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El Fòrum Marítim Català promourà  
la incorporació de nous socis 
 
Els actuals membres es comprometen a treballar per captar nous associats 
perquè l’entitat pugui créixer i tenir més representativitat i recursos. 
 
El president Jordi Brufau valora la feina feta el primer any de funcionament 
en què el FMC ha elaborat un pla estratègic fins al 2012. 
 
Barcelona, 3 de juny de 2010.- El Fòrum Marítim Català està decidit a ampliar la seva 
representativitat i número d’associats. És per això que a la primera assemblea general de 
l’entitat, duta a terme recentment al Consorci El Far, de Barcelona, els assistents van 
comprometre’s a intentar captar nous membres per poder sumar més suports i augmentar 
els ingressos i recursos. De cara a l’assemblea de l’any vinent, el FMC, que tot just es va 
constituir el juliol de l’any passat, vol arribar al mig centenar d’associats. 
 
Jordi Brufau, president del FMC, considera que “cal valorar el treball dut a terme en un 
primer any de funcionament en què sobretot hem donat a conèixer l’entitat i hem establert 
les prioritats de present i de futur en el nostre pla estratègic fins al 2012”. Tot i així, 
Brufau afirma que “encara falta camí per representar tot el sector marítim català” però està 
convençut que “en el futur, s’incrementarà el paper del FMC com a dinamitzador i gestor 
de projectes per beneficiar el sector, per exemple en els camps de la innovació, tecnologia, 
la sostenibilitat o del turisme”. Precisament, per poder potenciar aquest últim sector, el 
FMC ha presentat al Ministerio de Indutria, Turismo y Comercio un estudi de viabilitat per 
desenvolupar un pla de comercialització internacional de les empreses catalanes de 
turisme marítim i un altre per la creació d’una marca marítima de Catalunya.  
 
A l’assemblea, també és va aprovar intensificar els contactes i la presentació de l’entitat a 
les institucions catalanes i espanyoles i buscar possibles sinèrgies amb altres clústers de 
l’Estat espanyol, com el gallec, el basc i el murcià, i entre els mateixos components del 
FMC.  Per altra banda, es va donar el vist-i-plau a la incorporació com a vicepresidents 
d’Òscar López, en representació d’ADIN (Associació d’Indústries, Comerç i Serveis 
Nàutics), de Miquel Nicolau, d’ACEC-DRASCAT (Associació de Constructors 
d’Embarcacions de Catalunya) i de Joan Colldecarrera, de l’Autoritat Portuària de 
Barcelona, com a vocal. 
 
Per a més informació: 
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