
El Fòrum Marítim Català suma el suport 
del Port de Tarragona com a nou soci 
Amb la incorporació, l’entitat obté més representatitivat i el suport d’un 
associat que constitueix un referent internacional dins del sector marítim. 

L’associació fa un balanç positiu del seu primer exercici i es marca 
com a objectiu arribar al mig centenar de socis de cara al 2011. 

Barcelona, 7 de juliol de 2010.-El Fòrum Marítim Català (FMC) ha incorporat l’Autoritat 
Portuària de Tarragona (APT), que gestiona el port de la ciutat, un dels més importants del 
Mediterrani, com a nou soci. “Feia temps que havíem establert diferents contactes amb els 
responsables del Port de Tarragona als quals hem pogut convèncer de la importància que 
té que donin suport al FMC i també de les sinèrgies positives que això pot generar entre 
tots els membres”, valora Miquel Guarner, secretari general del FMC, que va segellar 
l’adhesió en una reunió mantinguda amb Francesc Sánchez i Gabriel Mas, director general 
i director de comunicació i relacions externes del port respectivament. “Comptar amb el 
Port de Tarragona com a soci ens ajudarà a impulsar el nostre pla estratègic”, afegeix 
Guarner. El FMC també compta entre els seus membres amb l’Autoritat Portuària de 
Barcelona. 

També estava satisfet de la incorporació de l’APT com a membre del FMC el president 
d’aquesta primera Josep Anton Burgasé, tal com va expressar als responsables del Fòrum 
en el marc de la presentació de la campanya de seguretat a la nàutica d’esbarjo duta a 
terme recentment per la Direcció General de la Marina Mercant i Salvament Marítim al 
Port de Tarragona. Aquest acord coincideix amb un bon moment per al Port de Tarragona 
el tràfic total del qual ha crescut un 13,81% els cinc primers mesos de l’any.

Amb la incorporació d’un nou soci, el FMC tanca el seu primer exercici del qual es fa “un 
balanç positiu tenint en compte les dificultats de la conjuntura econòmica actual però amb 
l’ambició de poder ampliar fins al mig centenar el número de socis de cara a 2011 i que 
això ens permeti generar més recursos per poder multiplicar les iniciatives i projectes”, 
remarca Guarner. 

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
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