
 

 

  

 
Acta de la Reunió de l’Assemblea General Ordinària Del 

CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ by ADIN  
mantinguda el 30 de novembre de 2020 

 

 
S'obre la sessió a les 11,30 h. amb quòrum suficient, trobant-se els Senyors 
Sentíes, Núñez, Fabregas, Escura i Guarner, a les oficines de Recambios 
Marinos a Viladecans, i amb la resta d’assistents de manera telemàtica a la 
Sala de Reunions Virtual https://meet.jit.si/Assemblea_ADIN  
 
El Sr. Senties, President, dóna la benvinguda als presents, i comença el seu 
informe amb la trista notícia del traspàs del Sr. Francesc Estrada Badia, 
representat de la FCPEC a la nostra Junta i molt estimat per tots nosaltres, i 
contínua parlant de l’evolució del sector que ha estat mes positiva del 
previst. 
 
Seguidament, continua informant de la bona evolució del sector on, des del 
post-confinament, durant  el període Gener-Octubre 2020, la matriculació 
d’embarcacions ha crescut de manera important durant els passats mesos, 
resultant que al conjunt de l’Estat ha retrocedit ja només d’un – 15,1 %, 
mentre que a Catalunya, ha retrocedit d’un – 26,5 %, respecte al mateix 
període, segons l’informe elaborat per ADIN amb dades de la Direcció 
General de la Marina Mercant. 
 
Dóna pas al Sr. Mallafré, qui fa la lectura de l’acta de la darrera reunió, la 
qual és aprovada per unanimitat i continua el Sr. Guarner, Secretari 
General, qui informa als presents que tot i la pandèmia l’evolució general ha 
estat bastant positiva i de manera resumida informa que: 
 

1. Des del mes de març, Fira de Barcelona està tancada, i només es pot 
accedir a les nostres oficines de manera molt limitada. 
 

2. L’ECNPC-Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya ha fet 
amb ADIN, per primer cop un curs de Formació Bàsica per al sector 
d’esbarjo, gratuït per quasi 30 socis d’ADIN de Girona, Barcelona i 
Tarragona. 
 

3. Hem fet un esforç de comunicació molt gran, on a banda d’un vídeo 
promocional del sector a l’acabament del confinament, una gran 
quantitat de notícies publicades al nostre web i enviades per email, 
des del mes de maig enviem també per whatsapp, a la llista de 
difusió creada a l’efecte, i també hem fet una gran quantitat de 



 

 

publicacions a facebook, twitter i instagram, havent rebut nombroses 
felicitacions i un saldo positiu de nous socis. 
 

4. Com que quan es va cancel·lar la Fira Iniciat i ja havíem fet bona part 
de la feina, s’ha pogut cobrar el 50% de les tasques d’organització, a 
més per encàrrec indirecte de la Direcció General de Pesca i afers 
Marítims, participarem en la diagnosi dels centres nàutics de 
Catalunya, lo que comportarà una compensació econòmica parcial de 
la no celebració del Saló Nàutic de Barcelona, així com de Ports de la 
Generalitat. 
 

5. Degut a aquesta gestió pels Centres Nàutics amb la DGPAM, 
impulsarem la creació d’una nova Agrupació de Centres Nàutics  de 
Catalunya, dins de la nostra Associació, a començaments de 2021, 
com a font d’aglutinar i liderar aquest subsector tant important per la 
DGPAM, pel que esperem podrem rebre reconeixement i suport 
econòmic de la Generalitat. 
 

6. Com que finalment aquest any, no es s’han pogut fer ni la Fira Inicia’t 
ni el Saló Nàutic de Barcelona, hem hagut de potenciar la resta de 
projectes aprovats a l’Assemblea de 2019, renovació ADIN com a 
Cluster Nàutic i Club Alamar que s’implementaran, ja amb la nova 
junta però dins del 2020, per motius de la justificació de la 
subvenció. 
 

7. La Generalitat ens ha concedit pel 2020, a cobrar el 2021, una 
subvenció per desenvolupar el projectes presentats, bàsicament de: 

a. Vídeo promocional del sector 
b. Potenciació noticies a la web i les XXSS 
c. Renovació total d’ADIN, com a CLUSTER NÀUTIC CATALÀ 
d. Renovació i ampliació CLUB ALAMAR, per promoure serveis 

específics per a les empreses associades de ADIN/CLUSTER 
i per a membres de ALAMAR. 

e. Seminaris en transformació y màrqueting digital per a les 
empreses del sector 

f. Adaptació eines teletreball 
g. Revista Mediterrània 

 
8. Addicionalment, als mesos de febrer i juliol, es van tenir dos reunions 

presencials de treball amb la Consellera Jordà, d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, així com d’altres nombroses 
telemàtiques i presencials amb la Direcció General de Pesca, Ports de 
la Generalitat, la Direcció General de Polítiques Ambientals, l’ACAM 
Estacions Nàutiques, entre d’altres. 

 



 

 

Seguidament, el Sr. Ferran Escura, Tresorer de ADIN, presentà el seu 
informe i informa als presents, que fa just una setmana s’ha renovat la 
pòlissa de crèdit amb el Banc de Sabadell. Pòlissa ICO de 30.000 € a 3 
anys. I confirmà als presents que tot i la situació general, hem mantingut 
una situació econòmica similar a la prevista i pressupostada i que el 
descens d’ingressos ha estat moderat. 
 
Proposa també, i s’accepta per unanimitat, que consti en acta que el Sr. 
Senties quedi exonerat, de les responsabilitats de la renovació de la pòlissa, 
un cop finalitzi el seu mandat. 
 
Seguidament, el Sr. Senties recorda als presents que en aquesta Assemblea 
General “telemàtica”, a més de les qüestions habituals, hi haurà també la  
renovació de càrrecs, ja que com ja havia avançat al febrer, va decidir que 
un cop esgotat seu segon mandat no optaria a la reelecció i dona la paraula 
al Sr. Núñez que informa als presents que des de que es va convocar 
l’Assemblea i eleccions, ha estat treballant en una candidatura de consens 
per intentar fer un ADIN més gran i més fort, i acte seguit va presentar la  
llista de membres de la seva Candidatura que va ser aprovada per 
unanimitat per tots els presents i representats. 
 
I per acabar, Núñez, agraeix a Senties i al seu equip la dedicació durant 
aquests anys, i Senties  fa la cloenda de la reunió oferint-se a col·laborar 
amb el nou president i la nova Junta escollits. 
 
I sense altres temes que tractar, a les 14h. hores s'aixeca la sessió, 
 
 
 
 
 
 
  Miquel Guarner        Amadeu Núñez  

Secretari              President  
       Vist-i-plau 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANNEXE: Llistat amb un nous Comitè Executiu i Junta Directiva 
 
 



 

 

 

 



 

 

 


