
ADIN dóna suport a la campanya per reforçar 
la seguretat al mar de Salvament Marítim 

Representants de l’entitat assisteixen a la presentació de les accions de la 
institució per evitar situacions de risc a la nàutica d’esbarjo aquest estiu.

El nou pla de salvament 2010-2018 contempla reforçar la prevenció, les  
inspeccions i la conscienciació dels professionals i usuaris del mar.

Barcelona, 8 de juliol de 2010.- L’Associació d’Indústries i Serveis Nàutics (ADIN) ha 
volgut, amb l’assistència d’alguns representants a la presentació de la nova campanya 
de seguretat a la nàutica d’esbarjo de Salvament Marítim, mostrar el suport que dóna a 
una iniciativa que s’engega cada estiu per evitar accidents i situacions de risc entre els 
navegants. “La prevenció i la seguretat són claus a l’hora de navegar i de preparar 
qualsevol sortida amb la nostra embarcació i més ara que és l’època en què podem 
disfrutar més del mar i dels esports nàutics”, comenta Miquel Guarner, secretari general 
d’ADIN i que va assistir a l’acte al Moll Lleida Sud, del Port de Tarragona, a bord del 
buc “Clara Campoamor”. 

Els consells, recomanacions i informació útil presentats persegueixen evitar situacions 
de risc entre els propietaris d’embarcacions d’esbarjo i els aficionats als esports nàutics, 
que són el públic objectiu de la campanya i que augmenten de forma considerable 
durant els mesos d’estiu, fet que també fa créixer el número d’emergències marítimes. 
Les accions s’emmarquen dins el Pla Nacional de Salvament 2010-2018, de Salvament 
Marítim, on hi figuren el reforç a la prevenció, la intensificació de les inspeccions i la 
conscienciació dels professionals i usuaris del mar. Durant l’any passat, Salvament 
Marítim va atendre un total de 1.103 emergències a tot Espanya relacionades amb 
embarcacions d’esbarjo, 322 de les quals a Catalunya, i que, segons el nou pla, 
s’haguessin pogut evitar amb un bon manteniment d’equips i embarcacions. 

La campanya es basa en la difusió de dues guies, amb un total de 115.500 exemplars, 
acompanyades per dues targetes i un adhesiu. Entre els seus elements destaca la publicació 
“Seguridad en las actividades náuticas”, que respon a la necessitat d’insistir en la prevenció pel 
que fa als accidents amb embarcacions i la bona pràctica dels esports a l’aigua. El material de 
difusió es distribueix gratuïtament a les Capitanies Marítimes, Districtes Marítims i Centres de 
Coordinació de Salvament Marítim.
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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
Helena Ges / Tel. 93 883 31 00 (ext. 17407) – 699 285 915
hges@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
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