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La junta directiva del Fòrum Marítim Català  
aprova un pla estratègic per als pròxims dos anys  
 
L’entitat vol programar accions en àmbits com la formació, eficiència 
energètica, formació, imatge i promoció, legislació i qualitat de les aigües. 
 
Es va aprovar la incorporació com a nous socis del Museu Marítim de 
Barcelona i de l’Autoritat Portuària de Barcelona, que estarà a la junta.  
 
Barcelona, 1 de març de 2010.- La junta directiva del Fòrum Marítim Català ha aprovat 
recentment un pla estratègic fins al 2012 que estipula diferents actuacions amb l’objectiu 
d’aconseguir millorar la competitivitat i eficàcia del sector i d’impulsar el 
desenvolupament de les seves empreses i institucions. El document inclou la creació de 
diferents àrees de treball que s’encarregaran d’elaborar i dur a terme propostes en àmbits 
com l’eficiència energètica, la formació, la imatge i promoció del sector, la legislació, la 
qualitat de les aigües i el turisme marítim. Per altra banda, el Fòrum ha incorporat dos 
nous socis: el Museu Marítim de Barcelona i l’Autoritat Portuària de Barcelona que, a 
més, formarà part de la junta. 
 
L’entitat ha posat l’estalvi energètic entre les seves prioritats i vol impulsar iniciatives que 
contribueixin a l’eficiència en aquest camp entre les empreses del sector, ports, 
embarcacions, transport, etc, i promoure auditories i projectes de recerca. Un altre dels 
seus camps de batalla és la formació que impulsarà a través de plans formatius i d’accions 
per donar a conèixer els oficis del mar a les escoles i universitats. Quant a la imatge i 
promoció, aspira a donar la màxima difusió a totes les seves activitats juntament amb el 
patrimoni cultural marítim i aposta per la internacionalització. Sobre temes legals, 
l’objectiu és identificar les possibles millores legislatives per al sector per fer-les 
extensives a les administracions comptant amb la col·laboració d’altres clústers. La 
política respecte la qualitat de les aigües passa per potenciar la sostenibilitat i la correcta 
gestió dels residus per protegir el litoral català i minimitzar la contaminació. Finalment, es 
vol impulsar un turisme marítim responsable mitjançant la creació de productes que 
puguin generar una marca tant a nivell català, estatal com internacional.  
 
Sobre el Fòrum Marítim Català 
El Fòrum Marítim Català es va constituir el juliol passat a Barcelona amb l’objectiu 
d’unificar esforços per ajudar a les empreses i institucions catalanes vinculades al mar a 
millorar la seva competitivitat. L’entitat, que ha aconseguit aglutinar nombroses 
institucions i empreses dels àmbits de la construcció i reparació navals, nàutica d’esbarjo, 
ports, pesca, transport marítim, universitats, recerca i medi ambient, pretén promoure un 
sector econòmic que aporta a l’economia catalana 3.576,7 milions d’Euros -un 1,71% del 
Producte Interior Brut (PIB)- i dóna feina a uns 41.000 treballadors. Té la seva seu a 
Barcelona on comparteix els recursos i instal·lacions de l’Associació d’Indústries, Comerç 
i Serveis Nàutics (ADIN) i el seu centre de projectes al Centre Tecnològic Leitat, de 
Terrassa.   
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Per a més informació: 
 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa del Fòrum Marítim Català 
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 63 16 - 685 506 531 
info@monmar.net 
www.monmar.net 
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta - 08500 Vic 
 
Fòrum Marítim Català 
Miquel Guarner, secretari tècnic 
info@forummaritimcatala.cat 
www.forummaritimcatala.cat 
Tel.: 93 233 24 32 
Avda. Reina Mª Cristina, s/n - 08004 Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


