
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Barcelona, Octubre 2017. – ADIN, constituïda al 1969, té membres amb 
una llarguíssima trajectoria professional, alguns fins i tot mes que la pròpia 
associació. 
 
Ja fa deu anys, es va  institucionalitzar aquest acte per donar 
reconeixement a aquelles persones que amb el seu esforç han contribuït al 
desenvolupament de la nàutica d’esbarjo. Es tracta d’un acte informal i 
emotiu que va tenir lloc durant el passat Saló Nàutic Internacional de 
Barcelona, durant el qual es va celebrar el lliurament de les distincions i 
reconeixements com a socis d’honor d’ADIN. 
 
Jordi Senties, president d’ADIN expressà que “sempre es molt difícil per a 
nosaltres haver de fer una tria de les persones a distingir,  perque amb tota 
sinceritat, aquest és un sector de petites empreses, format per persones 
que han hagut de treballar i lluitar molt per poder tirar endavant les seves 
empreses,  en aquest sector tan meravellós, i a la vegada tant difícil, 
profesionalment parlant.” 
 
Aquest cop, la nostra Junta Directiva, ha decidit atorgar  el reconeixement 
de Socis d’Honor de la nostra entitat a: 
 

Sr. Javier Berga  fundador de Nàutica Javier Berga 
Sr. Luis Carrasco  fundador de Nàutic Luis 
St. Ricardo Roig   fundador de Nàutic Center 

 
Les distincions varen ser lliurades per Luis Conde, President del Saló Nàutic 
i Jordi Senties, President d’ADIN, al Sr. Luis Carrasco i al Sr. Marc Roig, en 
representació del seu pare Ricardo Roig, mentre que el Sr. Javier Berga, va 
excusar la seva assistència. 
  
 
 

JAVIER BERGA, LUIS CARRASCO I RICARDO 
ROIG DISTINGITS COM A SOCIS D’HONOR 
D’ADIN PER LES SEVES TRAJECTÒRIES 
PROFESIONALS. 
 
LES DISTINCIONS COM A SOCIS D’HONOR VÀREN SER 

LLIURADES EN UN EMOTIU ACTE DURANT EL PASSAT 

SALÓ NÀUTIC INTERNACIONAL DE BARCELONA. 



 

 

 

Sobre:  

Javier Berga de Nàutica Javier Berga 
Javier Berga, porta tota la vida dedicat a la nàutica d’esbarjo, des de la fundació de 
Nàutica Hermanos Berga, i des de 1998 fundant Nàutica Javier Berga. Te la seva 
seu principal a Cambrils, però també té altres punts de venda i servei a altres 
poblacions de Tarragona i d’Alacant. Des de on distribueix embarcacions de les mes  
prestigioses marques europees. 
 
Havent finalitzat la seva etapa laboral, continua al capdavant de l’empresa el seu fill 
Xavier Berga Junior, com a administrador i gerent. 
 

Luis Carrasco  de Nàutic Luis 
Luis Carrasco va començar molt jove. Era quasi un nen quant va arribar a 
Barcelona i pràcticament tota la vida l’ha dedicada a treballar en aquest sector.  
 
Va treballar en diferents punt del litoral català, fins que un cop establert a 
Empuriabrava es va establir pel seu compte i va fundar Nàutic Luis. Des de on 
ofereix servei a tota la seva zona d’influència i  també des de on distribueix 
embarcacions de marques molt prestigioses com WINDY. Encara molt actiu a 
l’empresa, però els seus tres fills cada dia van assumint mes responsabilitats.  

 

Ricardo Roig  de Nàutic Center 
Ricardo Roig i la seva muller Marta Espígol van arribar a Roses a l’any 1966, 
després d’un periple per Alemanya. Inicialment es va dedicar al turisme però amb 
la seva formació mecànica, domini d’idiomes i la arrancada dels canals 
d’Empuriabrava, va encaminar el seu futur al mon de la nàutica obrint un petit 
taller de 200 m2, al 1971. 
 
A l’any 1975 va adquirir uns terrenys adjacents i va construir un port esportiu a les 
portes del mateix taller, cosa que, juntament amb l’esclat definitiu d’Empuriabrava i 
Santa Margarita, els va suposar un èxit empresarial. Progressivament va anar 
ampliar les seves instal·lacions i al 1984 va construir un gran hangar, pioner en la 
oferta de hivernatge, que a dia d’avui, amb els seus fills al capdavant i un equip de 
50 treballadors, fan de Nàutic Center una empresa moderna i molt ben equipada. 

 

Sobre:  

ADIN: www.adin.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                                                               


