. 17402) - 685 506 531 
info@monmar.net 
ww.monmar.net 
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta - 08500 Vic 
 
ADIN (Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics) 
Miquel Guarner/ Tel.: 93 233 24 32-fax: 93 233 24 33 
info@adin.cat 
www.adin.cat 
Avda. Reina Mª Cristina, s/n - 08004 Barcelona 


