
El Fòrum Marítim Català suma com a nou soci 
l'IRTA, referent en el camp de l'aqüicultura

Amb la incorporació, el FMC incorpora com a nou membre una entitat de  
gran rellevància en la recerca sobre la cria en captivitat d'espècies marines.  

La nova adhesió permetrà al FMC treballar objectius compartits amb 
l'IRTA, com millorar la competitivitat de les empreses de l'àmbit pesquer. 

Barcelona, 13 de setembre de 2010.-El Fòrum Marítim Català (FMC) segueix ampliant el 
seu número d'associats. L'última incorporació ha estat la de l'Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) que ha decidit recentment acceptar la proposta de 
sumar-se com a membre del FMC després de diverses reunions mantingudes entre Josep 
Mª Monfort, director general de l'IRTA, i Miquel Guarner, secretari general del FMC. 
Prèviament, el FMC ja havia organitzat diferents trobades amb Dolors Furones i Cristobal 
Aguilera, responsables del centre d'aqüicultura de Sant Carles de la Ràpita, des d'on es 
realitzen investigacions en aqüicultura per parlar sobre la col·laboració. Miquel Guarner 
valora molt positivament la  incorporació “perquè es tracta d'una institució que és un 
referent en el camp de la investigació i recerca relacionades amb l'aqüicultura i perquè 
generarà moltes sinèrgies positives”. 

L'adhesió de l'IRTA ajudarà al FMC a dotar al sector marítim d'una millor estructura, 
sobretot en temes transversals, i també a poder treballar objectius compartits, com 
potenciar la competitivitat de les empreses vinculades al sector pesquer i a la cria en 
captivitat d'espècies pesqueres. Guarner afirma que “el Fòrum Marítim Català té la 
voluntat de treballar per al desenvolupament de polítiques marítimes comunes, motiu pel 
qual és molt important comptar amb l'ajut dels diferents agents econòmics i el 
d'institucions d'especial rellevància per al sector com l'IRTA”. 

L'IRTA és un institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, que té la finalitat de contribuir a la 
modernització, millora i a l’impuls de la competitivitat dels sectors aqüícola i pesquer, i 
també al seu desenvolupament sostenible. Té com a objectiu la recerca i el 
desenvolupament tecnològic dins l'àmbit agroalimentari, dins del qual hi ha els sectors de 
l'aqüicultura i la pesca, així com també facilitar la transferència dels avenços científics tot 
cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat. 
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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
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