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El govern dóna suport al pla estratègic del Fòrum 
Marítim Català i l’insta a apostar per la innovació 
 
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, rep a 
representants del FMC, entitat que va impulsar personalment fa dos anys. 
 
El govern insta a l’entitat a acollir-se a les diferents línies d’ajuts que 
contempla el Pla de Recerca i Innovació, aprovat recentment. 
 
Barcelona, 26 d’abril de 2010.- El titular del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa  (DIUE), Josep Huguet, ha expressat recentment la voluntat del govern català de 
donar suport al pla estratègic del Fòrum Marítim Català (FMC) que inclou la recerca, la 
internacionalització i la formació entre els seus aspectes prioritaris. En una reunió 
mantinguda a la seu del DIUE, Huguet, de qui va sortir la proposta de creació del FMC 
com una associació per unir tots els sectors vinculats al mar a Catalunya ara fa dos anys, 
va expressar la seva satisfacció perquè l’entitat hagués tirat endavant i es va mostrar 
convençut que aquesta pot convertir-se un agent dinamitzador de l’economia i l’activitat 
empresarial i de recerca. “Tenir l’aval i el suport del govern, i concretament de la persona 
que va impulsar el FMC, ens dóna força per seguir treballant els diferents projectes 
engegats”, afirma Jordi Brufau, president del FMC. 
 
Huguet va instar al Fòrum a acollir-se als diferents ajuts que contempla el Pla de recerca i 
innovació (PRI) del govern català, aprovat recentment i vigent fins al 2013 i que prioritza 
camps com les energies renovables, la mobilitat sostenible i el disseny innovador de 
productes ecològics així com a propostes destinades al turisme i a l’oci. En aquest sentit, 
es podria organitzar una jornada sobre mobilitat i gestió d’espais marítims per donar a 
conèixer projectes que poguessin tenir accés als fons contemplats en el PRI. Huguet també 
es va comprometre a facilitar el contacte amb entitats governamentals relacionades amb 
àrees de treball del FMC, com l’Agència Catalana de Turisme, que depèn del DIUE, o bé 
el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, concretament la Direcció 
General de Pesca. De moment, el FMC compta amb el suport i l’assessorament d’ACC1Ó, 
agència del govern que dóna suport a la competitivitat de l’empresa catalana. 
 
Per a més informació: 
 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa del Fòrum Marítim Català 
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 31 00 (ext. 17402) - 685 506 531 
Helena Ges/ Tel: 93 883 31 00 (ext. 17407) – 699 285 915 
info@monmar.net / hges@monmar.net 
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta - 08500 Vic 


