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El Port de Tarragona,
un port al servei de la ciutat
Jordi Solé Estalella
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Administrador Principal de Aduanas

Organiza el Primer Encuentro Nacional de Asociaciones Empresariales de Promoción Portuaria
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¡Hasta siempre Jose Luís!
Han pasado varios días desde que tu
corazón dijo hasta aquí hemos llegado.
Es difícil para mí escribir este editorial,
pues siempre los escribías tú y yo los
repasaba. Te gustaba escribir y a mí
leerte y discutir lo leído. Y no sé que
decirte a estas horas ni en estos
momentos. Hace dieciséis años que el
entonces presidente del Puerto,
Antoni Pujol, nos presentó y hasta ayer
con Josep Anton Burgasé. Te has ido
sin despedirte. Y como me decías, tú sí
estabas preparado para que fueses llamado cuando Él quisiese; pero nosotros no estábamos preparados para
entender ni tolerar tu ausencia.
Me enseñaste a trabajar en el Puerto,
me enseñaste los muelles y me presentaste a su gente –mis nuevos compañeros-, a no hablar mal de nadie y a
respetar a todos, escucharles y comprenderles, me llevabas a tu lado. Me
decías que tenemos que trabajar estemos donde estemos y que la mano

derecha no debe enterarse de lo que
hace la izquierda. Y hasta compartimos la experiencia del Alzheimer de
nuestros respectivos padres.
¡Adiós, amigo, hermano, responsable
del departamento de Proyección
Exterior y hasta siempre! Seguiremos
tu huella, no te quepa la menor duda.
Todos estamos un poco huérfanos en
el Departamento y más allá, incluida
esta revista. No te puedo decir nada
que tú no sepas ya. El puerto este año
rondará los 36 millones de toneladas
de tráfico y será un puerto de quinta
generación. Daremos el salto cuantitativo y cualitativo necesario. Y tendremos tráficos de contenedores a miles.

Record per en Josep Lluís Navarro

Ens és difícil continuar els molts i
molts projectes professionals que
compartíem amb l’amic Josep Lluís
Navarro, la revista alPORT n’és un dels
molts exemples. Ell formava part del
comitè de redacció i puntal important
per a la publicació.

serà un referent que marcarà les nostres vides.
L’any 2004, Apportt li va concedir un
merescut guardó que reconeixia la
seva professionalitat al capdavant del
ferm equip de projecció exterior del
Port de Tarragona. Sense cap mena de
dubte va ser tan sols un dels molts que
ell es mereixia.
Gràcies José Luis.

Modestament, intentarem perpetuar
tot el molt que ell ens ha ensenyat: la
seva capacitat de treball inesgotable,
el seu saber fer, la seva implicació en
les accions, la seva capacitat de diàleg,
la seva accessibilitat .
Encara que, per damunt de tot, el
Josep Lluís era una bona persona i un
gran amic i, sense cap mena de dubte,
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Editorial

En aquesta ocasió, són poques les
paraules que podem pronunciar. La
immensa tristesa que sentim no ens
permet exterioritzar tot el que voldríem expressar.
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El Port i la ciutat
facilitat que moltes persones hagin visitat aquestes instal·lacions del Port per
gaudir de la gran oferta cultural i d’oci
que s’ha portat a terme de manera ininterrompuda durant aquests més de vint
anys d’incessant activitat al servei de la
ciutat.
Ara, després d’una nova època d’obres de
millora, després d’haver concebut un
nou model de façana portuària, més
modern, més funcional i de més proximitat al públic ciutadà, podem donar per
tancat un cicle, molt bo en línies generals, i que, a més, tan sols significa el final
d’un capítol, atès que, gràcies a la solidesa d’aquest projecte i al grau de confiança generada, també representa l’inici
d’un nou model de waterfront, d’un nou

concepte de relacions port-ciutat, en el
marc d’un escenari amb una superior
participació de la iniciativa privada, amb
un superior compromís de les entitats
locals i, en definitiva, amb una superior
actuació de la societat en general, que
en aquests espais del port hauran de
saber exercir i assumir un compromís
que permeti l’aportació i la materialització d’un important actiu que posi en
valor els esforços d’una comunitat centrada a preservar, potenciar i transmetre
a les properes generacions les importants quotes de benestar i de sostenibilitat que hem assolit en aquest període.
Aquesta diferenciació dels diferents
escenaris portuaris ens ha permès compartimentar les seves activitats, facili-

AL PORT 5

Actualitat

Hem complert vint anys de l’obertura
del moll de Costa a la ciutat. Aquell juny
de 1986, després de molts anys de tancament, d’aïllament i de distanciament
amb la ciutat, aquelles tanques que
barraven el pas d’aquells ciutadans que
volien conèixer aspectes relacionats
amb l’operativa portuària, es van obrir i
les zones portuàries, amb contacte amb
els nuclis urbans de la part baixa, es van
posar a disposició del públic perquè en
pogués gaudir d’aquestes instal·lacions i
per poder realitzar activitats culturals i
socials de tota mena.
Dues forces, moltes vegades enfrontades i contradictòries, havien demanat
amb insistència aquesta acció, que es va
dur a terme ara fa vint anys; d’una banda,
la pressió exercida per una societat cada
vegada més exigent i cada vegada més
compromesa amb actuacions culturals i
mediambientals, sol·licitant espais
oberts, àmbits culturals i la màxima
comunicació i relació amb la mar
Mediterrània de la qual formava part per
cultura i tradició històrica; de l’altra, la
pressió exercida per la creixent globalització econòmica que ja, en aquelles
dates, prenia posicions exigint millors
infraestructures portuàries per poder
acollir els grans vaixells transoceànics i
poder tractar les mercaderies en unes
condicions més competitives.
Des d’aleshores, un vast recorregut i un
important esforç han permès construir
una sòlida estructura que ha propiciat
les moltes activitats realitzades, i que ha
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tant l’expansió del port comercial, un
dels més importants de l’àrea mediterrània, potenciant, si cal més, el seu caràcter i la seva especialitat, assumint superiors quotes de compromís en el tractament de mercaderies, i al mateix temps,
ens permet atendre i participar d’una
manera activa, com un membre més, en
una societat a la qual, d’una manera
incontestable, el Port de Tarragona pertany i de la qual forma part.

José Anton Burgasé
President del Port de Tarragona

El Port de Tarragona,

Actualitat

un port al servei de la ciutat
La Tarragona de la segona meitat del
segle XIX pretenia ser una ciutat renovada, amb una empremta especial, que li
conferia un gran dinamisme i una nova
visió de futur, que permetia projectar-la
novament per assumir el lideratge del
Camp i de la demarcació.
Darrera quedaven els segles de foscor on
els estralls de les guerres en van provocar una minva demogràfica i, com a conseqüència, la regressió econòmica.
Tarragona va experimentar en aquest
període un fort i important creixement
derivat de diferents factors, tots ells
confluents, centrats en el convenciment
que el progrés i el futur d’aquestes contrades era possible si s’aconseguia desenvolupar la millor i més important de
les seves infraestructures: El Port de
Tarragona.
6 AL PORT

La industrialització de productes del
Camp, amb la instal·lació a Tarragona de
viticultors provinents d’una França afectada per la fil·loxera; el desenvolupament d’un nou urbanisme basat en l’enderrocament de la muralla, en el projecte de l’eixample i en la unió de les dues
poblacions, la part alta i la marina; l’arribada del ferrocarril, un nou mitjà de
transport que, aprofitant una nova font
d’energia va provocar a Europa la
Revolució Industrial amb el resultat final
d’una nova dinàmica que donava pas a la
cursa comercial amb l’obertura de nous
mercats. Finalment, el port, el Port de
Tarragona, una instal·lació bàsica, fonamental i cabdal; una infraestructura que,
al llarg dels anys, ha esdevingut necessària i transcendental per concentrar i
dinamitzar l’economia de l’àrea del

Camp, la segona en importància de
Catalunya.
Avui el Port de Tarragona s’ha convertit
en l’eix entorn del qual gira una bona
part dels sectors secundari i terciari de
la nostra economia. Un Port molt important en el context de l’Estat i del
Mediterrani, que mou anualment un
volum superior als 32 milions de tones,
que atrau un flux anual de més de 2.500
grans vaixells de mercaderies, que acull i
dóna cobertura a les moltes empreses
que, directa o indirectament, hi treballen, i que aporta un important bagatge
al PIB d’aquestes contrades, incorporant
una gran qualitat de vida als seus ciutadans.
A més d’aquestes actuacions esmentades, centrades en la indústria i el
comerç, el Port de Tarragona considera
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Actualitat

que ha de participar en el desenvolupament social d’aquestes comarques, i
molt especialment en el de la ciutat,
atès que la seva actuació es fa palesa en
moltes de les activitats que promou per
mitjà del Centre d’Estudis Marítims del
Port i en moltes de les inversions que
realitza en aquelles zones del Port en
contacte amb la ciutat, el que s’anomena
la Façana Portuària, una franja important
del Port que ha adquirit un caràcter ciutadà i que interactua com una mena d’interfase entre les activitats comercials i la
vida d’una ciutat que estima la mar com
quelcom seu, Tarragona.
En els darrers anys, el Port ha portat a
terme un seguit de projectes i realitzacions que, amb el temps, van agafant
forma i que s’integren sota la denominació de l’esmentada Façana Portuària de
Tarragona, un concepte que aglutina
diferents espais com ara el passeig de
l’Escullera, Port Tarraco, El moll de Costa
i l’explanada del Serrallo, tot un formidable conjunt que atrau la mirada de
propis i estranys admirats amb la recuperació d’un indret paradigmàtic, un lloc
que es pot denominar i conceptualitzar
sota un leif motive molt senzill i entenedor: gaudir amb plenitud del sol i la mar
mediterrània.
Ara, a la tardor del 2007, el Port de
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Tarragona ha culminat l’enllaç de tres
grans eixos d’aquesta Façana Portuària.
Per un costat la unió de les obres del
moll de Costa amb el Serrallo, i de l’altre,
la connexió amb la ciutat per mitjà del
pont de Pere Martell, el que col·loquialment coneixem com el Pont de la
Petxina.
Aquell moll de Costa que a mitjan
aquest segle XIX es va transformar radicalment, donant pas a un seguit de
modificacions i millores que van afectar
d’una manera directa la vida ciutadana,
passant d’una platja tranquil·la, amb vestigis de l’antic port romà, a una nova instal·lació portuària amb un moviment
comercial relativament important, a un
desplaçament cap a la zona del Llatzeret
del col·lectiu de pescadors, i a noves
incorporacions com eren les concessions
a les empreses privades que construïen
el traçat ferroviari per a l’arribada del
tren. Una nova era amb moltes novetats,
amb noves variables i amb grans expectatives que precisaven d’un nou escenari.

Actualitat

El barri del Serrallo
Desplaçats, doncs, els pescadors del
seu espai natural, el barri marítim de
Tarragona, el Serrallo, començà a bastirse a finals del segle XIX. Anteriorment,
els pescadors varaven les seves barques a
la platja que existia davant el carrer del
Mar, a l’actual moll de Costa, on hi
tenien també algunes barraques o botigues de mar, on emmagatzemaven els
seus estris, comercialitzaven els productes de la mar o, fins i tot, hi malvivien
amb les seves famílies. La zona era coneguda com el carrer de les Barraques.
En un moment determinat, l’existència
d’aquestes construccions suposà un
entrebanc per a les dues grans obres

8 AL PORT

d’infraestructura del segle: l’ampliació
del Port i la instal·lació de les vies del
ferrocarril. Així doncs, l’any 1855 començaren les primeres expropiacions de
barraques que obligaren els pescadors a
desplaçar-se i ocupar la zona que existia
al costat del Llatzeret, a extramurs de la
ciutat. La Junta d’Obres del Port concedí
permisos per a l’aixecament de noves
construccions amb la condició que fos-

del port, Saturnino Bellido, sense massa
èxit.
Sigui com sigui, els pescadors
s’instal·laren, encara que precàriament,
al costat de les restes del fortí del
Francolí, formant el barri del Serrallo.
Aquest caràcter de provisionalitat comportà que cada vegada que el Port
necessitava ampliar-se s’iniciessin les
expropiacions forçoses i les mobilitza-

sin de fusta i mòbils, és a dir, sotmeses,
altre cop, als designis i necessitats de les
obres portuàries. Cal considerar que no
només els pescadors van ser els perjudicats per les obres d’instal·lació del ferrocarril, sinó que el mateix port no en sortí
gens beneficiat, en el sentit que va perdre una zona presumiblement de creixement; és a dir, els interessos del ferrocarril van prevaler sobre els del Port i el
desenvolupament de la part baixa de la
ciutat, un fet que va criticar en el seu
moment l’enginyer director de les obres

cions de la població pescadora que no
acabava de trobar la tranquil·litat necessària per arrelar i tirar endavant les seves
famílies i la seva activitat. Però també
suposà aquesta precarietat que, durant
els primers anys de la seva existència, al
barri de Sant Pere del Serrallo, les condicions higièniques i de salubritat fossin
molt deficients. No hi havia aigua potable, ni escola, ni subministrament de gas,
ni tant sols església, i això que l’any 1882
hi havia al voltant de 700 habitants.
Aquestes mancances van ser reivindicades pels seus habitants amb èxit, ja que
el 1880 es beneí l’església de Sant Pere,
obra de l’arquitecte municipal Ramon
Salas i Ricomà. Més anys van caldre,
però, per obtenir aigua de les aixetes de
les cases serrallenques, engegar els
fanals de gas a les nits i escolaritzar els
seus fills. Durant tot aquest temps, les
dones i els nens del Serrallo s’havien de
traslladar cada dia a la plaça dels Infants
per obtenir aigua travessant el també
precari pas a nivell del carrer Pere
Martell, únic punt de contacte amb la
ciutat.
Les obres de construcció del moll de
Costa s’aprovaren el 1885 i, per tant, la
connexió amb la ciutat per aquella
banda era totalment inexistent. Fins que
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no es construí el moll i s’urbanitzà i fins
que no es construí el pont de Pere
Martell, els habitants del Barri del
Serrallo restaren incomunicats de la
resta de població de Tarragona, un fet
que va ser denunciat i criticat tant pels
seus
ciutadans
com per la premsa
local o fins i tot
per algun polític.
Les barques dels
pescadors es varaven a la mateixa
platja, pràcticament davant les
cases fins que no
es va construir el
moll de Pescadors
l’any 1942. Abans
de l’esclat de la
Guerra Civil i després de la riuada
de l’any 1930 i els
seus
efectes
devastadors, tant
les autoritats portuàries com locals
s’adonaren de la
necessitat imperiosa que els pescadors disposessin
d’una superfície
adequada
on
poder desenvolupar l’activitat pesquera
amb tranquil·litat.
Totes aquestes circumstàncies i factors
que hi van haver en l’origen del barri
mariner de Tarragona van contribuir,
sens dubte, a la manera de ser dels serrallencs, defensors dels valors tradicionals
i de la seva pròpia identitat .

preeminència del transport marítim i
conseqüentment a la necessitat de disposar de gran vaixells i grans
instal·lacions per optimitzar el transport
transoceànic. Aquesta nova dinàmica
portuària requereix tenir uns molls i

La Façana Marítima
La globlalització imperant ha portat a la

L’aigua que brolla dins del mar
Finalment, acabades totes aquestes

terminals molt modernes i adaptades a
les exigències i requeriments del comerç
actual; una situació que ha fet que s’oferissin a la ciutat, per a usos culturals i
lúdics, aquells espais portuaris que ara
resulten poc operatius. Això ha permès
habilitar aquesta façana portuària i
posar-la a disposició del públic ciutadà.

obres, restava per incorporar un detall
que signifiqués la culminació d’aquesta
important realització ciutadana, mancava un element que es pogués incorporar
al conjunt com un referent clau alhora
de pensar i descriure aquest indret, un
testimoni referencial,
tal com ho és el llac
Leman a Ginebra, tal
com ho és Blackpool
a Anglaterra, Lima al
Perú,
a
Sant
Petersburg,
a
Estocolm, i d’altres
ciutats importants;
tot un seguit de realitzacions que han
merescut un elogi
general en funció d’aquest important element emblemàtic. A
Tarragona, hem decidit seguir aquesta
pauta i incorporar al
conjunt d’aquesta
façana portuària un
sortidor d’aigua que
brollarà dins de la
mar a la mateixa dàrsena del Serrallo.
El sortidor d’aigua
està situat a 50
metres de la costa,
davant la passarel·la de fusta i llença un
raig d’aigua a una alçada de 25 metres
aproximadament.
A bon segur, a partir d’ara, el nostre litoral, a banda de les excel·lències gastronòmiques i de la bondat del sol i la mar
Mediterrània, també serà conegut per
aquest imponent sortidor d’aigua que
brolla dins del mar i que ha de ser un
referent per a tot aquell que vulgui i estimi Tarragona.

SERVICIO TÉCNICO

•Reparaciones navales
•Mecanizados
•Reparación de contenedores marítimos
•Calderería y soldadura
•Mecánica de motores
marinos e industriales
Correo postal: Apartado 994 - 43080 TARRAGONA
Tels. 977 215 629 / 977 221 271 • Fax 977 241 780
Taller y oficinas: Nova zona pesquera del port, nau C - 43004 TARRAGONA • e-mail: info@manaval.net
AL PORT 9

Actualitat

TALLER OFICIAL
MOTORES MARINOS
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Jordi Solé Estalella
Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos
Especiales
Sr. Solé, hace unos meses fue nombrado
administrador principal de Aduanas y
miembro del Consejo de Administración
del Puerto de Tarragona ¿Como definiría
la misión de la aduana en un puerto?
La misión fundamental de las aduanas es
la del control de las mercancías que circulan o se sitúan en los recintos aduaneros, especialmente el de aquellas que
provienen o se dirigen a los llamados
territorios terceros, que son los que no
pertenecen al territorio aduanero comunitario.
Esta labor de control nació históricamente con una finalidad primordial de
carácter fiscal, a través de la liquidación
y recaudación de los aranceles aduaneros. Sin embargo, la paulatina liberalización del comercio internacional, con una
constante reducción de los tributos
aduaneros, así como el incremento de la
preocupación por temas de seguridad
de todo tipo, medioambiental, sanitaria,
de protección de los consumidores, etc,
ha llevado a una importante diversificación de las tareas aduaneras, con mayores competencias, y por consiguiente
preocupación, en estas nuevas labores.

Entrevista del mes

¿Qué representa la aduana en el Puerto
de Tarragona?
A mi juicio, la aduana es una pieza clave
de la llamada “Comunidad Portuaria”,
por varias razones: por su vocación de
servicio público como Administración
Pública que es, por ejercer la máxima
autoridad en los recintos aduaneros y
por ser una institución insoslayable en
todo el proceso de movimiento de mercancías dentro del Puerto.
De todas estas facetas, me gusta destacar especialmente la primera, la de servicio público, porque suele quedar oculta a la vista de los operadores por los
otros dos aspectos de la actividad aduanera, y alguna vez se olvida, incluso, por
los órganos de la aduana. Y dentro de
este vocación de servicio que debe regir
nuestras actuaciones, quiero destacar la
necesidad de que la aduana esté próxima a los operadores, de que les escuche
y que les facilite el cumplimiento de sus
obligaciones legales, incluido el pago de
las deudas, dado que no son obligaciones de agradable ni fácil cumplimiento.
10 AL PORT

¿Cuál es la mecánica aduanera?
Como hemos señalado anteriormente,
las actuales tareas de los órganos aduaneros son muy diversas, y sería muy difícil esquematizarlas, pues van desde el
control de las importaciones y exportaciones, así como el de los distintos regímenes aduaneros económicos, hasta el
de la aplicación de las sanciones que los
incumplimientos de la normativa legal
ocasionan, pasando por el del asesoramiento y apoyo a los distintos operadores económicos, incluido el control de la

regularidad de sus actuaciones, y la tramitación y, en su caso, resolución de
todos los recursos y resoluciones que
estas actuaciones generan.
Sin embargo, dado que la tarea que consume la mayor parte de nuestro tiempo
es la del despacho de importación,
podríamos centrarnos en esta labor que,
fundamentalmente, consiste en el conjunto de labores llevadas a cabo por los
funcionarios de las aduanas, previas al
levante de las mercancías, para cerciorarse de que éstas cumplen con todos
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los requisitos legales, sanitarios, de calidad, y de cualquier otro tipo, y de que
han pagado o garantizado el pago de los
impuestos que se generan con ocasión
de la entrada de las mercancías en nuestro territorio.
Este control puede ser simplemente
documental (el llamado canal naranja) o
con reconocimiento físico de las mercancías (el canal rojo), aunque, dado que
este control no deja de ser un entorpecimiento de la fluidez que hoy se exige
al tráfico internacional, en la Unión
Europea se aplican técnicas de análisis
de riesgo para determinar las partidas
que deben ser sometidas a control, de
forma que estos sean los menores posibles, y la mayoría de canales sean verdes,
esto es, que el despacho se produzca sin
ningún control adicional al del propio
sistema de análisis de riesgos.

AL PORT 11

Entrevista del mes

¿Qué mejoras ofrece actualmente la
aduana al transporte marítimo?
Sin olvidar que nuestra labor fundamental sigue siendo la del control de las
mercancías, la aduana es un órgano en
constante proceso de cambio, para
adaptarse a la rapidez con que evoluciona el comercio internacional, especialmente el marítimo, y a la agilidad y eficacia que éste requiere.
Para conjugar la necesidad de estos controles con la rapidez requerida, la aduana europea, y en especial la española,
han apostado decididamente por la utilización y aplicación de medios y técnicas informáticas, de las que el sistema
informatizado de tránsitos (NCTS) o la
informatización de las declaraciones
aduaneras (DUA), fueron de los primeros
hitos, el sistema de análisis informatizado de riesgos su continuación, y el levan-
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Entrevista del mes

te sin papeles el próximo paso que debe
llevarse a cabo, a nuestro juicio, en el
puerto de Tarragona.
Todos estos pasos deben conllevar una
reducción en el número de los controles
que se llevan a cabo por razones aduaneras, y en la disminución de los tiempos
dedicados a los mismos.
Hemos oído hablar mucho del código
aduanero modernizado ¿Nos lo podría
definir?
Como política comunitaria, la materia
aduanera está regida en su práctica totalidad por normativa europea, de la que
el Código Aduanero Comunitario es la
pieza fundamental. Este reglamento
data del año 1993, y aunque ha sido
modificado puntualmente en multitud
de ocasiones, requería de una renovación completa para afrontar los retos de
la aduana del siglo XXI, que, como he
dicho más arriba, son los de conjugar el
control y la eficacia con la celeridad del
comercio.
Para ello se requería una refundación
completa de esta norma, que es la que
ahora se aborda, y por tanto, las modificaciones que sufren sus más de 300 artí12 AL PORT

culos son muchísimas y abarcan a todos
los ámbitos de la actividad aduanera.
A mi juicio, sin embargo, la modificación
más importante que recoge el nuevo
código será la del cambio de enfoque

del control aduanero, que hasta cierto
punto dejará de ser un control fundamentalmente previo al despacho de las
mercancías, realizado en el lugar de
entrada o de salida de las mismas del
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territorio aduanero, para pasar a ser un
control fundamentalmente realizado a
posteriori. Figuras como las del
Operador Económico Autorizado, o la
del Despacho Centralizado, son piezas
claves de este nuevo enfoque.

Servicios auxiliares en obras marítimas
Servicio de gabarra para entrega de aceites
lubricantes y provisiones a buques fondeados
Servicios logísticos para Consignatarios
Distribuidor logístico lubricantes marinos BP Y
CASTROL zona Mediterráneo

OFICINAS CENTRALES:
C/ Smith, 41 bajos • 43004 Tarragona
(España)
Teléfono 34 977 220 240• Fax 34 977 221 917
www.msmediterranean.com
msmediterranean@msmediterranean.com

ALMACEN LUBRICANTES:
C/ Coure, Nave 1, parcela 12 b
Polígono Industrial Riu Clar
43006 Tarragona (España)
ALMACÉN LOGÍSTICO PORTUARIO:
Muelle Castilla, s/n, Nave D
Puerto de Tarragona
TARRAGONA (España)
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Entrevista del mes

¿Cuáles son los retos de futuro de nuestra aduana?
La aduana europea tiene ante sí el
inmenso reto de adaptarse a las nuevas
formas y exigencias del tráfico internacional de mercancías, y para ello debe
ser capaz de asumir los contenidos del
nuevo código aduanero comunitario,
especialmente los relacionados con las
nuevas fórmulas de control que hemos
señalado en el punto anterior.
La aduana debe ser capaz de distinguir,
rápida y eficazmente, entre los operadores de confianza y los que no lo son y
debe ser capaz de identificar a aquellos
que, por sus condiciones financieras,
contables y comerciales y su historial de
cumplimiento, merecen un trato especial por parte de los órganos aduaneros
a la hora de concederles autorizaciones
para el uso de simplificaciones del cumplimiento de la normativa aduanera o de
seguridad.
De esta manera, la Administración podrá
concentrarse en lo que debe ser su función principal, que es la de la lucha contra el fraude, especialmente el fraude
organizado, y dirigir sus medios de
forma prioritaria hacia esta labor, tan
perjudicial para la economía en general,
y para las personas que realizan sus operaciones dentro de los cauces de la Ley.
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Apportt,
un año más promocionando el Puerto de Tarragona

Apportt

Apportt, desde hace más de diez años,
canaliza todas las inquietudes existentes, tanto las de carácter público como
privado, alrededor de la proyección y
promoción del Puerto de Tarragona.
Desde su creación, puede constatarse
que la entidad está plenamente consolidada y consigue cohesionar y canalizar
la iniciativa privada con las administraciones públicas, con un objetivo común:
el Puerto de Tarragona.
La Agrupación está reconocida en todos
los ámbitos como una gran colaboradora
y difusora del Puerto de Tarragona, con
el importante apoyo de más de 160
socios que integran actualmente
Apportt, esperando nuevas incorporaciones. Seguimos creyendo en nuestro
trabajo, nuestra ilusión y nuestra creatividad en beneficio del Puerto y de las
comarcas de Tarragona.
La Agrupación ha organizado con gran
éxito diferentes acontecimientos de
renombre internacional que han permitido centrar la atención mundial del sector logístico y portuario.
Hemos organizado misiones empresariales con el objetivo de consolidar
la posición líder del Puerto de
14 AL PORT

Tarragona en las diferentes áreas geográficas del mundo y facilitar contactos
empresariales entre nuestros socios y
operadores de todo el mundo.
Apportt siempre ha sido referencia en
comercio internacional para todos nuestros agrupados, participando en diferentes acontecimientos internacionales
(ferias, congresos, seminarios, etc.), organizando presentaciones y jornadas técnicas específicas, realizando estudios de
mercado y editando material gráfico
para dar apoyo a nuestra actividad promocional: estadísticas de tráfico, información de líneas regulares, memorias
anuales de gestión y la revista trimestral
alPORT.
El año 2007 destaca por la organización
del III Symposium de Logística
Intermodal. Puerto de Tarragona.
Durante los días 21 y 22 de Junio, el
Puerto de Tarragona se convirtió en la
sede de la logística nacional.
Durante los dos días, más de 200 personas, entre representantes de la
Administración, navieras, operadores
portuarios, usuarios, transportistas y
operadores logísticos, participaron y
debatieron sobre el futuro del Puerto de

Tarragona en materia de transporte
intermodal.
El Symposium, tiene el objetivo de reunir a las personas que tienen intereses
portuarios directos e indirectos y ven el
Puerto de Tarragona como un punto de
partida logística de primer nivel en el
Mediterráneo.
Durante el Symposium se debatieron
temas tan importantes como la intermodalidad y las infraestructuras; el comercio internacional, perspectivas de evolución de tráfico en el Mediterráneo; el
papel fundamental del ferrocarril en el
transporte multimodal; las nuevas tecnologías aplicadas a la logística y la
importancia de las zonas de actividades
logísticas, todos ellos presentados por
reputados expertos nacionales e internacionales.
El Symposium tiene como objetivo
potenciar el sector de la logística y el
transporte, así como definir nuevas
coordenadas de futuro, donde la presencia de Tarragona y la del puerto han de
ser aún más importantes dentro de la
cadena logística.
Las jornadas permitieron conocer, exponer y debatir las inquietudes y las opi-
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Apportt celebrará el
próximo día 20 de
diciembre su tradicional
cena de Navidad
ma logística de primer orden
para el comercio internacional.
Cabe destacar también la participación de Apportt como
expositor, entre otros, en el
Salón Internacional de la
Logística-SIL 2007 de Barcelona,
y en la 47ava edición de la Bolsa
Europea de Cereales.
Un año más continuamos trabajando en interés de nuestros
asociados, promocionando con
ahínco y entusiasmo al puerto
de Tarragona y a las más de 160
empresas e instituciones que
nos muestran su confianza.

Josep Saltó
Presidente

Apportt tiene el placer de comunicar a
todos los lectores de la revista y
empresas vinculadas al Puerto de
Tarragona que el próximo día 20 de
Diciembre se celebrará la cena de
Navidad del sector.
Un año más, tendremos la satisfacción
de compartir la fiesta con todos nuestros socios y amigos.
En el marco de esta celebración se
otorgarán los premios Apportt 2007 en
su quinta edición.
Desde Apportt hacemos un llamamiento a todas las personas interesadas en asistir a la cena que hagan sus
reservas a Apportt.

Tel.:
977 250 580
e-mail:
apportt@porttarragona.cat
AL PORT 15

Apportt

niones de todas las partes
implicadas en la logística de distribución: navieras, compañías
de transporte nacional e internacional,
administraciones
públicas, agentes marítimos,
clientes, etc.
Cabe destacar que Apportt es
miembro de la Asociación
Española de Promoción del
Tráfico Marítimo de corta distancia-Short Sea Promotion
Centre.
Entre otras actuaciones, en este
ejercicio Apportt ha presentado el Puerto de Tarragona y su
comunidad portuaria a diferentes colectivos nacionales e
internacionales. Actuaciones
que, sin duda, sitúan al Puerto
de Tarragona como centro integrado de transporte y platafor-
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Apportt
presenta la V convocatoria de Premios Apportt
El objetivo de estos premios es reconocer la importante labor de personas,
entidades y empresas que dediquen sus
esfuerzos dentro del sector portuario en
el ámbito del Puerto de Tarragona.
La actuación a través de su actividad y
trabajo así como los proyectos, acciones
y estrategias que destaquen por su
carácter innovador, originalidad y su
proyección y liderazgo, hace que estos
premios reconozcan el esfuerzo y meri-

toria labor, en el trabajo diario a favor de
los trabajos que se desarrollan dentro
del ámbito del Puerto de Tarragona.
Por todo ello, la Agrupación para la
Promoción del Puerto de Tarragona,
A.I.E.-APPORTT, con el interés de incentivar, estimular y reconocer estos esfuerzos, ha decidido fidelizar unos premios
que, de alguna manera, destaquen la
labor desarrollada por personas, entidades y empresas en el trabajo diario den-

tro de la actividad portuaria de
Tarragona.
APPORTT galardona a:
p Empresa más activa en la proyección
exterior del Puerto de Tarragona:
p Especial Dedicación:
p Profesionalidad:
El acto de entrega de premios se celebrará en el marco de la tradicional cena
de Navidad.

PREMIOS OTORGADOS EN ANTERIORES EDICIONES

Apportt

2003:
n Premio a la profesionalidad a la empresa Transportes
Marítimos Alcudia S.A.
n Premio a la fidelidad al Sr. Eduardo Galià por su fiel colaboración en la empresa TPS- Tarragona Port Services, S.L.
n Premio a la especial dedicación al Ilmo Sr. Lluís Badia en
calidad de Presidente del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Tarragona.
2004:
n Empresa más activa en la proyección exterior del Puerto a
Cementos Esfera, S.A. Recogerá el galardón el Sr. Alfonso
Rodríguez, Director Gerente de la Compañía.
n Especial dedicación al Sr. Albert Pérez Melet.
n Profesionalidad al Sr. Josep Lluís Navarro Royo al frente
del sólido equipo del Departamento de Proyección Exterior
de la Autoridad Portuaria de Tarragona.

16 AL PORT

2005:

n Empresa más activa en la proyección exterior del Puerto a

International Marina Tárraco S.L Recogerá el galardón el Sr.
Xavier Bisbé, Director Gerente de la Compañía.
n Especial dedicación al Sr. Ricardo Montiel.
n Profesionalidad al Sr. Carlos Arola como Presidente del
Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de aduanas de
Tarragona.
2006:

n Empresa más activa en la proyección exterior del Puerto

de Tarragona: Algeposa Tarraco, S.L.

n Especial Dedicación: Sr.Antonio Cerdán
n Profesionalidad: Sr.Santiago Abengochea al frente de la

Gerencia de Terminales de Mercancías Noreste de ADIF
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Apportt organiza:
el Primer Encuentro Nacional de Asociaciones
Empresariales de Promoción Portuaria.
PROGRAMA
10h.- Recepción en la Sala de Conferencias del Puerto de Tarragona.
10.15h.- Exposición individualizada de los objetivos y planes de actuación de cada
una de la Asociaciones de Promoción Portuaria.
11.45h.- Pausa café
12.15h.- Coloquio debate de intercambio de experiencias.
13.30h.- Visita a las instalaciones del Puerto de Tarragona.
14.30h.- Almuerzo de trabajo.
16.30.- Visita guiada a Tarragona – Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
18.30 h.- Final del encuentro.
Portuarias.
Por parte de APPORTT, la experiencia de
más de quince años dedicados a la promoción del Puerto de Tarragona y de los
intereses empresariales de nuestros asociados será sin duda un referente de primera línea a nivel nacional.

Evidentemente desde APPORTT, anfitrión de la jornada, consideramos la iniciativa como un gran acontecimiento
portuario que dará a conocer nuestra
magnífica Ciudad Patrimonio de la
Humanidad a todos nuestros visitantes

AL PORT 17

Apportt

La Agrupación para la Promoción del
Puerto de Tarragona A.I.E. – APPORTT
está organizando el Primer encuentro
Nacional de Asociaciones empresariales
de Promoción Portuaria que se celebrará
en Tarragona el próximo día 8 de
noviembre.
El encuentro tiene como objetivo intercambiar experiencias sobre la promoción portuaria que se desarrolla en diferentes Puertos Españoles en favor de sus
respectivas Comunidades Portuarias, así
como definir nuevos retos de futuro.
A la jornada están invitados los máximos
representantes de la Asociaciones de
Promoción Portuaria de ámbito estatal,
así como los Presidentes y Directores de
la Autoridades Portuarias del país.
Ésta iniciativa, en su primera edición,
pretende ser un foro de debate que permitirá conocer, exponer y debatir todas
las inquietudes de promoción portuaria
y ser un un foro de intercambio de ideas
con las que enriquecer el día a día de las
Asociaciones que tienen como objetivo
la proyección de las Comunidades
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Inversiones
Dragados dársena junto a explanada
contradique
Durante este periodo se han llevado a
cabo los trabajos de planificación de
accesos a las zonas de trabajo propiamente dichas así como la contratación
de la draga, la cual se encuentra ya disponible para iniciar el dragado.
Obras de pronta ejecución
Acceso ferroviario al muelle de Castilla
Se contempla la ejecución de un nuevo
acceso al muelle de Castilla, lo cual significa la playa de vias y múltiples desvíos existentes. Las obras en si consisten
en:
- Localización de servicios afectados
- Demoliciones de pavimento y levante
de vía
- Excavaciones y movimientos de tierra
- Ejecución de vía sobre traviesa y balasto
- Nivelación vía y desvíos exitentes
El presupuesto de inversión de los trabajos ha llevar a cabo asciende la cantidad
de 289.115 euros.

Inversions

Traslado edificio de remo
En el transcurso del tercer trimestre se
han registrado las actuaciones que estaban pendientes, concretamente:
- Han finalizado los cerramientos de bloques de hormigón tanto en la planta baja
como en la primera, incluso los trabajos
de acabado de esta unidad constructiva.
- Han concluido así mismo las colocaciones de aparatos sanitarios, colocación
de bancos y falso techo en la oficina
proyectada. Queda por terminar la instalación de las estanterías en las que iran
colocadas las embarcaciones. Con lo
cual, la obra se dará por finalizada.

Obras complementarias al traslado del
edificio de remo
Se ha llevado a cabo en su totalidad la
formación de la rampa de enlace con el
embarcadero con la colocación de las
placas alveolares, tanto en superficie
plana como en la inclinada. Se ha cons18 AL PORT

truido también el pavimento de hormigón previsto de acceso al embarcadero,
con lo qual se dan las obras por concluidas.
Prolongación de 250 m del espigón del
Prats
Una vez acabada la balización relativa a
la señalización marítima y resueltos los
pequeños trabajos de acabado, las obras
han finalizado.
Reordenación de la zona del Serrallo
A lo largo de este tercer trimestre se han
construido los parterres secos, estanques y remates previstos relacionados
con estas tareas. También han concluido
los pequeños trabajos relativos a la
construcción de la ET. Podemos añadir
que tanto la iluminación pública, paneles de señalización y trabajos de jardinería han finalizado, por lo que las obras
han acabado.

Vial acceso al muelle de Cantabria
La finalidad de las obras es la necesidad
de la construcción de un vial perimetral
al contradique en unos 400 m de longitud, conectado al acceso general a las
explanadas de ribera para mejorar la
explotación actual del muelle.
Consta fundamentalmente de la realización de las siguientes actuaciones:
- Movimientos de tierra (excavaciones,
rellenos, nivelados y compactaciones)
pavimentaciones zona entre vial y concesión
- Ejecución y extendido de pavimento
de aglomerado con una seción de 5cm
de capa inferior de G-20, 5cm de rodadura de S-12.
- Señalización horizontal y vertical de la
calzada programada.
- Canalizaciones de agua, teléfono y
electricidad
- El presupuesto de inversión alcanza la
cantidad de 378.036 euros.
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Tarragona registra un récord

en el tráfico de mercancías en el primer semestre de 2007

un 16,5 % y pasando de las 710.268 toneladas a las 827.554.
Uno de los datos más destacados es el
incremento del orden del 449,3% en el
tráfico de mercancía contenerizada, uno
de los sectores que, desde el Puerto de
Tarragona, se pretende potenciar.
En los primeros seis meses del año llegaron a las instalaciones portuarias 1.467
buques, un 6,5 % más que en idéntico

periodo del año pasado.
Por lo que respecta a las cifras logradas
durante el mes de junio de 2007,
Tarragona movió un total de 3.508.783
toneladas, lo que supone un incremento
cercano al millón de toneladas respecto
al mismo mes del pasado año, en el que
se gestionaron 2.587.037 toneladas.
Como conclusión, destacar que el volumen de tráfico de mercancías en el
Puerto de Tarragona durante el mes de
junio de 2007 ha sido el más importante de todo el siglo.
A su vez, el segundo y tercer puesto en
el ranking estadístico de mejores meses
del año en volumen de toneladas movidas en el Puerto de Tarragona, corresponde al ejercicio 2007.
Por lo que, sin ninguna duda, este es un
año importante para nuestro Puerto.

Opinió

La gestión de mercancías en las instalaciones del Puerto de Tarragona batió
todo un récord en el primer semestre
del ejercicio 2007, una cifra histórica
para el siglo XX y principios del siglo XXI.
El enclave del Puerto de Tarragona
movió en el primer semestre de 2007
más de 18.129.939, lo que supone un
incremento del 14,2% respecto del
mismo periodo del pasado año, en el
que se movieron 15.873.491 toneladas.
Los graneles líquidos han experimentado
un incremento del 11,65% hasta superar
la cifra de 10.511.000 toneladas.
Por lo que respecta a graneles sólidos, el
aumento porcentual semestral se ha
situado en un 19,9%.
La mercancía general ha continuado la
dinámica de crecimiento, incrementándose en el conjunto de enero a junio en
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El Puerto de Tarragona

Opinió

proyecta un nuevo muelle exterior de 200 hectáreas

La Autoridad Portuaria de Tarragona ya
ha iniciado, tras obtener la autorización
del ente público Puertos del Estado, los
estudios para construir un nuevo enclave
mar adentro y adosado al actual dique
exterior. Se trata de una obra de gran
envergadura, de 200 hectáreas de superficie, que costará entre 600 y 700 millones de euros y que podría estar lista en
un plazo de 15 años.
El proyecto obedece a unas perspectivas
de crecimiento económico muy importantes. Es por ello que el presidente del
Puerto de Tarragona afirma que necesita
“urgentemente” más espacio. El crecimiento interior está muy limitado, por
lo que la única posibilidad es ganar
terreno al mar. Es imprescindible realizar
el proyecto, queremos dar un salto cualitativo y cuantitativo en el tráfico de
contenedores, explicó el Presidente.
A corto plazo se acometerá el dragado
del muelle de Cantabria, se adecuará
una explanada posterior al muelle de
Galicia, se ampliará el muelle de inflamables, se ganará espacio en el sector de
Ribera y habrá un nuevo muelle adosado.
En el 2008 comenzarán las obras de la
zona de actividades logísticas en el
municipio de Vila-seca. Estos proyectos,
sumados a otras intervenciones, implican una inversión de 175 millones de
euros entre el 2007 y el 2010.
La prioridad y objetivo es ser un gran
puerto en tráfico de contenedores, aunque sin olvidar los tráficos tradicionales:
productos agroalimentarios, graneles
sólidos, productos petrolíferos y derivados, automoción.
20 AL PORT
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El que s’ha dit...
2006, que fueron 33.375 toneladas. Y en
el mes de julio las toneladas contenerizadas han sido 14.162 con un aumento
del 476,4% frente a las 2.457 toneladas
del mes de julio del año 2006. No cabe
duda de que 2007 será el año del contenedor en el puerto de Tarragona.
Si vemos las mercancías por su naturaleza, en el grupo energético el incremento
ha sido del 10,5%, con 14.353.744 toneladas de mercancías movidas de enero a
julio de 2007 frente a las 12.989.417 de
toneladas movidas de enero a julio de
2006. En el grupo de los materiales
metalúrgicos el incremento es del 60,5%,
dado que se han movido 339.153 toneladas frente a las 215.561 toneladas de
enero a julio de 2006.

extraordinario del 309,8%, puesto que se
han movido 1.131.084 toneladas en estos
siete primeros meses frente a las 276.033
toneladas movidas en el mismo período
del año anterior. Y, por último, en los
productos agroalimentarios y ganaderos
se produce un aumento del 8,7%, puesto
que se han movido de enero a julio
2.517.829 toneladas frente a los 2.316.914
de toneladas de enero a julio de 2006.
Los incrementos en la carga y descarga
de mercancías se intensifican en los últimos meses a los que hacen referencia las
estadísticas de la Autoritat Portuària,
aunque en el mes de julio se registra una
leve desaceleración al pasar al pasar del
35,6% al 19,2% de julio. (Diari de
Tarragona)

Asimismo, en el grupo de los siderúrgicos el incremento en este período de
enero a julio de 2007 ha sido del 44%, o
sea 310.348 toneladas frente a las 215.561
toneladas movidas de enero a julio de
2006. En el grupo de abonos, el incremento es del 5,4%, ya que se han movido
208.273 toneladas frente a las 197.511
toneladas de enero a julio de 2006. En el
grupo de productos químicos el aumento es del 12,8%, han sido 1.411.796 toneladas movidas de enero a julio de 2007
frente a las 1-251.793 toneladas movidas
de enero a julio de 2006.
También, en el grupo de materiales de
construcción, hay un incremento

El Port se perfila como el líder indiscutible en tráficos de cereales
‘Si este año hay déficit de cereales, en las
instalaciones portuarias no lo notan. En
el primer semestre, las operaciones de
carga y descarga de esta mercancía crecieron un 4,7% respecto a 2006’
‘Los cereales y sus harinas se transportan
como graneles sólidos para pienso animal’
El Port de Tarragona es líder indiscutible
en el tráfico de cereales en el sistema
portuario español y lo continuará siendo
dada la evolución del mercado. Así lo ha
asegurado la Autoritat Portuaria de
Tarragona (APT) tras echar un vistazo a
sus estadísticas.
Los cereales y sus harina forman parte
del tráfico habitual de mercancías en el
Port de Tarragona que se transportan en
forma de graneles sólidos. Se trata de
productos agroganaderos para alimentación animal.
Hasta el mes de agosto, se movieron por
las instalaciones portuarias 2.923.486
toneladas de productos agroalimentarios y ganaderos, un 4,7% más que en el
mismo periodo de 2006 cuando las operaciones de carga y descarga de este
producto alcanzaron un peso total de
2.791.171 toneladas.
Las previsiones de la APT apuntan que
cuando finalice el año se habrán movido
más de 2,6 millones de toneladas de
cereales y sus harinas. Hasta la fecha la
evolución ha sido bastante más favorable que el ejercicio anterior, cuando se
transportaron un total de 2.026.395
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Retalls de premsa

Siete meses de récord en el movimiento de mercancías en el Port
‘Entre enero y julio se cargaron y descargaron casi 21 millones de toneladas, lo
que significa un incremento del 15% que
aún se acentúa más en los últimos
meses’
Por las instalaciones del puerto de
Tarragona se han movido, tanto cargadas
como descargadas, en lo que va de enero
a julio (acumulado) 20.914.624 toneladas
de mercancías, lo que significa un incremento del 14,8%, puesto que durante el
mismo período del año anterior se
movieron 18.223.482 toneladas de mercancías. Y el movimiento de mercancías
en el pasado mes de julio ha sido de
2.764.546 toneladas, lo que implica un
aumento del 17,6% con respecto al mes
de julio de 2006, en el que se movieron
2.349.993 toneladas.
En el grupo de petróleos el incremento
en el acumulado es del 11,1%, lo que
muestra 10.958.318 toneladas frente a las
9.860.693 toneladas trasegadas en el
mismo periodo del año pasado. Y en el
mes de julio, el aumento ha sido del 10%,
dado que se han movido 1.546.397 toneladas frente a las 1.405.278 del mes de
julio de 2006.
En el grupo de graneles sólidos, en el
acumulado, se han cargado y descargado
un 22,2% más que de enero a julio de
2006, han sido 7.512.973 toneladas frente
a las 6.148.343 del mismo período del
año pasado. En el mes de julio se movieron, en graneles sólidos, un 42,3% más
que en el mismo mes de 2006, ya que
han sido 894.858 toneladas frente a las
628.707 de julio del año pasado.
En el grupo de carga general es extraordinario el incremento que se ha producido tanto en el acumulado como en el
mes de julio en cuanto a la carga general
contenerizada. Así en lo que va de año,
se han movido 969.165 toneladas frente a
las 815.985 toneladas del mismo periodo
del año pasado, lo que representa un
aumento del 18,8&. En el mes de julio
han sido 123.227 toneladas frente a las
105.718 toneladas de julio de 2006, lo
que da un aumento del 16,6%.
Y, las mercancías movidas en contenedor han sido, en estos primeros siete
mes del año, 195.409 toneladas lo que
representa un aumento del 485,5% frente a las movidas en el mismo período del
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toneladas. Sólo durante el mes de agosto, el tráfico de esta mercancía ha crecido un 13,1% en relación al mismo mes del
año pasado –un total de 3.224.287 toneladas frente a las 2.850.225 toneladas de
2006-.
La actividad no ha cesado en septiembre. Varios buques de cereales destinados a la producción de piensos para la
alimentación animal han descargado en
los muelles en las últimas semanas. Esta
misma semana sin ir más lejos ha operado el buque “De Ping Hai”, con 66.462
toneladas de sorgo; el “World Swan”, con
20.000 toneladas de harina de soja a
granel; y el buque “Messidor” con 50.602
toneladas de maiz. En total, 137.064
toneladas.
Es más, hasta hoy domingo, están previstos los siguientes buques: el “Musketier”
que descargará 3.500 toneladas de cáscara de colza; el “Urla”, que embarcará
1.500 toneladas de avena; y el “Eden”,
que descargará 3.304 toneladas de urea
agrícola. Todo ello suma 6.804 toneladas
más a las cifras anuales.
La lista de nombres de buques que atracaron en el Port cargados con esta mercancía desde principio d emes hasta el
lune spasado es numeroso. El “Iron F”
que descargó 54.800 toneladas de torta
de soja y 11.500 toneladas de maiz; el
“Alpha”, que descargó 65.000 toneladas
de maíz; el “Turhan” que cargó 1.500
toneladas de avena; el buque “Anastasia”
que descargó 2.200 toneladas de cascarilla y 20.756 toneladas de torta de soja;
el “lady S” que descargó” 18.000 de torta
de soja; el “Forest” que descargó 45.000
de tapioca; el “Richelieu” que cargó
3.650 toneladas de trigo para Italia; y el
“Talty”, que descargó 15.900 toneladas
de trigo. En total, 233.154 toneladas descargadas de productos para alimentación animal.
En conclñusión, desde primeros de septiembre y hasta la fecha se han descargado 377.022 toneladas de productos
agroalimentarios para animales. Todos
estos cargamentos de cereales proceden
de Estados Unidos de América, Brasil,
Argentina, Tailandia y Lituania.
En el ejercicio 2006 se movieron
4.148.611 de toneladas, tanto descargadas como cargadas. Para 2007, el Port
espera sobrepasar los 4,5 millones de
toneladas de este tráfico, basándose en
cómo actúa el mercado internacional de
cereales. (Diari de Tarragona)
El ministerio demuestra en TGN que no
hay desabastecimiento de cereal
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‘Puxeu insiste en que el encarecimiento
brusco de precios responde a movimientos especulativos’
‘Las explotaciones familiares pueden ver
en peligro su viabilidad si no bajan los
precios’
Ante un carguero de los cinco que en las
últimas 72 horas han dejado en el Port
de Tarragona 300 millones de kilos de
cereales, el secretario general de
Agricultura, Josep Puxeu, quiso dejar
claro que el mercado no está desabastecido de estos productos, por lo que su
aumento de precios y el de sus derivados no responde a la ausencia de cereal,
sino a movimientos especulativos. (Diari
de Tarragona)

“vetllarà per garantir que la transmissió
dels costos en la cadena alimentària
sigui justa”. Un cop més va apuntar que
l’augment “especulatiu” del preu dels
cereals és “totalment injustificable”. (El
Punt)
Llena vigilará los altos precios de los
cereales
‘El conseller acudió ayer al Puerto de
Tarragona, donde se descargaron 300
millones de kilos de grano’
El conseller de Agricultura de la
Generalitat, Joaquim Llena, aprovechó
una visita que realizó al Puerto de
Tarragona con motivo de la descarga de
300 millones de kilos de cereal procedente de países como Estados Unidos,
Lituania y Brasil para decir que “loq eu
tenemos que hacer desde la Generalitat
y desde el estado, es “velar para que
nadie haga su agosto en septiembre” así
como “velar para que la transmisión de
costes de la cadena de valores sea justa.”
(El Mundo)
Gobierno y Generalitat niegan que
haya escasez de cereales
‘Las administraciones exhiben las últimas
importaciones que han llegado a España’
‘Agricultura explicará cuál es el peso de
la materia prima en el precio final del
pan’
El Gobierno y la Generalitat escenificaron en Tarragona la inexistencia de desabastecimiento de cereales en el país y
sostuvieron que gran parte del aumento
del precio de estos productos se debe a
maniobras especulativas. Joaquim Llena,
conseller de Agricultura, y Josep Puxeu,
secretario general del Ministerio de
Agricultura, citaron a la prensa en el
puerto tarraconense y anunciaron que
hasta el próximo viernes des descargarán 300.000 toneladas de cereales procedentes de Estados Unidos, Lituania y
Brasil, entre otros. (El Periódico)

300.000 tones a Tarragona
Des d’ahir i fins divendres es descargaran
al port de Tarragona 300.000 tones de
cereals d’importació, provinents majoritàriament dels Estats Units, Lituània i el
Brasil. El secretari general d’Agricultura,
Josep Puxeu, va remarcar que això
demostra que el mercat funciona amb
“total normalitat” i va negar que s’estiguin desviant cereals importats a la
fabricació de biocombustibles. En
haches sentit, remarca que “unicament”
es destinen al cosum i a l’elaboració de
pinsos. El conseller d’Agricultura,
Joaquim Llena, va asegurar que el govern

La UE pren mesures per fer créixer la
producció de cereals
‘El govern central nega que el cereal
d’importació vagi al biocombustible’
El secretari general d’Agricultura del
govern central, Josep Puxeu, va negar
ahir que es desviïn cereals importats per
fabrcar biocombustibles. Puxeu i el conseller d’Agrcultura, Joaquim Llena, van
asistir a tarragona a la descàrrega d’un
carregament de 300.000 tones de cereals que havien arribat els dos dies anteriors, que es destinaran a l’alimentació.
(Avui)
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El puerto supera los 24 millones
de toneladas de mercancías en agosto con un incremento del 14,7%
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Tràfic portuari

El puerto supera los 24 millones de
toneladas de mercancías en agosto con
un incremento del 14,7%
Este hecho es insólito en la Autoridad
Portuària de Tarragona, dado que desde
enero a agosto de 2004, sin buscar otros
años pasados, se alcanzaron 19.905.923
de toneladas, movidas en el puerto:
tanto cargadas como descargadas; de
enero a agosto de 2005, se lograron
mover 20.566.479 toneladas; de enero a
agosto de 2006, fueron 20.908.671 toneladas; y de enero a agosto de 2007, ejercicio que no ocupa, se han movido
24.176.160 toneladas, lo que representa
un incremento del 14,7% respecto al
mismo período del año pasado. Lo que
significa que este 2007 el puerto puede
cerrar por encima de los 35 millones de
toneladas de tráfico movido en sus instalaciones.
Uno de los tráficos que más crece es el
de la carga general transportada en con-
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tenedores, puesto que
aumenta en un 561%,
dado que de enero a
agosto de 2007 se han
movido 254.090 toneladas de carga general
contenerizada y en
este mismo período
del año pasado se
movieron
38.440
toneladas.
Asimismo, por grupos
la carga general es la
que más aumenta en
tráfico acumulado, de
enero a agosto, así han
sido 1.122.972 toneladas movidas, con un
incremento del 23,6%,
frente a las 908.314
que se movieron en el
mismo período del
año pasado.
El siguiente grupo que
más ha movido es el
de los graneles sólidos, que incrementa
su porcentaje en un
19,5%, dado que han
sido 8.775.333 toneladas frente a las
7.345.530 toneladas de
enero a agosto de
2006.
En el grupo de líquidos a granel el incremento de enero a
agosto es del 16,2%,
pues se han movido1.477.356 toneladas
y en el mismo periodo
de
2006
fueron
1.271.736 toneladas. Y
en el grupo de petróleos el incremento del
acumulado ha sido del
11,8%,
han
sido
12.580.398 toneladas
trasegadas de enero a
agosto de 2007 frente
a las 11.257.584 toneladas de enero a agosto
del año pasado.
Dentro de este grupo
el crudo de petróleo
se incrementa en un
9%, pues han sido
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6.296.551 toneladas las
trasegadas frente a las
5.777.176 del mismo período de 2006.
Si miramos los tráficos
según su naturaleza es el
grupo de los materiales
de construcción donde el
incremento de enero a
agosto es extraordinario,
puesto que alcanza un
286,8%, puesto que se
han movido en este período 1.211.791 toneladas
frente a las 313.304 toneladas del mismo período
del año 2006.
El siguiente grupo que
crece es el siderúrgico,
aumenta un 39,1%, puesto
que mueve 358.678 toneladas frente a las 257.800
toneladas del año pasado. El grupo de mercancías metalúrgicas aumenta
un 25,8%, pues se han
movido 347.687 toneladas
en este período de enero
a agosto de 2007, frente a
las 276.284 toneladas
movidas en el mismo
período de 2006.
El grupo de los productos
químicos mueve un 17,1%
más con respecto al año
pasado, desde enero a
agosto de este año se han
movido 1.639.273 toneladas frente a las 1.339.659
del mismo periodo de
2006.
En el grupo de energéticos, se han trasegado
16.764.750
toneladas
desde enero a agosto de
2007, con un incremento
del 12,2%, frente a las
14.947.788 toneladas de
enero a agosto de 2006.
Y, por último, señalar que
han entrado en este
periodo de tiempo, 1.983
buques, lo que significa
un aumento del 9,6%,
frente a los 1.810 buques
entrados en el mismo
período del año pasado.
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Servei de publicacions

L’intercanvi institucional de
publicacions
Com ja hem explicat en alguna altra ocasió, una de les primeres tasques que va
desenvolupar el Servei de Publicacions
del Port de Tarragona en el seu inici l’any
2004, va ser recopilar tota la documentació que es tenia a l’abast sobre tots els
llibres editats fins aleshores pel Port de
Tarragona. Aquest treball donà lloc a l’edició i posterior difusió del Catàleg de
Publicacions del Port de Tarragona a
totes aquelles entitats i institucions susceptibles d’estar interessades en les
nostres edicions. Aquesta difusió va
permetre establir acords d’intercanvi de
publicacions amb moltes d’elles. De fet,
avui dia, comptem amb més de seixanta
institucions adherides al programa d’intercanvi.
Cal dir que l’intercanvi institucional de
publicacions esdevé una interessant i
alhora consolidada fórmula de proveïment per als fons bibliogràfics dels diferents organismes que hi participen. Cal
remarcar que l’Arxiu del Port de
26 AL PORT

Tarragona posseeix un important fons
bibliogràfic que té més de 8.500 llibres i
que entre les seves funcions hi ha atendre les necessitats dels tècnics dels
diversos departaments de l’Autoritat
Portuària, investigadors i usuaris en
general.
D’acord amb aquest plantejament,
enguany, el Servei de Publicacions ha
centrat els seus esforços a contactar
amb aquelles institucions que editen
publicacions que poden ser d’especial
interès per als tècnics de l’Autoritat
Portuària i usuaris de l’Arxiu del Port.
Així doncs, d’una banda s’ha reforçat l’intercanvi amb les diferents autoritats
portuàries d’arreu de l’Estat, les quals en
els darrers anys han portat a terme una
tasca editora de gran qualitat.
Cal esmentar, per exemple, les publicacions de l’Autoritat Portuària de
Santander amb títols com ara La nueva
legislación marítima y portuaria y Playas
Urbanas.

Tanmateix, hi ha dos apartats que destaquen en el conjunt de publicacions editades per les diferents autoritats portuàries. D’una banda trobem els llibres que
se centren a explicar la història dels diferents ports, com és el cas de Las Palmas,
ciudad y puerto. Cinco siglos de historia,
Cartagena, puerto de mar o Puerto de
Gijón en la Guerra Civil; i de l’altra, hi ha
les edicions dedicades a fer un recorregut històric de caire gràfic dels ports, de
les quals les més recents són: El Puerto y
la ciudad de Algeciras. Cien años de historia compartida a través de la fotografía o Bilboko Portua. Iragana argazkitan.
També s’ha establert acord d’intercanvi
amb el Centro de Estudios Históricos y
Obras Públicas (CEHOPU) que s’integra
dins la xarxa de centres d’estudis del
ministeri de Fomento. Mitjançant aquest
centre tenim accés a l’adquisició de
publicacions de caire tècnic sobre obra
pública, transport, així com treballs de
tipus històric.
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Seguint el mateix criteri, hem consolidat
l’intercanvi amb el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, un fet
que ens ha permès incorporar llibres
com ara Historia de las obras públicas en
España.
És important remarcar també l’intercanvi iniciat amb la Càtedra d’Estudis
Marítims, organisme gestionat per la
Universitat de Girona i l’Ajuntament de
Palamós, que ens ha fet arribar publicacions d’innegable interès en l’àmbit portuari i marítim com són: Ports i ciutats a
Catalunya. L’alternativa de les ciutats
portuàries petites i mitjanes, Las
Cofradías en España o El turisme i el mar.
El patrimoni marítim i els nous turismes.
Finalment, volem agrair la tasca desenvolupada per en Josep Lluís Navarro al
llarg de tots aquests anys al capdavant
del Centre d’Estudis Marítims de
l’Autoritat Portuària de Tarragona i que
sense la seva inestimable col·laboració el
Servei de Publicacions no hauria pogut
tirar endavant molts dels seus projectes
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Servei de publicacions

Mònica Flores Mateo
Servei de Publicacions del Port de
Tarragona
publicacions@porttarragona.cat
Tlf. 977.24.39.34
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L’intent fallit de creació d’un
Consolat de Mar a Tarragona

Història

La major part de consolats marítims
espanyols creats per solucionar possibles desavinences comercials i per promoure i protegir els interessos dels mercaders catalans i aragonesos daten de
final del segle XIII. El Consolat era un tribunal gremial que va tenir molta importància a partir de l’expansió comercial
pel Mediterrani i de l’intercanvi entre les
ciutats que banya aquest mar. Les primeres a tenir consolat van ser Pisa i Gènova
a Itàlia. Més tard hi va haver les de la
Provença i el Llenguadoc, i a partir dels
segles XIII i XIV, proliferaren al llarg de la
costa catalana, des de Perpinyà fins a
València. N’hi havia a Girona (1385),
Tortosa (1363), Sant Feliu de Guíxols
(1443), Barcelona (1282), Mallorca (1326) i
València (1283) per citar-ne algunes.
Malgrat ser una institució d’època
medieval, el seu abast s’estengué fins a
les primeries del segle XVIII, concretament fins que es promulgà el Decret de
Nova Planta l’any 1716. L’adveniment de
la monarquia borbònica i la imposició
d’un règim absolutista i centralista que
afavoria clarament els interessos de la
noblesa en detriment dels que havien
assolit els comerciants, va ser la causa
principal de la inactivitat dels consolats
en època moderna. El 1758, es restaurà el
Consolat de Barcelona aprofitant les
relacions mercantils amb Amèrica,
sobretot a partir de 1778, data en què es
liberalitzaren les relacions comercials
amb el nou continent.
És precisament en aquest moment, quan
Reus i Tarragona, davant l’empenta econòmica del moment, es decidiren a
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demanar l’establiment d’un consolat. A
la ciutat de Reus se li va denegar aquest
favor l’any 1810, però, en canvi, a la de
Tarragona se li concedí l’any 1817.
No oblidem que aquest fet es desenvolupa en l’època en què la major part de
productes del Camp de Tarragona s’exportaven pel port de Salou, ja que el de
Tarragona s’estava encara reconstruint; a
més coincideix també amb el debat de la
divisió territorial i de la capitalitat que
demanaven les ciutats de Reus,
Tarragona i Tortosa.
Però centrem-nos en el Consolat de
Tarragona. El mes d’octubre de 1816, els
representants de la Junta Protectora de
les Obres del Port de Tarragona s’adreçaren al Reial Consolat de Comerç de
Barcelona per demanar l’establiment
d’un consolat a la ciutat. Els motius principals que aportaren els tarragonins per
a demanar aquesta institució de comerç
van ser la seva antiguitat com a ciutat, en
la qual ja s’hi havien establert els romans
i els avantatges militars fruit de la seva
situació geogràfica. A més, s’emparaven
en el que disposava la Reial Cèdula de 12
d’octubre de 1778 que permetia l’establiment de consolats en els ports espanyols habilitats per al comerç amb
Amèrica. El tarragonins també argumentaven al seu favor el fet que la zona era
productora de “caldos”1 fàcilment
exportables pel seu port.
Però Barcelona, en veure’s assetjada per
la proposta, respongué que no es tenia
constància de litigis o causes judicials a
Tarragona, per la qual cosa no es veia la
necessitat d’establir el consolat a la ciu-

tat; a més, consideraven que no seria
apropiat que en una mateixa província hi
haguessin dos tribunals. Els de Barcelona
es defensaven amb paraules com aquestes: “La Junta de Comercio de Barcelona
y su consulado extienden su proteccion,
su influxo y su zelo a toda la provincia
con el mismo interes que a la capital, y
tanto el ciudadano, como el forastero,
son amparados por la justicia de sus litigios como premiados por sus útiles descubrimientos, sin necesidad de que haya
de dismembrarse un corregimiento para
procurarse acaso unas ventajas que
redundarian muy prontamente en daño
de las demás”.
No serviren de gaire aquestes explicacions, ja que, el 18 de juny de 1817, el fiscal que portava el cas dictaminà la conveniència de crear el consolat a
Tarragona amb el vistiplau del rei. El 2 de
desembre del mateix any se n’aprovà la
formació per Reial ordre.
El 23 de febrer de 1818 la Junta
Protectora de les Obres del Port envià
les ordenances previstes per regular el
consolat de Tarragona, extretes de les
del de Palma de Mallorca creat l’any
1800. Es tracta d’un document molt
ampli en el qual es recullen des de l’objecte del consolat, el seu abast, la matrícula, els empleats, les eleccions dels
càrrecs, o la composició de la junta de
govern formada pel prior, dos cònsols,
deu consiliaris (dos per cada classe), el
comptador, el tresorer, el síndic i el
secretari.
És interessant aprofundir en algun d’aquests aspectes, com ara l’objectiu del
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Consolat, que no era altre que promoure
i conciliar el foment de l’agricultura, del
comerç, de la indústria i de la marina, i
exercir la jurisdicció consular en benefici públic. L’abast del Consolat s’estenia
per tots els pobles del Corregiment
marítim i terrestre de Tarragona.
La matrícula estava formada
per quatre classes:
q la classe dels hisendats o
tots aquells que posseïssin,
com a mínim, 12.000 pesos
senzills en finques i heretats.
q la dels comerciants, que
agrupava totes aquelles persones dedicades professionalment a activitats comercials, tant marítimes com
terrestres.
q la dels fabricants, a la qual
pertanyien els professors,
els constructors, els artistes i
artesans, els científics i les
professions liberals i mecàniques.
q la dels naviliers, de la qual
formaven part els patrons i
oficials de mar i els propietaris d’embarcacions de més
de 100 tones.
q la classe dels honoraris,

que
incloïa
aquells individus
que no pertanyien a cap de les
classes esmentades però que
havien estat condecorats, instruïts
o bé els que “eran
amantes de S.M. y
de la patria, de
cualquier estado
que sean, que
quieran cooperar
a los sabios y
benéficos designios que tiene
S.M. estableciendo
este
Consulado”.
Per estar matriculats en aquestes
classes tots els
individus del consolat havien de
ser majors d’edat,
tenir potestat per
a administrar els
seus béns, gaudir
de bona reputació i ser veïns de Tarragona, del seu port
o de qualsevol poble del districte del
consolat.
En una llista de les persones que la Junta
Protectora de les Obres del Port proposà per als càrrecs, s’observen noms coneguts d’entre els quals en volem destacar

alguns, com el de Josep de Torres (baró
de les Quatre Torres) candidat al càrrec
de prior, el de Josep Francesc Yxart Pi,
per al de cònsol primer, el de Francesc
de Cadenas, per al de consiliari primer
de la classe dels hisendats, els dels
enginyers portuaris Francisco Campaña
o Vicente Texeiro, també com a consiliaris, el de Josep Anton de Castellarnau
Campos per al de tresorer, el de Guillem
Oliver per al de síndic o el de Francesc
Albiñana per al d’escrivà.
Malgrat totes les bones intencions, el
Consolat de Mar de Tarragona no es va
arribar a crear, encara que les actuacions
i accions dutes a terme en aquest sentit
serviren per establir les bases de la futura Junta de Comerç, antecedent immediat de la Cambra de Comerç, fundada
l’any 1835.

Coia Escoda Múrria
Arxiu del Port de Tarragona

1 Entenem per caldos tots els licors relacionats amb
l’aiguardent.
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Mare Nostrum?

Museu del Port

L’any 2007 ha estat declarat Any de la
Ciència a l’Estat espanyol, amb la finalitat de promoure, conjuntament, el
ministeri d’Educació i Ciència i la
Fundació Espanyola per a la Ciència i la
Tecnologia (FECYT), activitats de difusió
i divulgació entorn de la ciència i de la
tecnologia.
Per la seva part, la Fundació Catalana per
a la Recerca i la Innovació organitza del
9 al 18 de novembre, la 12a edició de la
Setmana de la Ciència amb l’objectiu d’apropar la ciència i la tecnologia a la ciutadania. La temàtica central escollida
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aquest any té com
a fil conductor el
canvi climàtic.
El Museu del Port
de Tarragona, des
de la seva inauguració, ha programat, anualment, la
realització d’activitats didàctiques de
la seva proposta
pedagògica per a la
Setmana de la
Ciència. Enguany,
atesa la importància de la temàtica
escollida, s’ha desenvolupat un projecte específic perquè els nens i les
nenes coneguin les
p ro b l e m à t i q u e s
d’aquesta situació,
i reflexionin sobre
tot un seguit de
qüestions:
Són
nostres els mars i
els oceans? Podem
fer-ne el que vulguem?
Realment són molt més que aigua salada
i prou. Són un sistema viu que l’hem de
conèixer, tenir-ne cura i respectar-lo.
Nosaltres formem part d’aquest sistema
i som, també, la causa de molts dels seus
problemes. Amb l’ajuda d’una maleta
didàctica s’aproximaran a alguns dels
problemes ambientals de la mar. Jugant,
observant i experimentant, els nens i les
nenes s’adonaran de com les nostres
accions quotidianes afecten el medi
marí i com podem actuar per minimitzar
aquest impacte.

Amb el títol de Mare Nostrum?, l’activitat intenta que es reflexioni sobre diverses dinàmiques per tal de desenvolupar
alguns dels principals problemes
ambientals del medi marítim, essent
l’objectiu el de prendre consciència de
l’impacte que tenen les persones sobre
aquest medi en la seva vida quotidiana.
Conèixer dificultats ambientals i valorar
la mar com un sistema fràgil que s’ha de
respectar seran altres dels objectius a
assolir.
Els continguts a treballar són:
La contaminació de l’aigua per diferents
aspectes; l’eutrofització per excés d’abocaments de nutrients a la mar que provinguin de l’agricultura, la indústria i les
zones urbanes; el canvi climàtic i les
seves conseqüències a la mar, així com
la pesca i el consum responsable i sostenible.
L’activitat va adreçada a alumnes de
cicle superior de primària i primer cicle
d’ESO. La durada del taller és, aproximadament, d’una hora. Hi haurà un servei
de préstec a les escoles -amb una normativa establerta- per tal de poder disposar de la maleta uns dies per realitzar
les propostes a les aules de la mateixa
escola.
Durant la Setmana de la Ciència, del 9 al
18 de novembre, es portaran a terme les
activitats de la maleta al Museu. Els
horaris seran els dissabtes al matí per a
grups i les tardes de dimarts a divendres
per a les escoles que, prèviament, ho
hagin sol·licitat al Servei de Reserves del
Museu (977 259 442).

Mercè Toldrà Dalmau
museuport@porttarragona.cat
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Les energies renovables.
El biogàs

dueixen un combustible de valor, a més
de generar un producte que es pot aplicar com condicionador del sòl o adob
genèric. El biogàs té de mitjana un poder
calorífic entre 4.500 a 5.600 kilocalories
per metre cúbic. Aquest gas es pot utilitzar per produir energia elèctrica mitjançant turbines o plantes generadores a
gas, forns, estufes, assecadores, calderes,
o bé d’altres sistemes de combustió a
gas, degudament adaptats a aquest efecte.
Hi ha un sistema natural, anomenat biodigestor, que aprofita la digestió anaeròbia de les bactèries que ja habiten els
fems per transformar aquest en biogàs i
fertilitzant. El biogàs es pot fer servir
com a combustible a les cuines, a la
il·luminació, o bé en grans instal·lacions

procés de la biomassa. Generalment, el
biogàs es valoritza en un motor de cogeneració a on es produeix energia elèctrica d’origen renovable que es ven a la
xarxa, i calor, que s’utilitza en part per a
granja i per a altres possibles aplicacions.
Els principals avantatges d’una planta de
biogàs es troben en un benefici directe i
en una millor visió social de l’activitat
ramadera. Una reducció de mals olors,
tant a les granges com durant l’aplicació
de purins i un millor ús de l’adob orgànic
i de nutrients en forma inorgànica.
Cal fixar, però, l’atenció en l’horitzó del
2015, que serà quan s’haurà de demostrar
a la Unió Europea que s’han aplicat
mesures efectives per ajustar-se al protocol de Kioto. L’administració ho ha de
liderar i el sector agrari s’hi ha d’implicar.

biogàs, per definició, és un gas combustible que es genera en medis naturals o
en dispositius específics per les reaccions de biodegradació de la matèria
orgànica, mitjançant l’acció de microorganismes i d’altres factors com ara la fermentació en condicions anaeròbies, és a
dir, en absència d’oxigen.
La fermentació anaeròbia es pot produir
de manera natural quan les condicions
són les adequades. El resultat és un gas
compost bàsicament per metà (CH4, 55 a
80 %), diòxid de carboni (CO2) i traces
d’altres elements com són hidrogen,
nitrogen i sulfur d’hidrogen.
La producció de biogàs per descomposició anaeròbia es considera útil per tractar residus biodegradables, ja que pro-

per alimentar qualsevol motor que generi electricitat. El fertilitzant, anomenat
biol, inicialment s’ha considerat un producte secundari, però actualment s’està
considerant de la mateixa importància, o
fins i tot superior, al biogàs, ja que en
comunitats de camperols és un fertilitzant natural que millora el rendiment de
les collites.
De fet, aquesta utilització dels fems i del
purins no és nova. Altres civilitzacions
del món, a l’Àfrica, Sud-amèrica i
Centre-amèrica, Sur-est asiàtic, aprofiten els fems per produir el seu propi
combustible i el seu propi fertilitzant.
Finalment, cal dir que una planta de biogàs és una planta de digestió anaeròbia a
nivell industrial per dirigir i controlar el

El nostre país es va comprometre a no
superar l’any 2012 en més d’un 15% les
emissions de gasos de 1990, però ja les
supera en més del 52%. Tanmateix,
Espanya haurà de multiplicar per 16 la
seva xifra actual de consum de biocarburants per complir l’objectiu d’assolir l’any
2010 el 5,83% del mercat nacional de
combustibles fixat en el Plan de Energias
Renovables (PER).

Medi ambient

En el camí de les formes tradicionals
d’obtenció de energia vers una situació
més sostenible trobem els límits que la
natura ens marca. Les energies netes
com ara l’energia solar, l’energia eòlica, la
biomassa i els biocombustibles deixen
clar que són la solució del present i del
futur.
El debat, sobretot a Catalunya, generat
pel tractament dels fems i del purins
ramaders són font de molts conflictes.
Precisament els purins es poden considerar un residu o una riquesa, ja que les
dejeccions són font de nutrients i de
matèria orgànica que pot estalviar la
compra de fertilitzants naturals.
És aquí on el procés per a la obtenció de
biogàs pot resoldre en part alguns d’aquests problemes de sostenibilitat. El

Joan M. Basora Robert
Cap del Departament de sostenibilitat
i medi ambient de l’APT
AL PORT 31

llençat 33.qxd

23/10/07

18:05

Página 32

Departamento comercial y
márqueting

Departament comercial

El pasado 12 de septiembre, la Autoridad
Portuaria de Tarragona recibió en misión
inversa a un grupo de directivos de autoridades portuarias de Argelia, con el
objetivo principal de aprender de las
experiencias en la gestión y la planificación de algunos de los principales puertos de la cuenca mediterránea. En este
sentido, cabe destacar que, además de
realizarse una presentación de las
infraestructuras y principales líneas de
gestión del Puerto de Tarragona, y de
visitar las instalaciones in situ, los puertos argelinos realizaron también una presentación de sus instalaciones y nos
informaron acerca de sus principales
líneas de desarrollo de las infraestructuras y de su interés en colaborar con el
Puerto de Tarragona para la captación
de nuevas líneas regulares entre ambos
países.
Por otro lado, el día 21 de septiembre, se
recibió en la Autoridad Portuaria de
Tarragona a una delegación del puerto y
la ciudad de Dalian, para devolver la visita de una delegación del Puerto de
Tarragona a finales de 2006 y profundizar en los lazos comerciales iniciados y
realizar un seguimiento del convenio firmado con la Dalian Free Trade Zone el
año pasado.

Durante este tercer trimestre de 2007 se
han recibido un total de 8 escalas de
cruceros en el Puerto de Tarragona,
entre las que destaca la primera escala
en el puerto del Spirit of Adventure de
la Saga Shipping Company. Cabe señalar
que, durante esta temporada de cruceros, se alcanzarán por primera vez 16
escalas en el Puerto de Tarragona, un
récord para el puerto y para la ciudad de
Tarragona, y que significa la consolidación de este tipo de tráfico.

Montse Morente
Departamento Comercial y Marketing
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SAC

Puerto de Tarragona
Desde la Autoridad Portuaria de
Tarragona estamos realizando continuos
esfuerzos para mejorar la atención a
nuestros clientes y conseguir que estén
cada día más satisfechos con la atención
que se les presta. En relación al primer
trimestre del año 2007 se manifiesta el
continuo descenso en el número de
reclamaciones, especialmente en aquellas de contenido económico por los servicios directos prestados desde la APT.

Servei d’atenció al client

Este ejercicio se ha caracterizado, una
vez más, por el mantenimiento del volumen de las solicitudes de información,
se puede destacar especialmente que la
atención informativa del Servicio de
Atención al Cliente se ha centrado especialmente en la gestión de información
acerca del contenido de la pagina web
del Puerto de Tarragona así como a facilitar datos de contacto de agentes de la
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comunidad portuaria, resaltando la
información prestada este trimestre
sobre las líneas regulares que operan en
este puerto.

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel: 901 116 658
977 259 462
Fax: 977 259 440
E-mail: at.client@porttarragona.es
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Líneas regulares
del puerto de Tarragona
Destino/Periodicidad

Naviera

Agente

CONTENEDORES
ISLAS CANARIAS
Semanal

JSV LOGISTICS

Pérez y Cía., S.A.
977 217 156

SUDAMÉRICA (Brasil)
Semanal

MAERSK LINE

Naviera del Odiel de Contenedores, S.A.
977 242 318

ITALIA (Livorno, Salermo)
Semanal

JSV LOGÍSTICS

Pérez y Cía., S.A.
977 217 156

ALGECIRAS, TARRAGONA,
BARCELONA, FOS (servicio feeder)
Semanal

MAERSK LINE

Naviera del Odiel de Contenedores, S.A.
977 242 318

CÍA. TRASATLÁNTICA ESPAÑOLA, S.A. Weco, Agencia Marítima. Canarship
977 222 947

SERVICIOS SHORT SEA SHIPPING

Servei d’atenció al client

BARCELONA, VALENCIA,
ISLAS CANARIAS (servicio feeder)
Semanal

ISLAS CANARIAS (Tenerife, Las Palmas y
Arrecife)
Cada 5 días

FLOTA SUARDÍAZ

Suardíaz Terminal Tarragona, S.A.
914 316 640

MARRUECOS (Casablanca)
Semanal

FLOTA SUARDÍAZ

Suardíaz Terminal Tarragona, S.A.
914 316 640

ITALIA (Livorno)
Cada 3 días

FLOTA SUARDÍAZ

Suardíaz Terminal Tarragona, S.A.
914 316 640

ITALIA (Salermo)
Cada 3 días

FLOTA SUARDÍAZ

Suardíaz Terminal Tarragona, S.A.
914 316 640

ITALIA (Civitavecchia)
Semanal

FLOTA SUARDÍAZ

Suardíaz Terminal Tarragona, S.A.
914 316 640

TURQUÍA (Izmir)
Cada 14 días

FLOTA SUARDÍAZ

Suardíaz Terminal Tarragona, S.A.
914 316 640

GRECIA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947
AL PORT 35
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LÍBANO
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

SIRIA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

TURQUÍA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

ARGELIA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

EGIPTO
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

BRASIL
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

COLOMBIA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

REPÚBLICA DOMINICANA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

PANAMÁ
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

Servei d’atenció al client

RO-RO (contenedores y carga general)
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VENEZUELA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

GUATEMALA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

EL SALVADOR
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

MÉXICO
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

GOLFO USA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

COSTA ESTE USA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

MARINE K-LINE

Bergé Marítima, S.A.
977 552 696

EUKOR CAR CARRIERS

Bergé Marítima, S.A.
977 552 696

RISS TRANSPORT

Bergé Marítima, S.A.
977 552 696

RO-RO (sólo vehículos)
AUSTRALIA Y JAPÓN
Mensual
COREA DEL SUR
Cada 10 días
SIDERÚRGICOS
FRANCIA (Fos Sur Mer)
Semanal

HOUSTON/ARABIA SAUDÍ
Mensual

STOLT NIELSEN TRANSPORTATION

Marítima del Mediterráneo, S.A.
977 252 546

GRANELES SÓLIDOS
ALCANAR
Quincenal
ALCUDIA
Cada 2 días

CEMEX ESPAÑA, S.A.

TRANSPORTES MARÍTIMOS ALCUDIA

Bergé Marítima, S.A.
977 552 696
Transportes Marítimos Alcudia, S.A.
977 222 218
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Exposicions
Tinglado 1
Exposició: ‘Contactos. Ramón Masats’
Ministeri de Cultura i CEMAPT
Del 24 de maig a l’1de juliol de 2007

Activitats culturals

Ramón Masats és un dels creadors més destacats de la
fotografia espanyola contemporània. Treballador en actiu
des dels anys seixanta del
segle passat fins a l’actualitat,
la seva obra se’ns revela avui
com a essencial per entendre
el desenvolupament del llenguatge fotogràfic al nostre
país, cosa que ha fet que sigui
del
Premi
mereixedor
Nacional de Fotografia 2004
que, juntament amb aquesta
exposició, representa el reconeixement oficial a la seva
rica trajectòria professional.
Enclavat en l’excel·lent generació de fotògrafs que van
conformar el Grup AFAL, els
primers treballs de Masats
van ser un revulsiu que va
alterar un panorama fotogràfic espanyol dominat, fins
aleshores, per la fotografia
esteticista i documental de la
postguerra. Des del primer
moment, Masats practica un
art sobri i cert, que neteja de
tot allò accessori la realitat
retratada per la càmera, per
oferir-nos
descarnades
visions dels nostres camps,
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ciutats i societat, així com
dels ritus i els contrastos d’aquells primers anys del desenvolupament. Després d’aquesta etapa, en la qual utilitza el
blanc i negre per obtenir un
eficaç retrat neorealista del
nostre país, Masats explorarà
el camp de la realització cinematogràfica, dirigint documentals i sèries per a Televisió
Espanyola.
En el seu retorn al camp de la
fotografia, Masats s’enfronta
a un món en què el color ha
irromput amb força. El canvi
de rodet permetrà al nostre
autor perpetuar en el present
la seva intenció documental,
alhora que utilitza el nou cromatisme per identificar o ressaltar, com abans, els aspectes
més essencials de la realitat,
sense perdre cap component
de la seva primera capacitat
de suggestió.
Contactos és una exposició
antològica singular que sintetitza, en pocs metres, tota
aquesta dilatada trajectòria
artística. En ella, a través de
les parelles fotogràfiques que
enfronten les primeres crea-
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cions en blanc i negre de Masats a les
seves obres en color més recents, descobrim en primer lloc el profund sentit
estètic i la coherència compositiva que
aquest artista ha mantingut al llarg del
temps, i a continuació, l’analogia compositiva ens condueix a la similitud temàtica, ja que la tècnica depurativa de
Masats ha anat convertint tota mena de
referents concrets –els edificis, els paisatges, les estampes més quotidianes,

etc.-, en símbols del que denominem
conceptes universals: la tradició i la
modernitat, la mort, la bellesa, la soledat... I així, finalment, Contactos ens
convida, per mitjà del contrast entre la
primera i l’última obra de Masats, a
reflexionar sobre el que va ser el nostre
passat i el que és el nostre present i a
concloure la levitat de molt del que ara
sembla immutable. Aquesta és la clau
que potser sigui la mostra més suggeri-

Exposició: ‘Atmosfera Gaudí. Fotografies de Joaquim Gomis’
Fundació Caixa Catalunya i CEMAPT
Del 6 de juliol al 12 d’agost de 2007

dora i atractiva que s’hagi dedicat a
aquest autor.
El ministeri de Cultura ha dipositat tota
la seva il·lusió en la materialització d’aquesta exposició, amb la qual s’ha volgut
tornar a la societat l’obra d’aquest magnífic fotògraf que és Ramón Masats, i
amb ella una mirada ferma, lúcida i suggestiva sobre si mateixa.

Comissari: Daniel Giralt-Miracle
Selecció de les fotografies: Daniel Giralt Miracle i Sergi i Gerard Gomis
Realitzció dels tiratges per a l’exposició i muntatge: Serra & Noguera

Joaquim Gomis (Barcelona, 1902–1991)
és una de les primeres persones que, en
la postguerra, reivindica la figura de
Gaudí, i en propicia el reconeixement
nacional i internacional. I ho fa amb les
eines que té al seu abast: les de la fotografia. Gomis cerca allò que més li interessa i el resultat és una visió inèdita i
sense precedents -fins aquell momentde l’obra de l’arquitecte.

internacional del seu temps. És en
aquest ambient que coneix Joan Miró,
Joan Prats i Josep Lluís Sert, que esdevenen no només els seus companys de
viatge en les aventures artístiques, culturals i intel·lectuals, sinó també els tres
grans amics de la seva vida.

Malgrat que mai no es dedica professionalment a la fotografia, aquesta pràctica
es converteix en la principal motivació
de la seva existència, fins al punt que les
diverses sèries de fotografies que realitza al llarg de la seva vida ens permeten
de reconstruir-ne els interessos, els viat-
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‘Gomis, un fotògraf d’avantguarda’
Joaquim Gomis, nascut en una família
benestant d’industrials tèxtils, continua
la tradició i treballa en el negoci patern,
encara que el seu interès pel món de les
imatges fa que es dediqui també a la
fotografia i al col·leccionisme. Ben aviat
es vincula a les joves promocions que
donen a conèixer l’art d’avantguarda a
les Galeries Dalmau de Barcelona i participa d’una manera activa en l’ADLAN
(Amics de l’Art Nou) i en el GATCPAC
(Grup d’Artistes i Tècnics Catalans per al
de
l’Arquitectura
Progrés
Contemporània), contactant amb els
exponents més característics de l’art
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ges, les amistats i els gustos. La fotografia per a Gomis és una aproximació a la
realitat.
Una lectura de Gaudí
Gomis és una de les primeres persones
que, en la postguerra, es dedica a reivindicar la figura de Gaudí, tot propiciantne el reconeixement nacional i interna-

cional. I ho fa amb les eines que té al seu
abast: les de la fotografia. Els centenars
de fotografies de les principals obres de
Gaudí que fa entre 1950 i 1970 no es limiten a reproduir més o menys descriptivament la rica morfologia de l’arquitecte. Gomis cerca aquells aspectes que
més li interessen i el resultat és una visió
inèdita i sense precedents -fins aquell

moment- de l’obra de l’arquitecte.
Enquadraments, punts de vista, jocs de
llum i ombra, composicions, textures...
són seleccionats amb cura, buscant els
elements essencials d’un gran puzle que
pot ser reconstruït en la retina de tot
aquell que miri amb atenció aquestes
fotografies.

Tinglado 4
Exposició: ‘Album Familiar III’
Obra Social Caja Madrid i CEMAPT
Del 22 de juny al 26 d’agost de 2007

Activitats culturals

És una satisfacció presentar una nova
edició, la tercera, d’Àlbum familiar, una
exposició que és tant la nostra com la de
tots els espanyols que han acudit a la
convocatòria de l’Obra Social Caja
Madrid.
La primera edició d’aquesta aventura va
començar l’any 2002, quan vam exposar
cent fotografies i en vam publicar duescentes procedents de tots els racons del
nostre país. Imatges que, a manera de
flaix, van encendre la nostra imaginació i
ens van permetre travessar el llindar de
dues-centes petites històries quotidianes, succeïdes al llarg del segle i mig (des
del naixement de la fotografia fins a
1960). Moments irrepetibles de vides i de
persones, documents únics,
testimonis d’una època i
reflexos d’una societat de la
qual som hereus.
Vam voler conèixer amb
major profunditat com era
l’Espanya dels nostres avantpassats, la que per llunyania
en el temps proporciona
menys documentació gràfica. Per això, la segona edició
se centra en el període comprès entre 1839 - naixement
de la fotografia- i 1939. De
nou, imatges irrepetibles en
què identifiquem gestos,
expressions i actituds implícites entre l’ésser humà universal que no canvia, que
roman immutable amb el
pas del temps. Però també
descobrim detalls que ens
recorden altres costums i
altres modes, en una escala
diferent de valors.
Arribem, així, a la tercera
edició, aquesta que avui presentem i que documenta una
etapa datada entre 1939 i
40 AL PORT

1978, dos moments clau de
la nostra història, en majúscules: el final de la guerra
civil i l’aprovació de la
Constitució Espanyola.
Un període en què la fotografia va experimentar avenços significatius amb la
incorporació del color i en la
qual el cinema es va popularitzar amb l’ús de pel·lícules
de súper 8. Fotografia i cinema il·lustren els canvis experimentats per la societat
espanyola, la seva incorporació als avenços tecnològics,
paisatges urbans, industrialització, etc. Les imatges
reflecteixen nous costums,
com ara el plaer de viatjar
dels espanyols, les vacances,
etc.
Un país on les petites històries de cada dia romanen i
ens continuen emocionant.
Com sempre. Perquè el que
motiva i il·lusiona l’ésser
humà roman quasi immutable a través dels temps.
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El català a l’empresa:

Com instal·lar-se comercialment en català (II)

agències de viatges).
-Aparells i instal·lacions de seguretat
(Decret 213/2001, de 24 de juliol, de protecció dels drets del consumidor i usuari en la prestació de serveis sobre els
béns de naturalesa duradora).
-Establiments d’allotjament turístic
(Decret 53/1994, de 8 de febrer, sobre el
règim de preus, reserves i serveis com-

plementaris en establiments d’allotjament turístic).
-Documents notarials (Decret 204/1998,
de 30 de juliol, sobre l’ús de la llengua
catalana als documents notarials).
-Establiments de neteja tèxtil (Ordre de
16 de desembre de 1999, per la qual es
regula el funcionament dels establiments dedicats a la neteja tèxtil).

AL PORT 41

Servei Lingüístic

La Confederació de Comerç de
Catalunya ha editat la Guia per instal·larse comercialment en català conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.
La Guia és un referent per a qualsevol
empresa que s’instal·li a Catalunya, perquè ofereix una àmplia informació tant
pel que fa a recursos lingüístics (cursos,
vocabularis) com per les referències
sobre normativa lingüística pel que fa al
sector del comerç com ara informació
sobre subvencions, associacions de
comerciants o administracions que
poden assessorar, etc.
La legislació catalana esmenta que tots
els establiments oberts al públic han
d’estar en condicions de poder atendre
tothom en català i han de disposar de
documents d’oferta de serveis, a més de
cartells fixos d’informació general. Amb
la voluntat d’orientar aquelles persones
que volen obrir un comerç, en especial
els immigrants, per tal que coneguin les
obligacions lingüístiques legals, es va
editar la Guia (en format CD, paper i en
línia al web de la Confederació de
Comerç de Catalunya (http://www.confecomercat.es/sl/oberts/1.html) en sis
llengües (català, castellà, anglès, urdú,
xinès i àrab).
La normativa lingüística que afecta
i
comerços
empreses
(http://www6.gencat.net/llengcat/legi
s/tipus_llei.htm) recull normes sectorials que inclouen especificacions lingüístiques com ara:
-Transport de viatgers per carretera
(Ordre de 25 de juny de 1992, sobre
documents de control de transport de
viatgers per carretera).
-Agències de viatges (Decret 168/1994,
de 30 de maig, de reglamentació de les

Servei Lingüístic
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-Prestació de serveis a domicili (Decret
290/1995, de 28 de setembre, pel qual es
regulen determinades activitats de prestació de serveis a domicili).
-Drets de les persones consumidores i
usuàries en la implantació de la TDT
(Ordre TRI/487/2006, de 18 d’octubre,
per garantir la informació i la protecció
dels drets dels consumidors i usuaris en
el procés d’implantació de la televisió
digital terrestre (TDT).
-Prestació del servei de transport de
vehicles automòbils avariats (Decret
166/1990, de 20 de juny, pel qual es
regula la prestació del servei de transport de vehicles automòbils avariats).
-Transport de viatgers per carretera
(Ordre de 25 de juny de 1992, sobre
documents de control de transport de
viatgers per carretera).
42 AL PORT

A la Guia també s’hi pot trobar un codi
de bones pràctiques per a l’ús del català
en el comerç, els serveis i el turisme, a
més d’un lèxic comercial.
Si voleu més informació, us podeu posar
en contacte amb el Servei Lingüístic de
la Confederació de Comerç de
Catalunya (tel. 93 491 06 10 i 93 491 06
06) o a l’adreça sl@confecomercat.es
Servei Lingüístic de Català del Port de
Tarragona
http://www.porttarragona.cat
C/ d’Anselm Clavé, 2 1r
43004 Tarragona
Telèfon: 977 213 074
Fax: 977 240 142
serv.ling@porttarragona.es
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a
14 h

Ajuts i subvencions
Retolació de comerços en català
La Generalitat de Catalunya, a través
del programa de modernització de
l’establiment comercial, concedeix
ajuts per a la retolació en català en
els casos en què formi part d’una
inversió en la modernització de l’establiment. En cap cas no s’hi poden
acollir els comerços de nova creació.
COPCA - Departament d’Innovació,
Universitats
i
Empresa
Passeig de Gràcia, 94 (08008
Barcelona)
Tel. 93 484 96 00
http://www.gencat.cat/diue/serveis/ajuts_subvencions/comerc/pro
jectes_individuals/index.html
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Un dia a Mongòlia

L’Obra Social ”la Caixa” desvetlla a Tarragona les formes
de vida ancestrals dels mongols a partir de més d’un
centenar d’obres i objectes
inèdits a Occident
Les pintures, escultures,
màscares rituals i objectes
etnogràfics
procedeixen
d’importants col·leccions
d’Ulan Bator, capital de la
República de Mongòlia
Centaures indòmits capaços
de passar dies i nits sense
baixar del cavall, alimentantse amb la sang de les cavalcadures. Així es refereix
Marco Polo a Il Milione als
exèrcits de centenars de
milers d’homes llançats a la
conquesta de ciutats i regnes llunyans a les grans estepes asiàtiques. L’enorme
extensió del territori de
Mongòlia, que en l’època de
l’Imperi Mongol, al segle xiii,
va arribar a ocupar una
extensió de 20 milions de
km2, la manca de monuments i testimonis arqueològics i la fluïdesa dels costums i de les formes de vides

Servei d’Informació
www.laCaixa.es/Obra Social
Tel. 977 254 336
Entrada gratuïta
Per a més informació i material gràfic, us podeu adreçar a:
Núria Velasco Ribera. Departament de Comunicació de
l’Obra Social - Fundació ”la Caixa”. Tel.: 977 25 22 14 / E-mail:
mnvelasco@lacaixa.es

Kun Rig (detall)
Tanka, aplicació de tela amb seda, brocats d’or, perles i coralls, segle XIX
Museu de Belles Arts de Zanabazar, Ulan Bator

nòmades han estat un obstacle per al coneixement dels
pobles de les estepes que
han mantingut els seus costums al llarg de més de
3.000 anys. Com eren realment aquests homes? Com
vivien? Com s’estructuraven
les comunitats nòmades?
Quines relacions van establir
amb els pobles del seu voltant? L’Obra Social ”la Caixa”
presenta a Tarragona Un dia
a Mongòlia, exposició que
ens acosta als mongols i les
seves formes de vida a partir
d’una selecció de més d’un
centenar d’objectes domèstics, indumentària, obres i
objectes rituals desconeguts
a Occident i procedents
d’importants col·leccions
d’Ulan Bator (capital de la
República de Mongòlia) i
museus provincials. Les
peces estan organitzades al
voltant de tres grans temes:
les formes de vida al ger
(tenda mongol); les tradicions (la indumentària, el
nomadisme, la relació amb
els animals, la música i el
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la “Caixa”

Un dia a Mongòlia
Del 13 de setembre de 2007 al 6 de gener de 2008
Centre Social i Cultural Tarragona de l’Obra Social ”la Caixa”
Cristòfor Colom, 2
43001 TARRAGONA
Horari:
De dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 h i de 17.00 a 21 h
Dissabtes i festius, d’11.00 a 14.00 h i de 18.00 a 21.00 h
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des del segle xii i de Gengis Khan, fundador de l’imperi mongol. També apareixen reflectits els cins animals (camell,
cavall, vaca, cabra, be), que són la base
de la seva activitat econòmica i els proporcionen tot el necessari per viure
(carn, pell, llana, feltre, combustible). La
religió, des del xamanisme al budisme,
posa punt final a la mostra. Pintures,
escultures i màscares rituals ens acosten
a les seves festivitats i costums sacres.

la “Caixa”

Botes de dansa tsam
Seda i pell d’ant
Museu de Belles Arts de Zanabazar, Ulan Bator

lleure), i les formes de vida religioses (el
xamanisme i el budisme).
Aquesta no és la primera vegada que les
exposicions de l’Obra Social ”la Caixa”
s’interessen per les cultures de les grans
estepes asiàtiques. L’any 2000 ja va organitzar Àsia, ruta de les estepes, que presentava el resultat de les darreres descobertes arqueològiques i les integrava en
una visió de conjunt des de la conquesta
d’Alexandre Magne fins a la unificació
dels pobles de l’estepa sota l’imperi de
Genghis Kahn. Un dia a Mongòlia pren
com a partida els estudis etnogràfics per
mostrar la vida dels pobles nòmades de
Mongòlia, que han conservat fins avui
creences i formes d’organització social,
esplais i jocs.
Una de les finalitats de les exposicions
de l’Obra Social ”la Caixa” és mostrar la
riquesa i diversitat de les cultures del
món, com un valor compartit que ens
ajuda a comprendre millor el nostre
entorn i ens apropa a la gent. Un dia a
Mongòlia és el testimoni de la supervivència d’una cultura que ha perviscut al
marge de les transformacions del món
modern, però també dels intercanvis
comercials i les influències compartides
amb les grans civilitzacions del continent asiàtic.
Des de fa més de 3.000 anys, pastors
nòmades habiten la zona estepària que
s’estén entre l’oceà Pacífic i el mar Negre.
Encara avui dia conserven molts dels
seus costums ancestrals i mantenen una
manera de viure caracteritzada per l’eficiència i l’especialització, que té com a
trets distintius la gran capacitat de
mobilitat i la destresa en el tracte amb
els animals. L’obra de l’artista Balduu
Sharav (1869-1939) Un dia a Mongòlia,
una extraordinària pintura que docu44 AL PORT

menta la vida quotidiana dels nòmades
de l’estepa, no només dóna títol a aquesta exposició organitzada per l’Obra
Social ”la Caixa”, sinó que l’obre i serveix
de referent a les diferents seccions.
L’obra mostra la vida quotidiana en tots
els seus aspectes: el nomadisme, l’agricultura, la importància de la tenda tradicional (ger), els rituals, els monjos budistes, les caravanes comercials, les festivitats, etcètera.
L’exposició dóna compte també els tres
grans jocs (lluita lliure, tir amb arc i cursa
de cavalls), molt arrelats en la tradició
d’aquest poble nòmada, al mateix temps
que mostra el pes de la tradició militar ja

Tetera de dos becs
Llautó amb incrustacions de plata i nansa de fusta
Museu de Belles Arts de Zanabazar, Ulan Bator

Visites a l’exposició:
Visites comentades per al públic general.
Dijous: 18.00 h (en català). Dissabtes:
18.30 h (en català) i 20.00 h (en castellà).
Visites guiades per a grups. Reserves:
concertar dia i hora al telèfon 977 24 98
71 (màxim 30 persones).
Grups escolars. Visites comentades
(durada: 1 h) i visites-taller (durada: 1 h 30
m). Cal concertar dia i hora al telèfon
977 24 98 71.
Activitats gratuïtes.
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Un estiu ple d’activitats

nàutic summer i cursets de vela.
El Casal de Mar són activitats ludicoesportives adreçades a nois/es d’entre 4 i
10 anys. Es realitzen activitats físiques,
esportives, manualitats i activitats pròpies de la mar.
El Nàutic Summer està orientat a adolescents entre 10 i 16 anys i és un compendi d’activitats nàutiques com ara la
vela, el rem, la natació, el piragüisme, el
llagut, el submarinisme, el windsurf...
Els Cursets de Vela podien ser tant d’iniciació com de perfeccionament. Els cursets incloïen classe teòrica sobre els
conceptes bàsics de vela lleugera i classes pràctiques a la mar. Aquests cursos
segueixen els estàndards de la Federació
Catalana de Vela.
A banda d’aquestes activitats, el nostre
Club ha organitzat d’altres en el darrer
trimestre com ara la LXXXI edició de la
Travessia al Port de Tarragona (la més
antiga de l’Estat espanyol), les V 12 hores
de remergòmetre a la Rambla Nova o la
Regata Santa Tecla de Creuers, actvitats
aquestes dues últimes integrades al programa d’actes de la patrona de la nostra
ciutat.
AL PORT 45

Reial Club Nàutic

Ara que ens endinsem a la tardor és el
moment de mirar enrere i de fer balanç
d’aquest estiu que de mica en mica ens
va abandonant.
Aquest any han passat per les
instal·lacions del Club al voltant d’uns
500 nois/es amb edats compreses entre
els 4 i els 16 anys per realitzar les activitats d’estiu programades: casal de mar,
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‘Barbi vs Barbi’

Sala d’exposicions dels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a Tarragona
Del 5 de setembre al 5 d’octubre de 2007
Artistes:
Jordi Abelló - Nacho Álvarez - Àlvar
Calvet - Tin Fonts i Sergi Grau
Vanessa Hernández - Sílvia Iturria Manel Margalef - Lídia Pérez
Àngel Pomerol - José Carlos Suárez Francesc Vidal i Joan Serramià
Comissariat: José Carlos Suárez
Idea i coordinació: Òscar Vives

Notícies d’empresa

Es va convocar un grup d’artistes de la
demarcació de Tarragona i se’ls va encarregar fer una peça sobre la famosa nina
Barbie (que nosaltres anomenarem
BARBI). La idea principal és que poguessin expressar-se lliurament i sense censures, i així ho han fet. Cadascú ens ha
donat una imatge fresca, de vegades
divertida i de vegades cruel, però sempre amb insinuacions crítiques de la
indestructible BARBI.
Totes les persones que han participat en
aquest projecte ho han fet “per amor a
l’art”.

la “Caixa”

Cinquena edició del cicle de conferències de pensament contemporani

Luis Servén, Jaume Ventura, Sanjay
Peters i Gøsta Esping- Andersen protagonitzaran el cicle
Quatre experts desvetllen les claus de la
globalització econòmica a Tarragona
És la globalització una amenaça? Per desconeixença, defensa acèrrima o detracció, el fenomen de la globalització genera una controvèrsia i imprevisibilitat que
confon la societat. Evolucionem contínuament sense adonar-nos-en. I no és
pas perquè el progrés sigui impercepti46 AL PORT

ble, sinó perquè un temor al canvi ens
frena de ser-ne conscients i abordar el
tema amb coneixement. La incertesa que
genera l’entorn canviant en què vivim,
ens fa reticents a conèixer els engranatges que mouen el món. Per aclarir
aquests dubtes i inseguretats sobre un
dels temes més controvertits de l’època
contemporània, quatre doctors en les
diferents matèries tocants a la problemàtica dissertaran sobre aquest fenomen. L’Obra Social ”la Caixa” presenta

Reptes de la globalització econòmica, un
cicle itinerant que se centrarà en els quatre aspectes que més estan afectant la
globalització: creixement i pobresa; crisis financeres; l’emergència d’Àsia, de la
Xina i l’Índia en particular; i l’estat del
benestar. Per acostar-nos a un món que
ens pots semblar massa complex, el cicle
comptarà amb la participació de quatre
eminències del món econòmic i sociològic, Luis Servén, Jaume Ventura, Sanjay
Peters i Gøsta Esping- Andersen, quatre
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experts que col·laboraran a aclarir els
molts dubtes que envolten aquest fenomen. Les quatre conferències tindran
lloc al Centre Social i Cultural de l’Obra
Social “la Caixa” a Tarragona. En aquesta
cinquena edició del cicle sobre pensament contemporani, es resoldran alguns
dubtes que es planteja la societat, com
ara, facilita la globalització el creixement econòmic? Fa més probables les
crisis financeres? Què significa l’emergència d’Àsia per a la resta del món? I
per acabar, en quina mesura suposa una
amenaça per a l’estat del benestar?

El cicle de conferències Reptes de la globalització econòmica tindrà lloc del 16
d’octubre al 21 de novembre al Centre
Social i Cultural Tarragona de l’Obra
Social ”la Caixa” (Cristòfor Colom, 2).
19.00 hores
Entrada gratuïta
‘Globalització i bombolles especulatives’
Dijous, 8 de novembre, a les 19 h. Jaume
Ventura.
‘Àsia emergent: amenaça o benefici per a
l’economia global’
Dijous, 15 de novembre, a les 19 h. Sanjay
Peters.

‘Per què necessitem un nou model
social?’
Dimarts, 20 de novembre, a les 19 h.
Gøsta Esping- Andersen.

Per a més informació i material gràfic,
contacteu amb:
Núria Velasco
Departament de Comunicació de
l’Obra Social - Fundació “la Caixa”
Telèfon: 977 25 22 14
mnvelasco@lacaixa.es

Col·legi d’Advocats de Tarragona
mines antipersona integrada dins la web
del Col·legi d’Advocats de Tarragona.
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Notícies d’empresa

El passat dia 4 de setembre es va signar
l’adhesió de la Universitat Rovira i Virgili
al protocol signat el passat mes de
novembre entre l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Tarragona, el CGAE i la
Fundació PAX per a la lluita contra les
mines antipersona.
El projecte el van presentar el President
del Consejo General de la Abogacía
Española, Carlos Carnicer, i el Degà del
Col·legi d’Advocats de Tarragona, Antoni
Vives, a l’alcalde de Tarragona, Josep
Fèlix Ballesteros. Fruit d’aquest protocol,
properament veurà la llum una pàgina
web específica per a la lluita contra les
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Grup Griñó
SANEA, membre del Grup Griñó, posa a
coneixement seu i alhora a la seva disposició les instal·lacions per al tractament,
valorització i reciclatge de residus (enderrocs i altres residus de la construcció),
degudament autoritzades pel departament de Medi Ambient i Habitatge
depenent de la Generalitat de Catalunya
amb el codi de gestor E-987.07, i que es
troben situades en les instal·lacions portuàries de Tarragona, entre els molls
d’Andalusia i contradic.

juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció, modificat par-

cialment pel Decret 161/2001, de 12 de
juny.

Residus admisibles:
TIPUS 1 – TERRES: terres, graves, sorres,
pedra natural i material d’origen petri.
TIPUS 2 – RUNA: material d’origen petri
compost per terres, formigons, obres de
fàbrica, ceràmiques i d’altres materials
petris, sense presència de materials
impropis com plàstics, embalatges, fustes, vidres, papers, metalls diferents dels
armats de formigó, pneumàtics, neopré,
cautxú, etc., que no precisa de triatge
previ, amb una proporció petita de
materials impropis que obliga a un triatge mínim per la seva segregació.
TIPUS 3 – RUNA BRUTA: material d’origen petri barrejat amb materials impropis que obliga a un triatge exhaustiu per
la seva segregació.

Notícies d’empresa

Horari de la instal·lació:
Dilluns a divendres de 07:00 a 19:00
Dissabtes de 08:00 a 13:00 (prèvia consulta)
De ben segur que aquesta informació
serà del seu interès per al compliment
correcte del Decret 201/1994, de 26 de

Nordana
Nordana celebra este año 2007 su 50
aniversario y para ello ha organizado
sendos agency meetings, uno en
Estambul para los agentes del
Mediterráneo, y otro en la República
Dominicana para los agentes de
Latinoamérica y Estados Unidos, que se
celebrará a finales del mes de noviembre. El meeting de Estambul se celebró
entre los días 25 y 28 de septiembre y en
él Nordana presentó su Plan Estratégico
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para los próximos cinco años, que incluye como dato más destacable la incorporación de nuevas unidades en su división de proyectos Nordana Project
Chartering. Actualmente, tienen pedidos
cursados por un total de seis buques
convencionales, con opción de ampliarlo a doce unidades. Además, durante el
mencionado evento en Estambul,
Nordana anunció que preveé un resultado satisfactorio para el 2007 siguiendo
la tendencia de buenos resultados que
lleva en los últimos años. Por este moti-

vo, Nordana seguirá apostando por los
mismos tráficos que ha estado desarrollando hasta ahora, pero también buscará nuevos horizontes donde ampliar los
mismos.
Dada la importancia que tiene el mercado español para Nordana, Weco
Marítima, empresa filial y, a la vez,
Agente General en España de Nordana,
estuvo presente en Estambul y también
lo estará en la República Dominicana,
siendo representada por Manuel
Dominguez (director comercial) y Paco

Rivero (consejero delegado).
Nordana empezó a escalar en el puerto
de Tarragona en mayo de 2005, con el
servicio regular que opera entre puertos
del Mediterráneo, Latinoamérica, y
Estados Unidos, con escalas quincenales
y buques Ro-Ro multipropósito que
aceptan cargas convencionales, extrapesadas y sobredimensionadas, material
rodante y contenedores.
Weco Marítima
Tlf. 93 3043236
www.weco.es

Mútua General de Catalunya
La Delegació de Tarragona ha crescut un 58% en volum de vendes
cobertures i la millor assistència sanitària amb un quadre mèdic especialment
seleccionat.

Per a més informació, truqui al
977 25 28 55 o visiti’ns a Av. Roma, 14
(Tarragona)
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El 2001 va ser l’any escollit per la Mútua
per obrir la delegació de l’entitat a
Tarragona i des de llavors l’expansió
territorial a la província s’ha convertit en
una realitat.
La Mútua General de Catalunya, gràcies
al treball constant de la seva delegació a
Tarragona, ha aconseguit expandir-se i
obrir, en els darrers dos anys, noves oficines comercials a Reus, el Vendrell i
Tortosa, aquesta últim el mes de maig
d’enguany. Aquest treball es tradueix en
un assoliment d’objectius del 100%, i de
cara a aquest any, les perspectives són
molt positives.
Durant aquest temps, A Tarragona, com a
la resta de províncies, s’ha comprovat
que la cobertura que té més acceptació
és l’A-S Total, l’assegurança d’assistència
sanitària que proporciona la màxima
cobertura en la prestació de serveis amb
un extens quadre mèdic a tot Catalunya.
I, en segon lloc, es troba l’A-S Complet,
l’assegurança que garanteix les màximes
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Moon Catering
Moon Catering y Servicios, de Ana
Vilallonga, en el Celler-Cooperatiu de
Nulles, realizó unas jornadas en colaboración con Griffith Laboratories, para la
presentación de los productos que elaboran dirigidos a la gastronomía y que
han sido probados y aplicados por los
mejores cocineros de la actualidad mundial.
El apartado gastronómico, que se presentó a la prensa especializada y a los
clientes de Griffith, fue trabajado y ela-

borado por el cocinero de Moon
Catering, Guillermo Puerto. Se trató de
una combinación de la cocina tradicional y la actual, que incorporaba la aplicación de los condimentos, aliños varios,
coberturas (empanados y tempuras),
marinados, ligantes y salsas de Griffith ,
que fueron degustados y saboreados por
los invitados, entre lo que se encontraban Mr. & Mrs. Griffith, fundadores de la
compañía, llegados de Chicago para el
evento.

Unique

Notícies d’empresa

Unique lanza la guía ‘Plan Empleo Unique, ¿cómo conseguir el empleo ideal en 20 pasos?’
Dedicada principalmente a los jóvenes,
la nueva guía de Unique asesora a los trabajadores para conseguir el puesto de
trabajo que tanto desea.
è Todos los interesados podrán solicitarla gratuitamente a través de la página
web www.unique.es en su apartado
“Conoce a Alejandra”, consultora virtual
de Unique.
Con la idea de ser un constante aporte al
mercado laboral español, sus trabajadores y empresarios, Unique empresa de
trabajo temporal especializada en reclutamiento y selección de alta calidad,
tanto para puestos fijos como temporales, ha lanzado una guía de apoyo para
los jóvenes que se están integrando al
mercado laboral. Plan Empleo Unique,
¿cómo conseguir el empleo ideal en 20
pasos? ofrece datos, consejos y ejercicios prácticos para que los jóvenes trabajadores puedan definir su vocación,
asimilen estrategias efectivas y puedan
alcanzar los puestos de trabajo que
desean.
Según la directora general de Unique,
Gina Opdebeeck, “la recompensa de un
trabajo no está sólo en el sueldo que se
recibe a fin de mes, la vocación personal
y el bienestar laboral son elementos
importantes y que muchas veces no se
toman en cuenta por los trabajadores
más jóvenes, condicionando negativamente su satisfacción y rendimiento”.
La guía, de 65 páginas, consta de cuatro
capítulos. El primero está destinado a
que los jóvenes trabajadores puedan
realizar un balance personal, analizando
en qué situación se encuentran para
enfrentar sus nuevos desafíos laborales;
50 AL PORT

pueden evaluar sus fortalezas y debilidades, definir sus competencias, sus aspiraciones y planificar un plan de acción
para su carrera profesional. El segundo
capítulo ayuda a los lectores a hacer una
buena preparación de la entrevista de
trabajo, en el tercero se aconseja cómo
enfrentar la entrevista laboral y el cuarto es una “guía de aprendizaje” para
detectar los errores cometidos durante
el proceso de selección y aprender a
superarlos.
La guía Plan Empleo Unique, ¿cómo conseguir el empleo ideal en 20 pasos? se
suma a la guía
¿Cómo ser un
mejor empleador
que
publicó
Unique a finales
de 2006.
Esta guía se
puede obtener en
la página web de
la Empresa de
Trabajo Temporal
Unique, www.unique.es a través
de “Alejandra”
consultora virtual
de Unique que
asesora a los
jóvenes trabajadores a como
una
afrontar
entrevista de trabajo con éxito.
Próximamente
también estará
en versión PDF
para que los inte-

resados se la puedan descargar directamente en su ordenador.
Para más información:
Carlos Cobos
Director de Comunicación Corporativa
Tlf.: 93.246.68.80
carlos.cobos@usgpeople.es
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Exposició:
‘Carles Mani. Un modernista al marge’
Sala d’Exposicions Caixa Tarragona
(c/ Higini Anglès, 5 – Tarragona)
Del 14 de setembre al 25 de novembre de 2007
Visites guiades per al públic general: Dissabtes, a les 19 hores.
Visites per a escolars: De manera concertada.

base per a un acudit a la revista Cu-cut!
La vinculació de Carles Mani amb el nostre territori, a banda del seu naixement a
Móra d’Ebre, ve marcada per la seva
amistat amb Antoni Gaudí, amb qui va
treballar en el conjunt escultòric de la
Sagrada Família, i la seva obsessió per fer
un monument a les víctimes de la Guerra
del Francès a Tarragona. Tenim un testimoni fotogràfic dels diversos projectes
amb què Mani va treballar aquesta temàtica i coneixem la depressió que va patir
després que el projecte fos atorgat finalment a Julio Antonio. La mort precipitada de Mani només tres dies després d’aquesta resolució i la pèrdua de gran part
de la seva producció ha anat envoltant
aquest artista d’una aura de misteri que
dura fins avui.
Per aquest motiu, la mostra Carles Mani.
Un modernista al marge no és una
retrospectiva de la seva obra, sinó un
recorregut per la mateixa figura de l’artista. D’aquesta manera, l’exposició aplega una seixantena de peces dividides en
escultures acabades, esbossos, fotografies, documents d’època i els abundants
retrats que altres artistes van fer a Mani,

POP D’AUTOR 07
Auditori Caixa Tarragona
Pere Martell, 2
Tarragona
Entrada-donatiu de 2’5 euros.
Venda anticipada a la Sala
d’Exposicions de Caixa Tarragona,
Higini Anglès, 5

Fundació Caixa Tarragona

Carles Mani (1867–1911) és un dels artistes catalans que, si bé va coincidir en el
temps amb el modernisme i la
Generación del 98, es va mantenir al
marge de qualsevol gènere i va plantejar
una obra realment singular. Es tracta d’un
escultor encara avui dia desconegut per
al gran públic, en part perquè la seva
pròpia obra està encara en procés de
recerca per part dels historiadors de
l’art. En l’actualitat es conserva poca
obra de Mani, de manera que, en gran
mesura, en coneixem la producció a partir de fotografies antigues i escrits d’època com ara cartes, alguna d’elles del
mateix Pío Baroja, i crítiques d’art publicades en el seu moment. Aquest és el cas
de la seva obra mestra, Els degenerats,
de la qual només conservem esbossos i
fotografies, que podem veure en l’exposició, ja que s’ha perdut, probablement a
causa de la guerra civil, la peça original
definitiva de més de 2 metres que es va
exposar a la V Exposició de Belles Arts i
Indústries Artístiques de Barcelona el
1907. La singularitat de l’obra va impactar
els crítics del moment –en la major part
dels casos desfavorablement– que en
van plasmar la sorpresa en diferents
publicacions, i fins i tot la van utilitzar de

entre els quals cal destacar els de
Rusiñol, Gimeno i Picasso, i que són una
prova convincent de la personalitat
poderosa que tenia l’escultor.

10 de novembre, 22’30 h.
XAVIER BARÓ & L’ART DE LA TROBA

24 de novembre, 22’30 h.
PI DE LA SERRA

30 de novembre, 22’30 h.
JOAN REIG I REFUGI
INFANTILS
DESCONCERTA’T 07-08
Auditori Caixa Tarragona
Pere Martell, 2
Tarragona

Entrada-donatiu d’1’5 euros.
Venda anticipada a la Sala
d’Exposicions de Caixa Tarragona,
Higini Anglès, 5

AMADEU CASAS STROLLIN’ BAND
Del camp de cotó al gran saló
Diumenge 18 de novembre de 2007
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ciclista. Des de sempre, era el nexe
entre l’empresa i l’associació i gairebé
sempre que li va ser possible va participar i gaudir dels actes esportius i culturals.
Amb ell perdem algú fonamental en la
nostra associació, la persona que sempre aportava l’últim matís, el consell
final, el que ens ensenyava el camí a
seguir quan sorgia algun dubte, o algun
problema, el que amb la seva provada
habilitat solucionava el que semblava
no tenir solució.
Hem de reconèixer que la nostra associació és en bona mesura part de la
seva obra i amb ell hem perdut el pilar
bàsic que ens aportava seguretat,
il·lusió i força per continuar.

Julián Polo va morir pocs dies després,
havia estat al capdavant durant els
últims anys del grup de petanca, i organitzava any rere any, amb gran il·lusió i
al costat d’a un nodrit grup d’amics, els
campionats per la Patrona. Era un home
directe, senzill i sempre predisposat a
col·laborar amb tot aquell que necessités la seva ajuda. Era d’aquestes persones que feia que les coses funcionessin,
enemic de la peresa i partidari de les
coses clares.
Des d’aquestes línies volem agrair a
aquests dos amics haver-nos regalat
amb la seva presència, el seu treball i la
seva il·lusió una part dels seus millors
moments que, sens dubte, ens van enriquir a tots.

Grup cultural
En la sortida del passat 7 d’octubre vam
visitar la ciutat de Terrassa per tal de
conèixer el seu important passat industrial. Així, vam visitar el MNACTEC,
Museu Nacional de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya, on vam realitzar
una visita guiada a l’exposició de la fàbri-

ca tèxtil i el vapor. A la tarda, vam visitar
la casa modernista Alegre Sagrera, on
vam observar un exemple de casa que
pertany a la burgesia sorgida de la indústria tèxtil de principis del segle XX. Un
passeig pel centre històric ens va permetre contemplar altres edificacions de la
mateixa època.

Club ciclista
“Estimat José Luis:
Ens costa encara de creure que avui ens
apleguem per rendir-te un sincer homenatge. Sabem que estàs al cel però aquí
ens és difícil el dia a dia sense tu, et trobem i et trobarem molt a faltar. Són
tants els moments en què et recordem i
et recordarem!
Ens surt de ben dins del cor donar-te les
gràcies pels bons moments que hem
passat plegats en bici: recordes les contrarellotges a l’Albiol per la Patrona, les
rutes del Cister, les baixades des de l’ermita de Sant Magí, les travesses pel
Priorat, les trobades als voltants de
Nadal per posar el pessebre en algun
bell paratge, i tantes i tantes sortides
que hem compartit? De vegades ens deixaves per complir amb totes les teves
obligacions de treballador inesgotable.
Recordes el Camino vestits amb la samarreta de cotó egipci? Aquesta experiència única a tots ens ha marcat profundament i mai l’oblidarem.
Gràcies per totes aquelles converses
dalt de la bici en les quals arreglàvem el
món, el port, la nostra Tarragona... i
també molts altres moments de silenci
rodant cadascú amb els seus sentiments.
Company José Luis, no et diem adéu,
sinó que allà on siguis continuïs pedalejant, i, al final del camí, ens hi trobarem
tots.”
En ocasions ens creuem en les nostres
vides amb persones que ens marquen
professional o socialment, persones que
poden convertir-se per molts en una
referència.
José Luís a la seva ciutat era una referència per molts tarragonins. La seva energia, la seva capacitat de treball, la seva

Activitats socials

Qualsevol escrit sobre les activitats
culturals i esportives d’aquest trimestre resulta tristament solapat per la
pèrdua de dues persones que, independentment l’un de l’altre, van ser pilars
bàsics en la nostra associació.
José Luis Navarro ens va deixar el
mateix dia de la Mercè, justament quan
practicava la seva afició favorita amb
els seus amics, el ciclisme.
José Luís ho va ser tot, promotor,
defensor, participant i part fonamental
d’aquesta petita organització.
Des que va sorgir la idea, plantejada en
bona part per ell, va col·laborar amb
entusiasme i dedicació en totes les iniciatives. Va orientar i impulsar nombroses activitats, especialment en el grup
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inquietud per aprendre i
ensenyar, la seva versatilitat,
la seva humanitat i aquesta
presència que agafava un
àmbit social tan ampli gairebé
com la nostra ciutat permet,
feien que Navarro (del Port)
es mostrés davant molts com
un protagonista de la vida
tarragonina.
Quan això succeeix, automàticament, sense adonar-nos,
tenim la tendència d’assignar
a aquesta figura un cert grau
d’immortalitat. Ens sembla
impossible, i ens resistim a
acceptar la seva sobtada desaparició.
El dia de la Mercè, a la plaça
de la Font, mentre arribaven
els Castells a l’Ajuntament,
Tarragona s’anava despertant
de boca en boca amb la notícia de la seva mort, ningú no
hi donava crèdit. Navarro,
amb aquesta força que transmetia, era, per ls que el coneixíem, un personatge immortal.
Cap dels seus amics ciclistes,
que tantes vegades havien
compartit amb ell ascensos
als Pirineus, escapades de cap
de setmana, el Camí de
Santiago, els passejos per les
nostres comarques amb un
nombre infinit d’aventures i
anècdotes, podien entendre
que el desí se l’emportés
d’una manera tan fulminant.
Però, malgrat la seva desapa-
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rició, encara que ja no
puguem veure novament
aquest gest de rialla entre
picaresca i benevolent.
Navarro romandrà immortal.
Mentre els seus amics el
recordin pedalejant al seu
costat, assaborint i sorprenent-se del que ens brinda la
naturalesa, explicant mil històries d’aquestes terres i
gents que tan bé ell coneixia.
Romandrà immortal mentre
tots els que el vam conèixer
impregnem en les nostres
obres, en la nostra manera de
ser i de pensar, alguna cosa
del molt que vam aprendre
vora al nostre amic.
Grup senderista
El grup senderista va realitzar
el passat 20 d’octubre una
sortida que ja es va fer amb
èxit el novembre de l’any
2002 per les muntanyes de
Capafonts, visitant la font de
la llúdriga, el pont de Goi i la
Cova de la Gralla, un itinerari
d’uns 13 km molt assequible
per gairebé tothom.
I el 17-18 de novembre hi ha
previst una ruta per la Terreta,
comarca del Pallars Jussà,
comarca amb paratges espectaculars on ja s’han realitzat
altres rutes. Sobre el topònim
hi ha dues hipòtesis, la primera prové de la gent que habita
el territori i és que se li diu la
Terreta per estar formada per
AL PORT 53
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moltes terres petites; la segona hipòtesis
és atribuïda a l’escriptor Joan Bellmunt i
Figueras, que diu que la terra és tan tova
que no arriba a terra bona, en qualsevol

Petanca
En Julián era un més d’aquests homes
que mouen el món silenciosament, amb
el dia a dia, sense grans pompes. Una de
tantes i tantes persones que al llarg de la
vida compleixen amb la seva missió, amb
dignitat, prestació i senzillesa. Persones
a les quals, de ben segur, la societat els
deu un reconeixement i una atenció que
possiblement mai no els hi seran brindades.
Probablement, en Polo no va tenir tota la
sort que es mereixia en aquest món. El
seu esforç i les seves aspiracions a millorar es van veure truncades per una despietada malaltia, a la qual es va resistir
amb totes les seves forces, fins l’últim
moment.
D’ell recordarem, els qui el vam acompanyar en els seus moments d’oci i treball, la seva sinceritat, la claredat amb
què es feia entendre, la seva il·lusió i la
seva implicació que les coses funcionessin moltes vegades a canvi de res. Amb la
seva pèrdua desapareix un bon company
i una bona persona.
54 AL PORT

cas, creieu-nos, val la pena visitar-la.
Adjuntem dues fotos, la primera de l’espectacular Cova de la Gralla i la segona
del grup creuant el pas del Portús que

travessa la serra Sant Gervàs a partir del
qual s’obté una impressionant vista, a
l’altre costat, de la serra del Cadí.
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Record cargo traffic for Tarragona in
the first six months of 2007
The amount of cargo handled by the
Port of Tarragona in the first six months
of 2007 has broken all records and reached a historical figure for the 20th century and the beginning of the 21st century.
In the first six months of 2007 the Port
of Tarragona handled more than
18,129,939 tons, an increase of 14.2% on
the same period last year, in which
15,873,491 tons were handled.
Liquid bulks increased by 11.65% to more
than 10,511,000 tons.
The percentage increase in solid bulks
during the first half of the year was
19.9%.

General merchandise continued to grow
in importance, increasing by 16.5% between January and June, from 710,268
tons last year to 827,554 tons this year.
One of the most significant figures is the
increase of 449.3% in containerised
cargo, a sector the Port of Tarragona is
aiming to strengthen.
During the first six months of the year
1,467 vessels entered the port, 6.5%
more than the same period last year.
As far as the month of June 2007 is concerned, Tarragona handled a total of
3,508,783 tons, almost a million tons
more than the same month last year,
when the figure was 2,587,037 tons.

In conclusion, it is worth emphasising
that the volume of cargo traffic in the
Port of Tarragona during the month of
June 2007 was the largest in the whole
century.
At the same time, the second and third
places in the statistical ranking of the
best months of the year in terms of the
volume of cargo handled correspond to
2007.
We can therefore say that, without a
doubt, this is an important year for our
Port.

Official announcement of the
V Apportt Awards
Tarragona Promotion Group, in the interest of recognising and stimulating such
efforts, decided to create these awards
that in some way highlight the work
carried out by persons, entities, and
companies in their daily activities in the
Port of Tarragona.
The Board of Directors has decided to
present the APPORTT 2007 Awards to:

The ceremony to present the awards will
be during the traditional Christmas dinner.

p The company most active in the
external promotion of the Port of
Tarragona.
p Award for special dedication.
p Award for professionalism.

Pol. Ind. Francolí, parcela 20 num 10, piso A
43080 TARRAGONA · Tel. 977 551 409 Fax 977 221 407
AL PORT 55

English translation

The aim of these awards is to recognise
the important task carried out by persons, entities, and companies that work
in the port sector in the area of influence of the Port of Tarragona.
The performance through their activity
and work, as well as the projects, actions
and strategies that stand out thanks to
their innovative character, originality,
scope and leadership are the qualities
that these awards recognise in the effort
and meritorious task carried out in the
day-to-day work in the Port of
Tarragona.
For these reasons, APPORTT, the Port of
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