Nota de premsa

El Barcelona Clúster Nàutic es reestructura per afrontar els
nous reptes

Pepe García‐Aubert com a nou president no executiu i Andor Serra com a nou director general
substitueixen Toni Tió al capdavant de l’entitat

L’Associació Barcelona Clúster Nàutic enceta l’any 2021 amb una sèrie de canvis estructurals,
ideats per tal de poder afrontar amb èxit els nous reptes que es plantegen, derivats de l’era
post Covid‐19, així com les noves oportunitats que s’obren, en relació especialment a
l’economia blava, l’economia circular, i la innovació i la indústria 4.0.
Toni Tió, president executiu del Barcelona Clúster Nàutic des de la seva fundació, ha proposat
canvis en l’estructura directiva per reforçar el projecte del Clúster i permetre donar impuls als
nous projectes. “Després de quasi vuit anys al capdavant de l’entitat, és el moment de donar
pas a un nou equip, que doni resposta als nous reptes que es plantegen. Vull agrair a totes les
empreses, institucions i entitats el seu suport en aquesta etapa, m’ho han posat tot molt fàcil”,
ha explicat.
La junta directiva del Clúster Nàutic agraeix a Toni Tió la increïble tasca que ha portat a terme
al front de l’associació, i que l’han col∙locada com a model de referència a nivell internacional.
En aquesta primera etapa, el Clúster ha aconseguit posicionar el sector nàutic com a motor
econòmic de la ciutat i l’àrea metropolitana, donar valor al teixit industrial i potenciar les
polítiques de sostenibilitat. Toni Tió seguirà com a membre de la junta directiva.
Pepe García‐Aubert, president i CEO de MB92 Barcelona, assumeix les funcions de la
presidència no executiva. Com a impulsor del Clúster en el moment de la seva fundació i
encarregat de l’empresa líder mundial en refit nàutic, la junta directiva ha considerat natural
aquest nomenament, des de la posició de vicepresidència que ocupava fins ara.
Per a les funcions executives, s’incorpora com a director general Andor Serra, promotor del
Clúster en els seus inicis, figura molt vinculada al sector i amb un ampli coneixement en
lideratge i gestió de projectes.
“La revolució que s’està produint al sector nàutic és palpable dia a dia ‐ha declarat Pepe
García‐Aubert‐, i amb aquests canvis reforcem el projecte per tal de consolidar el nostre
lideratge a nivell internacional i ajudar les empreses a fer front a la crisi post Covid 19 amb
innovació, noves tecnologies, indústria 4.0 i sostenibilitat, en base als pilars de l’economia
blava i l’economia circular”.

El nou director general ha anunciat que “des del Clúster es treballarà amb una visió oberta,
internacional, per sumar les empreses als projectes de manera transversal, guiant el sector a
través dels reptes que es plantegen, convertint‐los en oportunitats de creixement”. A més,
“centrarem el focus per aconseguir resultats i posarem èmfasi en la recerca, col∙laborant amb
els centres d’investigació i les universitats”, ha afegit Andor Serra.
En les properes setmanes el nou equip del Barcelona Clúster Nàutic concretarà el seu pla de
desenvolupament per tal de fer front a la situació post Covid‐19 i elaborarà un pla d’acció de
suport a les empreses del sector. El Clúster afronta la nova etapa amb quasi 80 empreses
associades, un actiu que demostra la importància del sector a Barcelona i l’àrea metropolitana.
L’Associació Barcelona Clúster Nàutic va ser fundada l’any 2013 per impulsar la competitivitat
del sector nàutic de la ciutat i l’àrea metropolitana, amb la col∙laboració de l’Ajuntament de
Barcelona, el Port de Barcelona i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Més informació:
www.barcelonaclusternautic.cat
comunicacio@barcelonaclusternautic.cat
www.twitter.com/ClusterNautic
www.facebook.com/BarcelonaClusterNautic
www.linkedin.com/company/barcelona‐clúster‐nàutic
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