
 

 

  

 
Acta de la Reunió de l’Assemblea General del 

CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ by ADIN  
mantinguda el 30 de juny de 2022 

 

 
S'obre la sessió a les 12,30 h. de manera presencial a la Sala de 
Reunions de RECAMBIOS MARINOS i de manera “telemàtica” a la Sala 
de Reunions Virtual https://meet.jit.si/Assemblea_ADIN . 
 
El Sr. Núñez, president, dona la benvinguda als presents, i comença 
agraint la participació presencial i telemàtica, i informa als presents de 
la trista notícia del recent traspàs d’AMADEU PERXACHS RAMÍREZ, 
membre del nostre Consell Assessor i president d’ACENCAT i continua 
donant la seva opinió sobre la positiva evolució del mercat nàutic, així 
com del xàrter nàutic, en particular, i del pes creixent de la nàutica 
d’esbarjo i el turisme nàutic en l’economia blava 
 
El Sr. Guarner, secretari, informa als presents que l’Assemblea s’ha 
constituït amb quòrum suficient i addicionalment es disposen d’19 
delegacions de vot, i continua amb la lectura de l’acta de l’assemblea 
celebrada el passat mes d’octubre, la qual es aprovada per unanimitat. 
 
Seguidament, prenen la paraula el Srs. Núñez i Guarner  president, 
informant als presents de les accions i projectes als que es donarà 
continuïtat, destacant: 
 

- ALAMAR NAUTICA: és un marketplace nàutic al que acabem de crear 
BOTIGUES VIRTUALS per a cada soci amb la possibilitat de que els 
clients finals puguin fer PAGAMENTS ONLINE directament al comptes 
cada botiga. I també hem creat una secció d’EMPRESES 
RECOMANADES per afavorir la visibilitat dels nostres associats i a la 
vegada per generar uns petits ingressos addicionals. En els propers 
mesos, caldrà que cada empresa configuri les seves dades per a poder 
cobrar i que publiqui els seus productes i/o serveis. Confiem plenament 
que ALAMARNAUTICA.COM serà una eina POTENT per l’Associació. 
 

- CENTRES NAUTICS: Donem suport a l’estratègia marítima de la 
Generalitat, formem part del CONSELL DE COGESTIÓ MARÍTIMA DE 
CATALUNYA i donarem suport al redactat de la futura Llei del Mar de 
Catalunya. 
 



 

 

 
- CLUB ALAMAR: Ara farà un any vàrem implementar el CLUB DE 

DESCOMPTES ALAMAR, i pensàvem que podia ser una eina d’interès 
per als socis i adient per a promoure la captació, però no ha estat així 
i per aquest motiu NO RENOVAREM al venciment. 
 

- PREMIS A LA INNOVACIÓ EN EL SECTOR: Promovem la Innovació 
al sector nautic amb www.innovanautica.com . Hem convocat la 7ª 
Edició i ja hem rebut diversos projectes interessants. 
 

- REGISTRE d’EMBARCACIONS XÀRTER: Creat per minimitzar 
l’intrusisme  i promoure la professionalització, hem actualitzat les amb 
fins a 2023 a https://registrexarter.clusternautic.cat i confiem 
despertar l’interès de l’Administració en el sector del Xàrter. 

 
Altre accions previstes per aquest any: 
 
- INICIA’T BADALONA: www.iniciatbadalona.com la Fira de la 

Nàutica  d’iniciació i els seus oficis que no s’ha celebrat aquest any, 
però que està previst reemprendre a partir de 2023. 
 

- SALÓ NAUTIC BCN 2022: Pel que fa al www.salonnautico.com 
tenim prevista els propers dies una reunió amb Fira Bcn per concretar 
amb el tema de microstands i altres col·laboracions. I s’informa 
també que la previsió per al 2023 es que s’abarateixin els costos de 
participació motiu pel qual es celebrarà als pavellons de Gran Via 
(l’Hospitalet). 

I, continuen Núñez i Guarner informant dels NOUS DE PROJECTES I 
ACCIONS, fent esment d’algunes CONSIDERACIONS PRÈVIES 
abans d’abordar els NOUS PROJECTES, respecte de la nostra situació 
financera: 
 

- Els nostres ingressos, tot i que han millorat, son insuficients 
- Necessitem augmentar ingressos per ser autosuficients 
- Cada any invertim en projectes que subvenciona parcialment la 

Generalitat que COBREM A L’ANY SEGÜENT 
- La nostra pòlissa de crèdit venç al novembre de 2023 
- Per això, aquest es el darrer any on podrem invertir en projectes, ja 

que l’any 2023 no podem acabar amb saldo negatiu. 
- Els projectes en marxa i el que fem aquest any han de prou potents 

per assolir l’autosuficiència. 



 

 

 
Destacant: 
 

- Continuar promovent ALAMAR NÀUTICA, el Marketplace nàutic, amb 
les seves BOTIGUES VIRTUALS. 
 
 

- Promoure, des del Clúster Nàutic Català, la constitució d’una 
fundació per a promoure la sostenibilitat del medi marí, que 
anomenaríem FUNDACIO MAR BLAU, de la que es van presentar 
també estatuts i la resta de documents per a la constitució, i presentar-
la al proper Saló Nàutic juntament amb una Guia de Bones 
Pràctiques Mediambientals i un Distintiu de Qualitat 
Mediambiental Nàutica, amb la sostenibilitat com a eix de 
desenvolupament del sector i de les seves empreses. Incloent: un rètol 
distintiu i un certificat de declaració responsable. 
 
 

- SUBVENCIO PER ASSOCIACIONS DE L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA: Hi ha una subvenció de l’AJUNTAMENT DE BCN per 
ASSOCIACIONS que ens la deneguen perquè els nostres ESTATUTS no 
son compatibles amb la línia d’ajut. Bàsicament en 2 punts: 

 
o Fins socials 
o Tipologia socis 

 
Aquesta subvenció es compatible amb la de la Generalitat i per aquest 
motiu hem considerat i es proposa la MODIFICACIÓ d’ESTATUTS que 
va ser enviada per email a tots els socis. 
 
Sotmetent-se a VOTACIÓ les actuacions i els projectes previstos, en 
general, i de manera específica les PROPOSTES de CREACIÓ de la 
FUNDACIÓ MAR BLAU i de la MODIFICACIÓ d’ESTATUTS, van 
ser APROVATS per UNANIMITAT, i acte seguit s’aprovà, també per 
unanimitat, el redactat d’uns CERTIFICATS D’ACTA per a INSCRIURE 
LA FUNDACIÓ MAR BLAU I ELS NOUS ESTATUTS MODIFICATS al 
REGISTRE D’ENTITATS del Departament de Justícia de la Generalitat. 
 

- A continuació, s’inicia un debat respecte de les propostes sobre les 
distincions de SOCIS D’HONOR 2022 de la nostra entitat, aprovant-
se per unanimitat: 
 



 

 

o GIRONA: 
 ABEL PALAU OLIVERAS JOPA NAUTICA 

 
o BARCELONA: 

 MIGUEL ROIG   PRONAUTIC 
 AMADEU PERXACHS ESCOLA NÀUTICA MARESME 

 
o TARRAGONA: 

 GERMANS VIZCARRO NAUTICA ALFACS 

 
 
Restant, a falta de futures noves propostes, com a candidats pel 
2023: 
 

o GIRONA: 
 MANEL SALART   MOTONAUTICA MANEL 

 
o BARCELONA: 

 ALBERTO “TITO” PUIG: LARAYA 
 

o TARRAGONA: 
 GERMANS CORNET: TALLERS CORNET 
 TOMEU DARDER:  ACASTIMAR  

 
 
I a continuació, el tresorer, Sr. Escura, inicia el seu torn de paraula, 
informant que el 2020 vàrem tancar amb unes pèrdues de – 9.195,32 
€, provocades pel fet de no haver pogut generar ingressos per les 
nostres activitats firals, durant la pandèmia, i que al 2021, gràcies a 
l’ERTO fet hem aconseguit i als nous projectes i increment de socis, 
hem aconseguit tancar el 2021 amb un resultat positiu de + 765,64 €. 
 
Al balanç de situació s’aprecien uns fons propis negatius de – 
28.802,24 €, però tal vegada que l’1 de febrer 2022 vàrem cobrar 
20.800,00 € d’una subvenció de la Generalitat del 2021, els fons propis 
reals haurien estat de – 8.002,24 € 
 
Mantenint el nou ERTO de reducció d’un 30% de jornada fins al 15 de 
desembre de 2023 i impulsant projectes nous i captant més socis 
passarem a tenir fons propis positius, en principi des del 2022. 
 
 



 

 

 
Però, tal vegada que la nostra pòlissa de crèdit venç al novembre de 
2023, al 2023 minimitzarem els nous projectes que requereixin el 
finançament amb la pòlissa, per tal de mantenir la tresoreria i els fons 
propis en positiu a finals del 2023. 
 
Per acabar, amb l’informe del tresorer es sotmeten a VOTACIÓ els 
RESULTATS DEL 2021, i són aprovats per unanimitat. 
 
Pren la paraula el Sr. Núñez i s’inicia un torn de paraula i de precs i 
preguntes, on el Sr. Monferrer informa dels nous i desorbitats preus de 
les boies de temporada a Calella de Palafrugell i Begur entre d’altres i 
el Sr. Guarner comenta que passat l’estiu contactarà amb els 
Ajuntaments   i   els   usuaris   afectats.   D’altra  banda,  el  Sr. Mallafré  
 
comenta que el camps de boies no compleixen la normativa, ja que no 
respecten els 200 m. de l’àrea de banyistes. 
 
 
I per acabar, Núñez, agraeix la participació als presents, i sense altres 
temes que tractar, a les 14,05h. hores s'aixeca la sessió, 
 
 
 
 
 
 
  Miquel Guarner       Amadeu Núñez  

Secretari              President  
       Vist-i-plau 
 

 
 
 
 
 
 
ANNEXE: 
- LLISTAT ASSISTENTS (P=Presencials, T=Telemàtics i D=Delegats) 
- NOUS ESTATUS MODIFICATS 30 DE JUNY 2022 
- CERTIFICATS ACTA  
- COMPTE D’EXPLOTACIÓ 2021 
- BALANÇ 2021 
 



 

 

 
 

LLISTAT ASSISTENTS 
(P=Presencials, T=Telemàtics i D=Delegats) 

 

 
RECAMBIOS MARINOS, SLU   AMADEU NUÑEZ (P) 
ESCURA      FERRAN ESCURA (T) 
IZANDO SERVICES, SL    MIQUEL GUARNER (P) 
FEDERACIO CATALANA DE MOTONAUTICA MIQUEL MALLAFRE (T) 
ACUATIX      SERGIO PATRICIO (T) 
CENTRE DE NAVEGANTS    EVA PIULATS (D) 
FORMACION NAUTICA BARCELONA  ALEX MONFERRER (D) 
ACASTIMAR, S.L.     CARLOS ASENSI (D)   
BOTIQUIN SANS, S.L.    CLARA PUJOL (D) 
HERMANOS BERGA,SL    MAGDA BERGA (D) 
Survitec Safety Solutions Spain, S.L.U. MIGUEL ROMERO (D) 
VARADERO MASNOU, S.L.   JAVIER NAVARRO (D) 
MOTONÁUTICA SAMA    JOAN SABATÉ (D) 
COSTA BRAVA YACHT S.L.   RAMON FABREGAS (D) 
ASESORES FINANCIACIÓN NÁUTICA, S.L. LADISLAO PORRAS (D) 
AQUAMARIN NAUTICAL SERVICE, S.L.  ALBERTO MATEO (D) 
NAUTICA JAVIER BERGA, S.L.   XAVI BERGA  (D) 
CHARTER INAD     DANI MARIN  (D) 
Pneumatic Boat Center    JESUS TREMPS (D) 
LIBRA LOGISTIC SERVICES, S.L.  JOSE A. RUIZ (D) 
Z NAUTIC       J.L.TORRABADELLA(D) 
PROJECTES NAUTICS    JOSEP R. VELO (D) 
NAUTIC OCEAN     XAVIER MARTINEZ (D) 
NOVAIMPORT EMPORDA, SL   RAMON FABREGAS (D) 
ARESA SHIPYARD     ORIOL LOPEZ (D) 
NAUTICA COSTA DORADA, SL   SOFIA PARRAMON (D) 
 

 
 


