
 

 

NOTA DE PREMSA 
 

JORDI SENTIES RENOVA LA PRESIDENCIA D’ADIN i 
FADIN PER CONSOLIDAR EL SEU PROJECTE. 
 
Senties ha optat a la reelecció per assolir el repte que les 
Administracions acabin considerant les nostres entitats com els 
seus aliats estratègics per desenvolupar un sector de grans 
possibilitats tant a Catalunya, com a tota Espanya. 

 
 

Barcelona, novembre de 2016  

 
Adin ha celebrat la seva assemblea general a la sala d'actes del Museu 

Marítim de Barcelona, amb una àmplia participació de les seves gairebé 200 

associats, durant la mateixa al marge de les qüestions ordinàries, amb 

caràcter extraordinari es va dotar a l'entitat d'uns nous estatuts mes acords 
als temps actuals i un nou reglament electoral d'acord amb els mateixos, 

així com un nou reglament de règim interior de compliment obligatori. 

 
Al marge de les qüestions citades, es van fer eleccions a la presidència i la 

junta directiva, en què Jordi Senties i el seva actual junta directiva van 

veure aprovada la seva gestió, renovant els seus càrrecs per un període de 
4 anys, amb l'objectiu de consolidar els projectes iniciats. 

 

Per millorar la gestió d’Adin s'ha reforçat la junta directiva amb la 

incorporació de Bufete Escura com a tresorer i de Probrava i Solaris Yachts 
Ibérica com a vocals. 

 

Entre els primers acords assolits a desenvolupar, es durà a terme una 
àmplia difusió a tot el sector i a les administracions de la favorable 

sentència a Adin en la demanda que en el seu dia van interposar Toni Tió i 

la seva junta directiva, als quals l'audiència de Barcelona ha condemnat al 
pagament de les costes, parlant literalment en la sentència de la "mala fe 

de la part demandant". 

 

Properament una àmplia representació d’Adin, com l'entitat que 
quantitativament mes expositors aporta al Saló Nàutic de Barcelona, i 

preocupada pel futur del mateix, mantindrà una reunió amb el director 
general de Fira de Barcelona, Sr. Constantí Serrallonga, i amb el president 

del saló nàutic, Sr. Luis Conde, per traslladar-los la seva proposta d'un nou 

model de Saló. 

 

 



 

 

 

Jordi Senties va manifestar que: "Crec que amb mig «mandat» no he pogut 
enllestir el meu projecte, motiu pel qual he optat a la reelecció per veure si 

entre tots som capaços d'assolir el repte que les Administracions acabin 

considerant-nos com el seu aliat estratègic per desenvolupar un sector de 
grans possibilitats tant a Catalunya, com a tota Espanya " 

 

 

 
 

 

Sobre:  

ADIN: www.adinnautica.cat 

ADIN, l’Associació d’empresaris d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics, constituïda 

al 1969, aglutina i defensa els interessos de mes de 200 empreses, de les diverses 

associacions i entitats del sector nàutic que representa.  

Mes informació: 

ADIN:  Miquel Guarner - miquel.guarner@adin.cat - Tel. 93 233 24 32                                                                

President Jordi SENTIES TAMBORERO V DE BRAVADO, SL

Vicepresident Amadeu NUÑEZ ROIG RECAMBIOS MARINOS

Tresorer-Assesor Fernando ESCURA SERES BUFETE ESCURA

Secretari Miquel MALLAFRÉ TORRA FED. CAT MOTONAUTICA

Secretari General Miquel GUARNER ALABORT ADIN             

Vocal Carlos ECHEVARRIA TELLERIA MOVILMOTORS

Vocal Lucas LOBATO GARMIN IBERIA

Vocal Luis CARRASCO GIMENO NAUTIC LUIS

Vocal Javier NAVARRO MOLINA VARADERO MASNOU, SL

Vocal Ramón FÁBREGAS COSTA NAUTIVELA 82

Vocal Alberto MATEO DIGON AQUAMARIN NAUTICA

Vocal Xavier MARTINEZ SIRVENT IZANDO MARKETING, SL

Vocal Tomeu SIMÓ MESQUIDA PESCA D'ILLES-Ed. Nàut. de les Balears, SL

Vocal Jordi ALCOVERRO ALBESA ESCOLA NAUTICA NEPTUNO, SL

Vocal Jesús TREMPS ALEDO NEUMATICAS BCN

Vocal Marc PUJEU COMPTE PROBRAVA

Vocal Fco. Javier GARRIGA SEIJO SOLARIS YACHTS IBERICA

Vocal Amadeu PERXACHS RAMIREZ ACEN- Assoc. Cat. d'Escoles Nàutiques

Vocal Carlos BOSCH APY-Asocación Patrones de Yate

Vocal Luis FERNANDEZ-COTERO CAMPOS COINCAT- Asoc. Colegio Ing.Navales Catalunya

Vocal Joaquim CASAS SAURÍ CORVE - Assoc. Com. I Tallers Nàutics Girona

Vocal Francesc ESTRADA BADIA FCPEIC-Fed. Cat.Pesca Esportiva i Càsting
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