Los primeros 100 días
del Muelle de Andalucía
Les inversions del Port (2009-2010)
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Referente a la crisis

Referent a la crisi

Una de las preguntas que hoy en día se hacen muchas personas que
trabajan en el mundo de la empresa, que las dirigen o que están
vinculadas a ellas, es: ¿Ante la actual situación de crisis, podemos hacer
alguna cosa más para mitigarla? La respuesta es compleja, requiere
una reflexión serena y tranquila, pero en todo caso acostumbra a
ser positiva y nos viene a la memoria la ya famosa frase del reciente
elegido presidente de los EE.UU., Barack Obama: “Sí, podemos”.

Una de les preguntes que avui en dia ens acostumem a fer bona
part de les persones que treballem, que ens toca dirigir o que
estem vinculades al món de l’empresa és: Davant de l’actual
situació de crisi, podem fer alguna cosa per a mitigar-la? La
resposta és complexa, requereix una reflexió serena i tranquil·la,
però en tot cas és positiva, cosa que ens abocaria a la frase de
l’actual president dels EUA, Barack Obama: “Sí, ho podem fer”.

Si aceptamos, por una parte, que la situación de crisis actual tiene
un alcance global, que afecta a la totalidad de los países del libre
mercado, por definirlos de alguna manera, y por otra, que la crisis
afecta de forma diferente a cada uno de estos países con más o
menos intensidad, queda claro que existen unas variables que definen
el diagnóstico y que a su vez demandan recetas distintas, en función
de la enfermedad de cada país.

Si acceptem, d’una banda, que la situació de crisi actual té un
abast mundial, global, que afecta a la totalitat dels països del
mercat lliure, per definir-los d’alguna manera, i de l’altra, que la
crisi afecta de forma diferent a cada un d’aquests països, més o
menys, queda clar que existeixen unes variables que defineixen el
diagnòstic, que alhora demanda receptes diferents, en funció de
la malaltia de cada un dels països.

Por tanto, si damos por buenas las afirmaciones anteriores, estaremos
de acuerdo en que podemos tomar medidas, impulsar iniciativas que
ayuden a superar la situación y a afrontar las actuales dificultades.
Con todo, algunas personas han llegado a afirmar que existe un fuerte
componente psicológico en esta crisis y posiblemente hay una parte
de razón, pero también es cierto que la realidad es irrefutable y la
situación actual se puede medir de manera objetiva, tanto a través
de las grandes cifras macroeconómicas como mediante pequeñas
realidades que componen lo que conocemos popularmente como la
microeconomía. Un ejemplo de esta economía a pequeña escala, a
nivel doméstico, es el paro que pueda sufrir algún miembro de nuestra
familia, algún familiar o algún conocido, un conjunto de pequeñas
vivencias que afectan nuestro entorno y nuestra vida cotidiana.

Per tant, si donem per bones les afirmacions anteriors, tots estarem
d’acord que podem prendre mesures, impulsar iniciatives que
ajudin a tirar endavant i superar les dificultats que estem vivint.
Amb tot, algunes persones han arribat a afirmar que existeix un
fort component psicològic en aquesta crisi i possiblement hi ha
una part de raó, però també és cert que la realitat és irrefutable
i la situació actual es pot mesurar de manera objectiva, tant a
través de les grans xifres macroeconòmiques com mitjançant
petites realitats que composen el que coneixem popularment
com la microeconomia. Un bon exemple d’aquesta economia a
petita escala, en l’àmbit domèstic, és l’atur, l’atur que pateix algun
membre de la nostra família, algun familiar o algun conegut, un
conjunt de petites realitats que afecten el nostre entorn i la
nostra vida quotidiana.

Ante este panorama, el Puerto de Tarragona ha incorporado en su léxico
coloquial un verbo, una palabra que está de moda: inversión. Debemos
tener presente que por cada 35.000 euros invertidos en obra pública se
genera un puesto de trabajo y, en nuestro puerto, al mismo tiempo, las
inversiones están dirigidas a mejorar el conjunto de la oferta portuaria
y el funcionamiento de nuestras instalaciones. Mejoras y construcción
de nuevos viales y de la red ferroviaria, implantación integral de fibra
óptica en todos los espacios portuarios, ampliaciones y creación de
nuevos muelles, trabajos de mejora de calados o adquisición de nueva
maquinaria, son algunas de las inversiones que se llevan a cabo y que
pretenden consolidar tráficos tradicionales y captar nueva actividad.
Todo esto tiene una doble finalidad: diversificar el tipo de mercancías
y, al mismo tiempo, generar un mayor valor añadido a los productos
que pasan por nuestro puerto.

Davant aquest panorama, el Port de Tarragona ha incorporat en
el seu lèxic col·loquial un verb, una paraula de moda: inversió.
Pensem que per cada 35.000 euros invertits en obra pública es
genera un lloc de treball i al Port, al mateix temps, les inversions
van adreçades a millorar el conjunt de l’oferta i el funcionament
de les instal·lacions portuàries. Arranjament i construcció de
nous vials i xarxa ferroviària, implantació integral de fibra òptica
en tots els espais portuaris, ampliacions i creació de nous molls,
treballs de millora de calats o adquisició de nova maquinària,
ajuden a entendre les mesures que es porten a terme, que
pretenen consolidar tràfics tradicionals i implantar-ne de nous,
a fi i efecte de diversificar l’activitat portuària i al mateix temps
donar més valor afegit a les mercaderies que passen pel Port.

Todas estas acciones son importantes, pero para superar estos
momentos de dificultad, al margen de las inversiones mencionadas,
la situación requiere esfuerzo personal, demanda personas decididas,
formadas, capacitadas y que tengan claro que sólo con una visión
generosa de la realidad, sólo pensando en el interés general, se puede
superar esta crisis. Por esta razón quisiera finalizar estas líneas con
unas palabras de Albert Einstein que ahora más que nunca expresan
esta idea: “Vivimos en el mundo cuando amamos. Sólo una vida vivida
para los demás, merece ser vivida”.

Tot això és important, però per superar aquests moments de
dificultat, al marge de les inversions, calen persones, persones
decidides, esforçades, formades, capacitades i que tinguin una
idea ben clara: només amb una visió generosa de la realitat,
només pensant en l’interès general, superarem la crisi. Per
aquesta raó, ara més que mai, voldria acabar aquestes ratlles amb
unes paraules d’Albert Einstein que, penso que són del tot vigents
i que de forma literal diuen: “Vivim en el món quan estimem.
Només una vida viscuda per als altres, mereix ser viscuda”.

Josep Antón Burgasé.
Presidente del Port de Tarragona

Josep Antón Burgasé.
President del Port de Tarragona
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Los primeros 100 días del Muelle de
Andalucía, un balance positivo
para ponerlas en marcha, ni de iniciar
procesos, ni de impulsarlos y porqué la
mayoría de las veces no ha habido tiempo
de materializarlas.
Salvando las distancias, algo parecido
podría pasarle al Puerto de Tarragona
si se quiere analizar el nuevo tráfico
de contenedores que se puso en
marcha a finales de enero del año en
curso. Posiblemente, lo primero que
reclamaríamos es prudencia, aunque no
es menos cierto que los primeros datos
ya indican un incremento significativo de
este tráfico y las cifras son elocuentes.
Por lo tanto, a pesar de la situación
económica actual, ya se han puesto en
marcha las nuevas líneas regulares y llegan
cada semana a la terminal del muelle de
Andalucía los buques portacontenedores
que viajan y transportan mercancías de
Asia a América o a la costa africana.

Hablar de “los primeros cien días” nos
evoca normalmente a una costumbre
arraigada en el mundo de la política que
fija este plazo mínimo antes de empezar a
evaluar la acción de un nuevo gobierno. Por
consiguiente, de esta práctica podemos
deducir que es difícil hacer balance de
las iniciativas impulsadas antes de los
tres meses, entre otras razones porque
muchas veces no existe tiempo material

Otra pregunta que podríamos hacernos
sería si esta mayor actividad puede convivir
con las obras de ampliación que se están
ejecutando desde principios de año en el
muelle de Andalucía y la respuesta, en este
caso, es totalmente positiva. Si partimos
de la premisa que el proyecto contempla
duplicar prácticamente la superficie
actual de la terminal, queda claro que lo
primero que debe hacerse es ganar terreno
al mar, adecuarlo, y cuando estén a punto

de operar, trasladar toda la actividad a
las nuevas instalaciones con el objetivo
de poder remodelar, posteriormente, el
espacio que actualmente está en servicio.
Esta actuación, a primera vista, puede
parecer fácil, pero este tipo de obras son
complejas, sobretodo cuando existen
instalaciones anexas, como el pantalán
de la empresa ASESA que garantiza el
funcionamiento de la planta de asfaltos de
esta misma compañía y, por consiguiente,
se debe asegurar su operatividad.
Afortunadamente, los puertos tienen y
siempre han tenido buenos técnicos y
profesionales que, en este caso y con su
buen hacer, llevan a cabo esta importante
obra de ampliación del muelle de
Andalucía, igual que lo han hecho a lo largo
de más de 200 años de historia del Puerto
de Tarragona, ejecutando gran cantidad
de obras que han ido configurando la
realidad portuaria que conocemos hoy
en día. Técnicas constructivas propias,
como la construcción perimetral de
muelles y diques con cajones de hormigón
que posteriormente se rellenan, son
una muestra palpable de que existen
tecnologías españolas que se aplican en
algunas ocasiones en otros puertos del
mundo.
En resumen, diremos que este primer
balance, hasta el momento, es positivo.
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Les inversions del Port (2009-2010)

“Son más de 100 millones de euros entre 2009 y 2010, con un impacto indiscutible sobre el empleo. Calculamos
que por cada 35.000 euros invertidos se genera un puesto de trabajo directo.”
El passat 22 de març, el President de
l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep
Anton Burgasé, a través d’un mitjà de
comunicació local, feia les següents
manifestacions: Son más de 100 millones
de euros entre 2009 y 2010, con un
impacto indiscutible sobre el empleo.
Calculamos que por cada 35.000 euros
invertidos se genera un puesto de trabajo

directo. Creo que en esta coyuntura es
algo importante. Me gustaría destacar el
concepto integral de las inversiones, puesto
que todas tienen una conexión entre sí. La
especialización en tráficos no está reñida
con la diversificación.
Possiblement, aquestes línies sintetitzen
força coses del tot necessàries en

moments com els que estem vivint. Per
una part, s’anuncia la temporalitat de
les inversions, el bienni 2009-2010, dos
exercicis previsiblement dificultosos pel
que fa a la situació econòmica global i
local, i especialment per una taxa d’atur
que hem d’intentar combatre en la mesura
de les nostres possibilitats. Però també
podríem tenir la percepció que s’actua per

Detall de les inversions. Port de Tarragona 2009-2010.
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reacció, cosa lògica i justificada davant la
crisi, però no és només així. En el cas del
nostre port, totes les iniciatives inversores
responen a un pla prèviament dissenyat, on
les inversions es complementen, abasten
múltiples aspectes d’una realitat portuària
complexa i no tenen altra pretensió que
la de millorar aquesta infraestructura de
manera integral per afrontar el futur amb
garanties.
Contemplar obres com ara l’ampliació
d’accessos ferroviaris, la millora dels vials,
la senyalització horitzontal del recinte
portuari, tancats perimetrals, l’ampliació
del moll d’Andalusia, la pavimentació del
moll de Castella, la instal·lació de la xarxa
de fibra òptica o les obres d’urbanització
del moll de Costa, espai obert a la
ciutadania, donen, en bona mesura, el
caràcter general d’aquestes inversions.
Però al marge de la bondat de les
pròpies execucions materials, les
inversions pretenen bàsicament dues
coses: consolidar els tràfics tradicionals
i diversificar l’activitat cercant noves
oportunitats. Per tant, no estem parlant
d’actituds resignades, d’anar a la defensiva,

8cGfik

de conservar només allò que ja tenim
o fem, al contrari, aquestes inversions
reflecteixen una clara voluntat d’avançar,
d’afrontar el futur amb garanties malgrat
que les condicions del moment puguin fer
pensar que no són massa favorables i no
ens acompanyen.
Totes aquestes accions que es porten a
terme i s’hi portaran en un futur immediat,
no les podem deslligar de la història
recent, de l’arribada del nou operador o
terminalista global de contenidors, DP
World Tarragona, ni tampoc de la voluntat
de convertir-nos en un port distribuïdor
d’algunes mercaderies que actualment ja
arriben de manera regular, continuada i en
grans quantitats al Port de Tarragona. Per
tant, ser hub d’agroalimentaris, reforçar el
paper del nostre port en aquest segment
de la mercaderia, de la mateixa manera
que ja ho fem amb el carbó, són alguns
dels objectius estratègics de casa nostra.
Tal com hem dit en diverses ocasions,
tenim les condicions que ho poden fer
possible, com ara la nostra localització
a la Mediterrània al costat d’una àrea
demogràfica important o, simplement,

perquè el calat dels nostres molls permet
l’arribada de grans vaixells. Resumint,
volem més volum de mercaderies i major
varietat de productes, sobretot els que
es transporten en contenidors, càrrega
contenitzada.
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Guardonats de la 9a edició.

9a edició de la Nit Empresarial

1.300 empresaris de la província van assistir el dia 27 de març a la Nit Empresarial de la CEPTA, al Palau Firal
i de Congressos de Tarragona. El Port de Tarragona rep el Guardó CEPTA
1.300 empresaris de la província van assistir
a la Nit Empresarial de la CEPTA, al Palau
Firal i de Congressos de Tarragona. Les
xerrades dels diferents ponents que van
participar en aquesta vetllada van servir
per a motivar els assistents en aquests
moments de crisi econòmica. “La Regió del
Coneixement” és el títol que va emmarcar
les ponències dels diferents participants:
el professor de l’IESE Santiago Álvarez de
Mon, el president i director general de
TQ Tecnol, Xavier Martínez; el president
de l’AEQT, Anton Valero; el president de
la Diputació de Tarragona, Josep Poblet;
el rector de la URV, Francesc Xavier Grau;
el president de la CEOE, Gerardo Díaz; el
president de Foment de Treball Nacional,
Joan Rossell; i el president de la CEPTA,
Josep Antoni Belmonte. Van tancar l’acte
l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros,
i el vicepresident de la Generalitat, Josep
Lluís Carod-Rovira.
Les empreses guardonades en aquesta
novena Nit Empresarial, que enguany
canviava de format i emulava un acte més
acadèmic, van ser les següents:
GUARDÓ CEPTA:
PORT DE TARRAGONA
GUARDÓ A LA MILLOR EMPRESA 2008:
MERCOCÀMARA DEL GRUPO LÓPEZ
SÁNCHEZ

GUARDÓ A LA MILLOR TRAJECTÒRIA (19982008):
UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA,
SCCL
GUARDÓ A LA INTERNACIONALITZACIÓ:
PLÀSTICS ALT CAMP, S.A.
GUARDÓ A LA INNOVACIÓ:
FERVE, S.A.
GUARDÓ AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE:
APLICACIONS DE LA CATÀLISI, S.L.
GUARDÓ A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS:
HÉRCULES QUÍMICA, S.A.
GUARDÓ A L’EMPRENEDORIA:
CELLER DE CAPÇANES
GUARDÓ A LA FORMACIÓ EN L’EMPRESA:
THYSSENKRUPP XERVON, S.A.
GUARDÓ A LA RESPONSABILITAT SOCIAL:
OBRA SOCIAL DE CAIXA TARRAGONA
També es va fer entrega dels reconeixements a 42 empreses de la demarcació.
El President del Port de Tarragona va recollir
el guardó CEPTA amb gran satisfacció
pronunciant les següents paraules:
“Agraeixo a la CEPTA aquest guardó, un
reconeixement que recullo personalment,
però ho faig conscient de què pertany
a moltes persones. Per tant, permeteume que el comparteixi i el faci extensiu
al conjunt d’homes i dones que treballen
al Port de Tarragona, a l’administració,

als cossos de seguretat i a les empreses
privades que operen dins del Port. Sense
persones no hi ha projecte i sense gent no
hi ha res.
El Port de Tarragona només té una
voluntat: estar al servei de les empreses, de
l’economia i del conjunt de la societat de
les comarques tarragonines. Sempre hem
dit que tenim una clara vocació de servei,
que nosaltres no som fabricants, som una
empresa instrumental i, en aquest cas, al
servei de la intermodalitat del transport,
de la logística i del comerç nacional i
internacional.
Però al marge d’aquests primers
comentaris, també us vull dir que durant
aquests darrers anys hem treballat fort,
hem insistit i ens hem entossudit en què
calia consolidar els tràfics tradicionals,
com ara els hidrocarburs, el carbó o els
agroalimentaris. I ho volem fer perquè
pensem que tenim condicions, ganes i
empreses importants, com SITASA, per ferho i per millorar si cal, assumint el paper
de distribuïdor o hub en algunes d’aquestes
mercaderies.
També hem cercat nous tràfics, un treball
que s’ha vist recompensat amb l’arribada de
DP World Tarragona, un dels terminalistes
de contenidors més importants del món.
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Possiblement, algú dirà que hem tingut la
sort de cara i possiblement tingui raó, però
que no s’enganyi ningú, aquesta sort l’hem
buscat amb insistència.
En un sector portuari cada dia més
globalitzat, calen terminalistes locals, però
també necessitem terminalistes globals
experimentats, com DP World o com TPS del
grup Euroports. Aquestes grans empreses
ens ajudaran a enfortir i projectar el Port
de Tarragona arreu del món i, juntament
amb les empreses locals, coneixedores
d’aquest territori, intentarem fer del Port
de Tarragona una de les infraestructures
portuàries de referència a la Mediterrània
occidental.
Últimament també parlem de la
modernització i la millora de les nostres
instal·lacions, de l’agilització de processos
administratius, però si parlem de tot això,
hem de fer una referència obligada a les
empreses privades que operen al Port de
Tarragona, uns actors imprescindibles que
han confiat en el Port i una prova d’aquesta
confiança són les inversions que han fet i
que han repercutit positivament en la
competitivitat d’aquesta infraestructura.

8cGfik

Però això continuarà, ja puc anunciar que
els privats seguiran invertint de manera
important a casa nostra.

per ser dignes mereixedors dels premis que
ens heu atorgat”.

Però el Port de Tarragona, l’ens públic, no
vol quedar al marge d’aquestes inversions
i per això farem l’ampliació prevista del
moll d’Andalusia o la Zona d’Activitats
Logístiques, per posar un parell d’exemples
importants de les diverses inversions que
tenim programades.
A partir d’ara parlarem del nou Pla
Estratègic del Port, un full de ruta que
dibuixa com ha de ser el Port del futur,
quins tràfics tindrà i què hem de fer per
aconseguir-ho.
Com podeu veure, estem animats, tenim
il·lusió i ens agradaria encomanar-la
a tothom. Però no som ingenus, som
conscients de la situació en què vivim, però
també estem convençuts, com deia a l’inici
d’aquest parlament: entre tots superarem
les dificultats.
Moltes gràcies per aquest reconeixement:
Tingueu la seguretat, membres del jurat de
la CEPTA, que farem els màxims esforços

Josep Antón Burgassé.

Experiencia, calidad y compromiso

Nos avalan más de 40 años al servicio de la obra pública y privada. Contamos con la más alta
clasificación estatal y autonómica en movimiento de tierras y perforaciones, demoliciones,
escolleras, obras hidráulicas, marítimas y viales.
C/ Oro, parc. 198.
Polígono Industrial Riu Clar
Tarragona (43006)

Telf.: 977 54 59 55
Fax: 977 54 51 23
E-mail: info@transmaber.es
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VII Foro de Comunicación del
Sistema Portuario Español
Cada año, fiel a la cita anual, en el mes de abril los puertos españoles celebran su Foro de Comunicación.

Los responsables de prensa y protocolo de las distintas Autoridades Portuarias de España reunidos en Motril..

En esta ocasión, la organización del
“VII Foro de Comunicación del Sistema
Portuario Español”, ha recaído en el Puerto
de Motril, puerta Mediterránea de la
provincia de Granada y de una parte de la
Andalucía occidental. Participaron en estas
jornadas, al margen del ente Puertos del
Estado, los Puertos de Algeciras, Málaga,
Cádiz, Huelva, A Coruña, Avilés, Bilbao,
Mallorca, Tenerife, Tarragona, Castelló
y València, junto con los anfitriones de
esta edición, el puerto granadino de
Motril. Cabe señalar que este evento ha
coincidido con el cierre de los actos de
celebración del primer centenario del
puerto de Motril (1908) en el que han
participado más de 30.000 personas en las
diversas actividades que ha llevado a cabo
su organización.
Referente al Puerto de Motril, este
se encuentra a tres kilómetros de la
población que le da nombre y, a pesar de
sus pequeñas dimensiones, es un enclave

estratégico y bien situado en el que
coinciden el corredor del Mediterráneo
y la autovía recientemente inaugurada
que lo une con la capital de la provincia,
la ciudad de Granada. El puerto, con un
dique de poniente y una dársena interior,
permite el amarre de barcos de hasta 10
metros de calado y mantiene tráficos de
combustibles, cereales, pasta de papel,
carga general, aceite, entre otras, y tiene
depositadas grandes esperanzas en los
cruceros, debido a su proximidad con
la ciudad histórica y monumental de
Granada. Por otra parte, no olvidemos que
el clima subtropical de Motril y la cercanía
a Sierra Nevada, ofrecen al turista variedad
y alternativas que le permiten compaginar
mar, sol y nieve. En definitiva, al Puerto de
Motril, a pesar de la situación actual, le
espera sin duda un futuro esperanzador.
Si nos centramos en el evento, el Foro fue
inaugurado por el Presidente del Puerto
de Motril, Don Ángel Díaz Sol, y por Don

Julián Magantos, Director de Coordinación,
Gestión, Recursos Humanos y Relaciones
Externas de Puertos del Estado, quien
recordó su vinculación con el Puerto de
Motril, del cual fue el máximo responsable
durante cuatros años, en la época en
que Motril estaba ligado a la Autoridad
Portuaria de Almería. En el transcurso de
sus intervenciones, ambos coincidieron
en señalar la buena dotación del conjunto
portuario español, así como los avances
experimentados durante estos últimos
años, hecho que permite afrontar con
garantías los retos del futuro. Así mismo,
Don Julián Magantos señaló la importancia
de la comunicación en los puertos y la
necesidad de reforzar la transparencia, una
fortaleza, y dar a conocer los beneficios
que estas infraestructuras aportan al
conjunto de la sociedad. Finalmente,
ambos coincidieron en que para tomar las
decisiones correctas se debe tener toda la
información, de ahí la necesidad de crear
unos departamentos de comunicación
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eficientes que sepan dar la respuesta
adecuada en cada momento.
Una vez finalizada la presentación del foro,
el primer ponente, Don Carlos Fuente,
Presidente de la Escuela Internacional
de Protocolo de Madrid, disertó sobre
el protocolo e hizo hincapié en la
importancia de esta herramienta en la
comunicación. También quiso reseñar que
el protocolo moderno tiende a facilitar
las cosas y la clave de este nuevo modelo
protocolario es la sencillez, la naturalidad
y la espontaneidad, diferenciándose
las normas modernas actuales de las
pasadas, mucho más rígidas, vinculadas
a un concepto autoritario del protocolo
que podríamos definir como el modelo
del “ordeno y mando”. Muy interesante
fue la referencia a Barack Obama quien,
según el ponente, marca una nueva pauta
y rompe a menudo el protocolo previsto y
programado, proyectando en la ciudadanía
una mayor cercanía y accesibilidad.
Con todo, esta modernización no debe
nunca olvidar aspectos básicos como las
procedencias de las autoridades en los
actos oficiales o el orden en la colocación
de las banderas, por poner un par de

De izda. a dcha., el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, Ángel Díaz; el director general de Coordinación,
Gestión, RR.HH. y RR.EE. de Puertos del Estado, Julián Maganto; y el director del Puerto de Motril, Francisco José
González-Méndez.

ejemplos protocolarios. Finalmente, el
profesor Fuente definió el protocolo como
arte, técnica y normas juntos, que debe de
tener en cuenta costumbres, creatividad,
emoción y pasión, sin olvidar que el
protocolo es una herramienta que recibe
muchas veces el encargo de gestionar el
caos.
Para concluir, el ponente quiso dejar muy
claro que el protocolo no va por libre,
sino que siempre debe ir coordinado con
la creación, la producción, la seguridad y
la comunicación del acto; si no se tienen
en cuentas estos factores, difícilmente se
alcanzará el objetivo principal propuesto:
resaltar lo relevante. En este sentido
dijo: ¿Cuántas veces en una producción
deficiente, una anécdota ha eclipsado
lo principal?, desgraciadamente en
demasiadas. Puso el ejemplo de la
construcción de una tarima mal construida
para un evento, en la que escalones
sobredimensionados han propiciado
caídas o tropiezos, centrando toda la
atención de los medios en esta anécdota y
no en el motivo principal del encuentro. En
definitiva, un buen protocolo debe pasar
desapercibido y nadie debe acordarse de
él.
La segunda ponencia, a cargo de la Sra.
Gloria Campos, expuso la organización
de casos prácticos como la inauguración
del Hotel de las bodegas Marqués de
Riscal, obra del conocido arquitecto Frank
Gehry, o la celebración del centenario del
nacimiento de Federico García Lorca. En

todos los casos quiso dejar claro que en
protocolo, cuando no hay acuerdo, debe
aplicarse la norma y que el hecho de que
muchas veces no haya coincidencia, solo es
un reflejo de nuestra diversidad. Respecto
a la organización de actos, puntualizó
que estos deben ser breves, concisos,
con contenido y con pocos discursos.
También señaló que actualmente la
organización de eventos se debe reforzar
con proyecciones PowerPoint y otras
herramientas multimedia, con una buena
escenografía, sabiendo combinar la
tradición, la vanguardia y la modernidad.
La imaginación, la correcta gestión
de los espacios son imprescindibles
en un protocolo moderno, que debe
ir acompañado, necesariamente, de
una buena producción y una correcta
comunicación. Todos estos comentarios
ponen de manifiesto que no hay dos
actos idénticos, todos los eventos son
distintos, que antes de organizarlos
debemos tener toda la información, que
como en cualquier proyecto, previamente
debemos generar una idea, darle forma,
planificar, desarrollarla y, por último, hacer
la valoración.
En resumen, los responsables del protocolo
son los “fontaneros”, los que están detrás
del telón, que deben tener claro que los
anfitriones siempre presiden los actos,
que se debe protocolizar o jerarquizar lo
menos posible y aunque algunos crean
que el protocolo es puro teatro, cada día
es más importante en las organizaciones
el tener un buen protocolo.
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Josep Saltó, presidente de Apportt.

Apportt, más
de quince años
trabajando para
nuestros asociados

APPORTT, durante estos más de quince años, ha participado en el desarrollo de un exhaustivo plan dirigido a
mejorar la proyección internacional del Puerto de Tarragona
APPORTT, durante estos más de quince
años, ha participado en el desarrollo de
un exhaustivo plan dirigido a mejorar la
proyección internacional del Puerto de
Tarragona. Los resultados demuestran que a
lo largo de este tiempo hemos contribuido
a posicionar el Puerto de Tarragona en el
mundo y que éste sea reconocido como
PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERMODAL
LÍDER EN EL MEDITERRÁNEO. La confianza
depositada por operadores de todo el
mundo es el fruto de un incesante trabajo
de promoción llevado a cabo por varios
actores, especialmente por APPORTT y el
apoyo de nuestros socios que siempre han
confiado en los proyectos presentados.
APPORTT canaliza las inquietudes, tanto
las de carácter público como de carácter
privado, relacionadas con la proyección y
promoción del Puerto de Tarragona. Con la
perspectiva que nos da el paso del tiempo,
estamos en disposición de poder afirmar
que nuestra entidad está plenamente
consolidada, que ha conseguido relacionar,
cohesionar y canalizar la iniciativa privada
con las administraciones públicas, con un

único objetivo común: mejorar el Puerto
de Tarragona.
La Agrupación, que está reconocida
en muchos ámbitos como una gran
colaboradora y difusora de los activos
y las ventajas que ofrece el Puerto de
Tarragona, cuenta con el apoyo de más de
160 socios y está deseosa de incorporar
nuevas adhesiones para seguir creciendo,
mejorar nuestro trabajo, nuestra ilusión
y nuestra creatividad, con la finalidad de
beneficiar a nuestro puerto y el conjunto
de las comarcas de Tarragona.
APPORTT ha reunido, gracias a la
organización de múltiples reuniones
de trabajo, encuentros, conferencias,
presentaciones o jornadas, diversos
colectivos empresariales de diversas
comunidades españolas, principalmente
de Cataluña, Aragón, Comunidad
Valenciana, la Rioja, Navarra, País Vasco,
Madrid, Castilla – La Mancha y Baleares.
Desde APPORTT también se han organizado
diferentes misiones empresariales con el

fin de ampliar y consolidar la posición del
Puerto de Tarragona en las diferentes áreas
geográficas del mundo, así como facilitar
contactos empresariales de nuestros
socios con operadores de otras partes
del mundo: Marruecos, Túnez, Israel,
Sudeste Asiático, Argentina, Chile y países
europeos de la ribera mediterránea.
Por otro lado, APPORTT ha representado a
todos nuestros socios en diferentes foros
y ferias internacionales como el TOC, SIL,
LogisExpo, SITL, Alacat…
La Agrupación ha organizado con gran
éxito diferentes eventos de renombre
internacional que han permitido muchas
veces centrar la atención del sector
logístico y portuario. Entre ellos, la
organización del Symposium de Logística
Intermodal. Puerto de Tarragona. Sus tres
ediciones, celebradas en los años 2001,
2004 y 2007, demostraron nuestra
capacidad de convocatoria. El certamen
pretendía promover la participación y el
debate alrededor del futuro del Puerto
de Tarragona en materia de transporte
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En otro orden de cosas, APPORTT no
ha dejado nunca de ser una referencia
en comercio internacional para todos
nuestros agrupados. Hemos coordinado
distintos estudios con el fin de atender las
solicitudes, demandas y requerimientos
de nuestros socios y del tejido empresarial
de nuestras comarcas.

intermodal. A su vez, se perseguía reunir
a todos los estamentos que tuviesen
intereses portuarios y considerasen el
Puerto de Tarragona como punto de
partida logístico de primer nivel en el
Mediterráneo. Podemos afirmar, después
de la celebración de las tres ediciones, que
el balance fue altamente satisfactorio.
En los diferentes Symposium se debatieron
temas tan importantes como la
intermodalidad y las infraestructuras, el
comercio internacional, las perspectivas
de evolución de tráfico en el Mediterráneo,
las nuevas tecnologías aplicadas a la
logística, la importancia de las ZAL en el
puerto y el short sea shipping.

Cabe destacar que APPORTT es miembro
de la Asociación Española de Promoción
del Tráfico Marítimo de Corta DistanciaShort Sea Promotion Centre.
Hemos editado material gráfico con el fin
de apoyar nuestra actividad promocional:
estadísticas de tráfico, información de
las líneas regulares, memorias anuales de
gestión y la revista trimestral alPORT, de la
que actualmente también celebramos su
sexto aniversario.
En
reconocimiento
a
la
labor
desarrollada, la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Tarragona
otorgó a APPORTT el premio a la mejor
estrategia internacional. Por parte
de la Comisión Europea, recibimos la

distinción de miembro del programa
AL-INVEST
de
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL. Durante los últimos
ejercicios, APPORTT ha organizado,
conjuntamente
con
colaboradores
europeos y latinoamericanos, diversos
Encuentros de Cooperación Internacional
sobre transporte y logística celebrados
en el marco del Salón Internacional de
la Logística –SIL. Varios centenares de
empresas a ambos lados del Atlántico
participaron en el evento, iniciando
contactos empresariales y acuerdos
comerciales. Es, sin duda, un exponente
más que ha permitido situar al Puerto
de Tarragona como centro integrado de
transporte y plataforma logística para el
comercio internacional.
Finalmente, queremos afirmar que, un
año más, continuaremos trabajando con
nuestros asociados, promocionando con
ahínco y entusiasmo al Puerto de Tarragona
y las más de 160 empresas e instituciones
que día a día nos muestran su confianza.
Josep Saltó Estany
Presidente de Apportt
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Socis d’Apportt

AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE SALOU
AJUNTAMENT DE VALLS

NAVEGACIÓ DE REUS
CAMPABADAL, CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.L.
CEMENTOS ESFERA, S.A.
CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
NOVA TECNICA, S.L.
CENTRE EUROPEU DE CONVENCIONS
CODEMAR IBERBULK, S.A.
COL. D’ENGINYERS TÈCNICS
INDUSTRIALS DE TARRAGONA
COL.LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS DE
TARRAGONA
COL.LEGI OFICIAL D’AGENTS
COMERCIALS DE TARRAGONA
COL.OF. DE AG.Y COMIS.DE ADUAN.DE
TARRAGONA
COMERCIAL MARSAL, S.A.
CONF.EMP. DE LA PROV. DE TARRAGONA
(CEPTA)
CONFRARIA DE PESCADORS

AJUNTAMENT DE VILALLONGA DEL CAMP

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

AJUNTAMENT DE VILA-SECA
AJUNTAMENT DEL MORELL
ALGEPOSA TÀRRACO, S.L.
AS. PROV. DE EMP. ESTIBADORAS DE
TARRAGONA
AS.CAT.DE FAB.D’ALIM.COMP.PER A
ANIMALS-ASFAC
AS.PROV.CONSIGNATARIOS DE BUQUES
ASS.INTERNA D’ESTIBADORS DEL PORT
DE TARRAGONA
ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL QUÍMICA
DE TARRAGONA-A.E.Q.T.
ASSOCIACIÓ HOTELERA DE TARRAGONA
ATEIA-AS.PROVINCIAL DE TRANSITARIOS
DE TARRAGONA
AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP
CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS
CONST. GONZÁLEZ SEGOVIA, S.L.
CONSTRUC. JOSÉ LUIS GARCÍA
MARTÍNEZ, S.A.
COOPERATIVA AGRÍCOLA I CAIXA
AGRÀRIA DE CAMBRILS
CORP. DE PRÁCTICOS DEL PUERTO DE
TARRAGONA, SLP
CTAC-CONF. DE TREBALLADORS
AUTÒNOMS DE CATALUNYA
DEUME, S.A.- REST.MASIA BOU
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
DP WORLD TARRAGONA
ECA, S.A.U. - Grupo Bureau Veritas
EDIMARK07, S.L.
EIFFAGE ENERGÍA, S.L.(SOCIEDAD
UNIPERSONAL)
EIMA, S.L.-ELEM.IND.MEDI AMBIENTALS
EMAL, S.L.-Empresa de mantenimiento y
albañilería, S.L.
EMATSA-Emp.Mun.Mixta d’Aigües de
Tarragona, S.A.
ESTARRACO-Soc.de estiba y desestiba del
Puerto de Tgna-APIE
F.C.C. Co.
FED.EMP.DE AUTO TRANSP.DE
TARRAGONA (FEAT)
FERTILIZANTES TARRAGONA, S.L.FERTASA
FIRA DE REUS
FRUPORT TARRAGONA, S.L.
GARCIA-MUNTÉ ENERGIA, S.L.
GRIÑÓ ECOLÒGIC, S.L.

AARUS MARÍTIMA S.A.
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
ACO2S
ACTIVA MUTUA 2008-DELEGACIÓ DE
TARRAGONA
ADECCO TT, S.A.
ADEE-ASS. DONA EMPRESÀRIA I
EMPRENEDORA
ADIF-ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ
AJUNTAMENT DE FALSET
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE
MONTORNÈS
AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

BANKINTER
BERGÉ MARITIMA, S.L.
BG LOGÍSTICS, S.A. -BARRUFET GROUP
BOTEROS AMARRADORES DE
TARRAGONA, S.L.
CAIXA D’ESTALVIS DE TARRAGONA”CAIXA TARRAGONA”
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA “la Caixa”
CAIXA PENEDÈS
CAJA MADRID
CAMBRA OF. DE COM., IND. I NAVEG. DE
TORTOSA
CAMBRA OF. DE COM., IND. I NAVEG. DE
TARRAGONA
CAMBRA OF. DE COM. I INDUSTRIA DE
VALLS
CAMBRA OF. DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

GRUFASA-Gruas Fanjul, S.A.
IL.LUSTRE COL.PROVINCIAL D’ADVOCATS
DE TARRAGONA
INTERNATIONAL MARINA TÁRRACO, S.L.
ISTEM, S.L.
KATOEN NATIE IBÉRICA, S.L.
LABORATORIOS VIDAL
LANCHAS JOPA, S.A.
LUVIRR, S.A.
MANAVAL, I.T., S.L.
MARINE SERVICE MEDITERRANEAN, S.L.
MARTÍ VENDRELL, S.L.
MECAINDU REUS, S.L.
MEDITERRÀNIA-CENTRE D’INICIATIVES
ECOLÒGIQUES
MOON CATERING Y SERVICIOS S.C.P.
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA
NÀUTIC TARRAGONA, S.A.
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
PIMECSEFES
PREVENPORT-SERV.MANCOMUNAT DE
PREVENCIÓ DEL PORT DE TARRAGONA
PRODUCCIONS COMPO, S.L.
PUERTO TRANSPORTES, S.L.
REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA
REMOLCADORES DE PUERTO Y ALTURA, S.A.

REMOLQUES Y NAVEGACIÓN, S.A.
S.A., RACC
SABADELL ATLÁNTICO
SEDESA-Servicios de desinfección
Estrada, S.L.
SEDYF CONTROL DE PLAGUES
SGS ESPAÑOLA DE CONTROL, S.A.
SICARTPOLO, S.L.
SILOS DE TARRAGONA S.A. SITASA
SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL FRANCOLÍ, S.A.

SUARDIAZ TERMINAL TARRAGONA, S.A.
TAMEDIAXA, S.A.
TÀRRACO ECOLÒGIC, S.L.
TECME, S.L.
TERQUIMSA-Terminales Quimicos, S.A.
THYSSENKRUPP XERVON, S.A.
TIMSA-TARRAGONA DE INSTALACIONES
Y MONTAJES
TOT DE TOT CAMBRILS, S.L.
TPS TARRAGONA PORT SERVICES, S.L.
TRANSMAR SHIP&FORW.AGENCY, S.L.
TRANSPAÍS, S.A.U.
TRANSPORTES MARÍTIMOS ALCUDIA, S.A.

TRAVIMA S.A.
UNIQUE ITERIM, ETT, S.A.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
VIAJES COSTA DORADA, S.A.
VILATEL, S.L.

DES D’APPORTT AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ A TOTS ELS NOSTRES ASSOCIATS
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Apportt participará nuevamente como
expositor en la próxima edición del Salón
Internacional de la Logística de Barcelona
APPORTT participará como expositor en el Salón Internacional de la Logística –SIL 2009 que se celebrará en
Barcelona entre los días 2 y 5 de junio
APPORTT ha participado fielmente en todas
las ediciones del Salón con el objetivo de
reafirmar al Puerto de Tarragona como la
Plataforma Logística Intermodal del Sur de
Europa y un enlace entre continentes.
Un año más, APPORTT participará en una
nueva edición del Salón Internacional
de la Logística (SIL), un certamen que ha
contribuido a situar a Cataluña como
referente mundial en materia de logística
y de transporte; un foro de relación y de
comunicación necesario para poder abordar
y tratar los problemas y las inquietudes de
los diferentes segmentos que configuran
este amplio sector que crece y se
expande continuamente y atendiendo sus
posibilidades, se nos hace difícil establecer
un límite.
En el SIL participaran todas las administraciones, entidades y empresas con
intereses en el sector, y se da la circunstancia
de que en estos momentos éste se ha
convertido en una auténtica plataforma
de encuentro de toda la actividad logística
mediterránea, del sur de Europa, del norte
de África, de los países latinoamericanos
y también del sudeste de Asia: un área

en continua expansión y con grandes
expectativas en todos los órdenes.
En el marco del Salón, APPORTT organizará
diferentes actos paralelos con el objetivo
de promocionar al Puerto de Tarragona y
los intereses empresariales de sus asociados.
Podemos resaltar la futura celebración del
encuentro internacional del programa AlInvest de la Comisión Europea del sector de
la Logística y el Transporte, el cual permitirá

Stand de Apportt en la edición del SIL 2008.

reunir a más de 100 empresas de Brasil,
Colombia, Argentina, México, Italia, Francia
y España.
El stand de APPORTT en las últimas ediciones
ha sido uno de los más admirados por los
visitantes de la Feria por su originalidad en
el diseño y los materiales utilizados. Toda
la decoración era de cartón reciclado, una
apuesta para la sostenibilidad y la protección
del medio ambiente.
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Nuevas inversiones
del Puerto de Tarragona
VALLADO PERIMETRAL DE LIMITACIÓN ZONA
DE SERVICIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
TARRAGONA
A lo largo de este trimestre se han llevado
a cabo los trabajos de vallado previsto
junto a la Universidad Laboral, en el tramo
perpendicular a la calzada del vial de
Andalucía.
Asimismo, se ha construido vallado en
diversas zonas del Puerto de Tarragona en
la calzada del vial de Andalucía.
PAVIMENTACIONES
DE
AGLOMERADO
ASFÁLTICO EN DIVERSOS MUELLES
Se ha procedido a la señalización
horizontal pendiente.
ACCESO FERROVIARIO AL MUELLE DE
CANTABRIA
Se han ejecutado parte de los 460 metros
previstos con la tipología de vía sobre
balasto.
NUEVO ATRAQUE RO-RO EN EL MUELLE DE
CANTABRIA
Han terminado los 460 metros de vías
programadas, con lo que se dan por
finalizadas las obras.
PAVIMENTACIONES EN EL MUELLE DE CASTILLA
Han finalizado los trabajos de señalización
horizontal y vertical, dándose por
finalizadas las obras.
VIAL DE CIRCUNVALACIÓN DEL MUELLE DE
CASTILLA
En la primera fase prevista han finalizado
los siguientes trabajos:
- Movimientos de tierras
- Localización de servicios
- Vertido de zahorras artificiales en áreas
concretas
- Formación de pavimento de aglomerado
asfáltico en cuanto a sus capas base e
intermedia se refiere, restando la capa de
rodadura.
En cuanto a la segunda fase se han llevado
a cabo los movimientos de tierras y
vertido de zahorras en aproximadamente
la mitad de la cuantía prevista, en la zona
de menor tráfico.

VIAL PERIMETRAL CONCESIÓN DOW EXPLANADA
HIDROCARBUROS SUR
A lo largo de este primer trimestre de 2009,
se ha efectuado la colocación del vallado
previsto contiguo a la concesión de Dow,
así como el vallado antiintrusismo junto a
la vía de ferrocarril la vía de ferrocarril que
discurre paralelo a la calzada del vial del
Muelle de Andalucía.
RED GENERAL DE FIBRA ÓPTICA
Se ha instalado el cable de fibra óptica
programado en toda su longitud, quedando
por realizar la instalación de equipos en
zonas puntuales.
NUEVO PUESTO DE INSPECCIÓN FRONTERIZO
(PIF)
Se ha procedido a la realización de las
siguientes unidades constructivas:
- Cimentaciones, tanto de muros como de
pilares y rampas de escalera.
- Estructura: se han colocado el 90 % de
los pilares así como las jácenas y placas de
hormigón.
AMPLIACIÓN DEL MUELLE DE ANDALUCÍA
PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA TERMINAL
DE CONTENEDORES Y TRASLADO DE LAS
INSTALACIONES DEL PANTALÁN DE ASESA EN EL
PUERTO DE TARRAGONA
A lo largo de este primer trimestre, se ha
realizado el dragado casi en su totalidad,
habiéndose llevado a cabo la colocación
de la escollera de cimientos.
También podemos decir que se han
construido 4 cajones e iniciado el quinto,
estando provisionalmente fondeados a la
espera de su ubicación definitiva.

OBRAS DE PRONTA EJECUCIÓN:
VIAL TERRITORIAL LÍNEA DE FERROCARRIL
ZAL Y LOS ACCESOS DE REPSOL EN EL TRAMO
ELEVADO SOBRE EL RACK DE REPSOL – PUERTO
DE TARRAGONA
Se han realizado los trabajos de replanteo
así como los de geotecnia en zonas
localizadas, llevándose a cabo los trabajos
de localización de servicios afectados y su
traslado si fuera necesario.
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Algunes consideracions generals al
voltant del Pla Estratègic del Port de
Tarragona 2008-2020

És un document fruit del treball que s’ha fet amb la finalitat de conèixer els nostres pros i contres.
El Pla Estratègic del Port de Tarragona,
aprovat recentment pel seu Consell
d’Administració, vol ser una eina de treball
i planificació, viva, flexible i oberta, que
enumera un conjunt de mesures que s’han
de portar a terme, de cara a afrontar
el futur d’aquesta infraestructura amb
garanties.
Pel que fa a l’elaboració i metodologia del
Pla Estratègic 2008-2020, en primer lloc
es va fer una diagnosi que descrivia les
seves amenaces, les seves debilitats, les
seves fortaleses i les seves oportunitats.
Per descobrir-les fou necessari fer
unes preguntes i cercar les respostes.
Posteriorment, a partir d’aquest resultat,
es van dissenyar unes línies generals
d’actuació, que han de permetre assolir els
objectius marcats.
Quin són els punts forts o els avantatges interns
que té el Port de Tarragona?:
Afortunadament, el nostre Port té molts
bons actius, com ara una excel·lent
situació i localització, una infraestructura
estratègica, unes modernes instal·lacions
portuàries, grans fondàries dels seus molls,
uns serveis competitius, etc.
Quins són els avantatges externs del Port de
Tarragona ?:
Per altra banda, fora de les nostres
instal·lacions, juguen a favor del Port, una
baixa congestió i una baixa densitat viària,
accessos àgils, bones comunicacions,
un important teixit econòmic industrial
i empresarial, coneixement, recerca i
investigació que impulsa la universitat,
de bracet amb l’empresa. Tots aquests
elements defineixen el gran actiu que té el
nostre entorn o el nostre territori
Quins són els desavantatges del Port de
Tarragona ?:
El fet de tenir un sol accés d’entrada
i sortida, estar situat enmig de dos
grans ports de la Mediterrània com ara
València i Barcelona, la manca d’una xarxa

ferroviària exclusiva per a les mercaderies
(ample convencional i ample europeu fins
a la frontera francesa) o la necessitat de
millorar la connexió viària amb l’interior
peninsular són alguns aspectes que cal
tenir en compte i millorar.
En definitiva, el Pla Estratègic és un
document fruit del treball que s’ha fet amb
la finalitat de conèixer els nostres pros i
contres, que contempla les iniciatives
que s’han d’impulsar, prendre les mesures
correctores necessàries que ens permeti
construir un port millor, més modern i
més eficient.
LES PRIORITATS MÉS IMMEDIATES
De tot el que hem comentat anteriorment,
se’n deriven multitud de petites, mitjanes i
grans propostes que abasten molts àmbits
portuaris com ara la construcció i millora
de les infraestructures, la productivitat,
la qualitat dels serveis, els aspectes
financers, la millora de la gestió, la política
comercial o els aspectes mediambientals,
però en tot cas, les prioritats bàsiques a
curt termini les podríem resumir en tres:
1. Cal millorar els tràfics tradicionals com
ara els hidrocarburs, químics, sòlids a
doll, pasta de paper, siderúrgics, fruita,
automòbils, etc. i al mateix temps treballar
per convertir-nos en port hub (distribuïdor)
d’algunes mercaderies, com ara els cereals
o els sòlids energètics (carbó), doncs
estem estratègicament ben situats i tenim
molls i espais amb unes fondàries que ens
permeten amarrar grans vaixells, carregats
amb aquests tipus de mercaderies i que no
poden atracar en altres ports del nostre
entorn.
Al mateix temps, hem d’impulsar el tràfic de
contenidors, conscients que el contenidor
és el model universal emprat i acceptat a
l’hora de transportar càrrega general en
les llargues distàncies. L’existència d’una
terminal capaç de rebre grans vaixells
portacontenidors que fan les principals

línies regulars intercontinentals que van
d’Àsia a Amèrica, amplia les possibilitats
de negoci i permet a les empreses del
nostre entorn exportar i importar tot
tipus de productes. Aquest desig no
exclou, al mateix temps, fer contenidors
de transbord que una vegada a la nostra
terminal, es puguin transportar a d’altres
ports més petits del nostre entorn
(feeder).
2. Ens cal desenvolupar la Zona d’Activitats
Logístiques (ZAL) per intentar donar més
valor afegit a la mercaderia. L’ampliació
de la terminal de contenidors abans
esmentada genera la presència de nous
tràfics i possibilita oferir nous serveis que
poden aportar un major valor afegit a les
mercaderies. Aquesta ZAL ha de formar
part integral de l’oferta logística del Camp
de Tarragona, especialment, i del conjunt
de Catalunya. A la vegada, i ja que l’espai
portuari cada dia és més escàs i que cal
donar-li la major rotació possible, es
cercaran terrenys alternatius que puguin
emmagatzemar contenidors buits.
3. Finalment, pel que fa a les infraestructures,
s’ha de promoure la millora de la nostra
connectivitat amb l’hinterland. Hem
de potenciar la xarxa viària existent i la
creació de noves carreteres i autovies,
com ara l’autovia A-27 que ha de millorar la
nostra connexió amb les Terres de Ponent
i amb la resta d’Espanya. També hem de
millorar la xarxa ferroviària i dotar-nos
de vies d’ample convencional i d’ample
europeu que ens permetin, amb el tren, fer
arribar i rebre mercaderies arreu d’Europa.
Per acabar, cal treballar en la direcció de
potenciar el corredor mediterrani com la
principal alternativa europea a l’hora de
transportar mercaderies i passatgers del
nord d’Àfrica al nord d’Europa.

Francesc Sánchez Sánchez
Director del Port de Tarragona
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DIARI DE TARRAGONA – 22.3.2009
Logística – El volumen de dinero durante el presenta año supera en un 116,6% al desembolsado en 2008

El Port de Tarragona invierte más de 100 millones entre 2009 y 2010

<<Las necesidades de infraestructuras del nuevo operador global de contenedores DP World Tarragona, junto al crecimiento natural del Port, han llevado a una inversión
récord.>>
El Port de Tarragona está patas arriba en el sentido literal:
zanjas, piquetas, cuadrillas de especialistas, barcos de
draga, hormigón inyectado por doquier… Éste es el paisaje
que puede encontrarse hoy cualquiera que se adentre por
sus muelles. La llegada de DP World, un nuevo operador
global de contenedores, junto al crecimiento natural de las
demandas de algunas de las empresas instaladas en sus
muelles, han llevado al Port a uno de los períodos de mayor
inversión de su historia.
Son más de 100 millones de euros proyectados entre los
años 2009 y 2010, de los cuales, más de 80 se concentran
a lo largo del presente ejercicio. El dato es significativo,
puesto que este proceso de inversión supone sólo en 2009
un 116,6% más de lo que se invirtió a lo largo de todo
2008, a un año que, por otro lado, cosechó un volumen de
inversiones más que notable.

constructoras SEOPAN calcula que, por cada 35.000 euros
invertidos en una obra se genera un puesto de trabajo
directo. Tomando como referencia los más de 100 millones
de euros que se invertirán en el bienio 2009-2010, el
volumen de empleos superará ampliamente los 2.800
puestos de trabajo.
Francesc Sánchez, director del Port, explica las razones
que han llevado a esta fiebre inversora, que coincide con
este momento de ciclo a la baja de la economía mundial:
<<Piense que estamos creando una infraestructura que
se rentabilizará en los próximos 30 y 40 años, y es el
momento de hacerlo, porque es una inversión pública que
genera empleo y que generará empleo una vez terminada
en el futuro. Ahora es cuando más hacen falta este tipo de
inversiones, y las estamos llevando a cabo>>.

No sólo el importe total de la inversión es destacable,
sino también el momento en el que se produce, en pleno
contexto de recorte de gastos. La patronal de las grandes

<<Por suerte -prosigue Sánchez-, en el Port de Tarragona
tenemos una posición financiera muy sólida porque
generamos unos recursos muy altos. Afortunadamente,
nuestro endeudamiento a día de hoy es cero, así que eso
nos permite acudir al crédito (entre 25 y 30 millones

DIARIO DEL PUERTO – 17.3.2009

INTERTRANSPORT – 16.3.2009

Empleos en tiempos de paro

de euros de los más de 80 que se invertirán este año,
procederán de créditos) para unas inversiones que miran
a largo plazo>>.
Una parte sustancial de la inversión estará destinada al
muelle de Andalucía, donde DP World ha emplazado su
terminal de contenedores con rutas regulares a todos
los continentes. <<DP World -argumenta Sánchez- es el
operador que ha apostado por Tarragona. Lógicamente,
debemos ayudarle a rentabilizar esta inversión. Es nuestra
prioridad a corto plazo>>.
El hecho de que este muelle y la terminal de contenedores
asociada a él concentren cerca del 60% de la inversión
total en el bienio 2009-2010, no significa que el Port
de Tarragona abandone el resto de tráficos: <<Lo que
pretendemos -explica Sánchez- es dar respuesta a todas las
expectativas que genera el sector, y una gran virtud de
estas inversiones es el equilibrio entre todo tipo de tráficos
y su diversificación>>. Sánchez calcula que las obras
estén ejecutadas en 2011, justo a tiempo para apuntarse
al relanzamiento de la economía.

El buque <<San Vicente>> inaugura con su escala en
Tarragona el servicio conjunto Med Africa Line de
El buque “Cap Montego” Cosco y Zim
inicia el servicio conjunto El Buque <<San Vicente>> inauguró el pasado 23 de
con su escala en Tarragona el servicio conjunto
SAM en el Puerto de febrero
que mantienen las compañías Cosco y Zim denominado
Med Africa Line (MAF), que conecta con Nigeria, Ghana
Tarragona
y Costa de Marfil.
Los buques que realizan este servicio
semanal cuentan con capacidad para entre
3.500 y 4.000 TEUs

Las navieras ZIM, Libra, Niver Lines, CMA
CGM y Hamburg Süd fusionan los servicios
y desarrollan la nueva línea SAM (South
America Mediterranean Service)
El portacontenedores “Cap Montego”,
de 231 metros de eslora, 32,30 metros
de manga y 12 metros de calado, inició
el pasado fin de semana en Tarragona la
rotación de la nueva línea SAM que enlaza
el Mediterráneo y Sudamérica. El buque
escaló en el Puerto de Tarragona para
descargar 41 contenedores.
Este buque atracó el sábado, a las 19 horas, en la terminal
de contenedores gestionada por DP World Tarragona,
consignado por Transitainer, agente de Hamburg Süd en
Barcelona y Tarragona.
Este nuevo servicio conjunto surge de la unión de las
navieras del antiguo servicio Sirius, ZIM, Libra, Niver
Lines, CMA CGM y Hamburg Süd, que fusionan sus
servicios y desarrollan la nueva línea denominada SAM
(South America Mediterranean Service), que incluye al
Puerto de Tarragona en su rotación.
Esta línea de frecuencia semanal estará cubierta por siete
buques portacontenedores con capacidad entre 3.500
TEUs y 4.000 TEUs.
La rotación de la línea incluye escalas en Tarragona,
Barcelona, Livorno, Vada Ligure, Malta, Dakar, Río de
Janeiro, Santos, Buenos Aires, Montevideo, Río Grande,
Paranagua, Santos, Río de Janeiro, Pecem, Valencia y
Tarragona.

El buque <<San Vicente>> atracó en el muelle Andalucía
donde DP World Tarragona procedió a efectuar una
operativa de 140 movimientos de contenedores entre carga
y descarga.
La unidad, que partió el mismo día con destino a Nigeria,
tiene una eslora de 166 metros y una capacidad para 1.512
contenedores.
El servicio está cubierto cada 19/24 días por dos buques
portacontenedores, el <<San Vicente>> y el <<Samaria>>,
que efectúan la siguiente rotación: Génova, Nápoles,
Tarragona, Tin Can Island (Nigeria), Tema (Ghana) y
Abidjan (Costa de Marfil).
Con la operativa de este nuevo servicio, DP World Tarragona

sigue cubriendo con precisión las etapas de su proyecto de
expansión que tiene previsto culminar con la entrada en
servicio de la ampliación de sus instalaciones.

EL PUNT – 22.3.2009

L’obra al Moll de Costa allarga el canvi d’imatge
de la façana marítima

Després del canvi de fesomia de la primera línia del Serrallo,
des de fa un mes avança la remodelació dels passejos del
Moll de Costa i de la Independència de Tarragona; uns
treballs que es preveu que durin cinc mesos. La complexitat
de l’obra <<respon al fet que s’està treballant sense tallar
el tràfic>>, segons va admetre el president de l’autoritat
portuària, Josep Anton Burgasé, que va dir que per aquest
motiu <<no hi ha garanties>> que les obres puguin estar
enllestides en els períodes determinats. L’objectiu és
urbanitzar aquesta zona de la façana marítima i convertir-

la en un passeig molt més urbà que fins ara perquè no es
vegi únicament com un vial d’accés al port, <<ja que això li
atorga un aire massa industrial>>. Per això s’eixamplaran
les voreres, s’hi plantaran arbres i només es deixarà un
carril per cada sentit de la circulació a part d’un carril
bici a més, les llambordes que hi havia a la zona dels
coberts i que s’han retirat s’aprofitaran en altres obres del
centre. Els treballs al Moll de Costa costen 964.000 euros
i serviran per urbanitzar la carretera d’accés al port pel
costat oposat al Serrallo.

llençat 35.qxd
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EL VIGIA – 12.3.2009

Tarragona se marca objetivos mensuales de 2,5 millones de toneladas
La Autoridad Portuaria de Tarragona se ha marcado el
objetivo de mover 2,5 millones de toneladas mensuales,
es decir, 30 millones al final del ejercicio, en vez de hacer
previsiones globales que la situación económica se encarga
de desmontar. “Estamos en una especie de montaña rusa”,
comparó ayer el presidente de la Autoridad Portuaria de
Tarragona, Josep Anton Burgasé. Y en este escenario de
subidas y bajadas bruscas, lo que importa “es mantenerse
sereno”. Por lo menos, los dos primeros meses del año han
cumplido el objetivo, aunque a medias.
“Enero ha sido de bajada y malísimo en facturación y
tráfico, pero febrero ya ha sido de subida, no respecto
al año pasado, sino a enero”. Así, entre los dos meses
ya se alcanzan las 5 toneladas marcadas. En función
del resultado mensual, se presupuestará. Esta nueva
perspectiva de objetivos ayudará a “reajustar previsiones
y objetivos porque estamos en un año que entre todos
debemos pasar como podamos y nuestra función es
también ayudar al empresariado a recuperarse pronto”.
Burgasé hizo un llamamiento a la confianza ya que este
año, se “invertirán un mínimo de 60 millones de euros y
se podría llegar a los 80 millones de euros”.

En este sentido, cabe recordar que el año pasado ya se
invirtieron 34 millones en la ampliación de la terminal
de contenedores. Por su parte, el presidente puntualizó:
“Esto es posible gracias a una buena gestión; en tiempos
de bonanza hemos ahorrado y aunque hace falta recurrir
al crédito porque nuestros recursos propios no alcanzan,

las entidades bancarias están dispuestas a firmar la
operación”. La APT considera que la recuperación, tras la
crisis, también será global y por tanto, hay que facilitar
al máximo la actividad económica. Por ello, ya se han
mantenido varias reuniones con los estibadores para “ir a
una, y hemos congelado tarifas”, recordó Burgasé.

DIARI DE TARRAGONA – 22.3.2009

El Port mantiene su tráfico de cruceros

Tiene confirmadas ya 16 escalas para este año, lo que supondrá la llegada de más de 6.000 pasajeros a Tarragona
El Puerto de Tarragona mantendrá este año las escalas de
cruceros conseguidas en 2008. Hasta el momento tiene ya
confirmadas 16 escalas, lo que supondrá la llegada de más
de 6.000 pasajeros al puerto.
Estas cifras podrían aumentar de forma significativa
cuando el Puerto de Tarragona disponga de una terminal
marítima habilitada especialmente para este tipo de
tráfico. En la actualidad, en el Plan Director del puerto
se están estudiando las distintas posibilidades que hay
para ubicar una terminal de cruceros en la nueva zona
de la ampliación. La intención de la Autoridad Portuaria
de Tarragona es construir una zona con capacidad para
acoger simultáneamente a dos cruceros de más de 200
metros de eslora.
El Puerto de Tarragona, y la práctica totalidad de los
puertos españoles, se presentan en la mayor feria de
cruceros del mundo (Seatrade Miami) con un objetivo
claro: seguir creciendo. Los datos de 2008 avalan las
opciones de España como destino en alza tanto en el
Atlántico como en el Mediterráneo: 5.883.363 cruceristas
(+16,87%) y 3.612 cruceros (+1,83%) recalaron en alguno
de los puertos españoles en el último año. Para este año de
2009, el Puerto de Tarragona tiene previstos 16 cruceros
y 6.006 cruceristas.
Los puertos del Mediterráneo (Alicante, Almería, TarifaBahía de Algeciras, Baleares, Barcelona, Cartagena,
Castellón, Ceuta, Málaga, Melilla, Motril, Tarragona y
Valencia) han experimentado un crecimiento medio del
14,5% superándose los 4,1 millones de cruceristas, lo cual
supone más del 70% de todos los cruceristas que recalaron
en España.
Dos puertos destacan en esta zona: Barcelona, que por
primera vez supera los 2 millones de cruceristas y se
convierte en líder indiscutible de Europa, y Baleares
(Palma de Mallorca, Ibiza y Formentera) que superó los
1,3 millones de cruceristas. Igualmente destacables

fueron las cifras de Málaga (353.000 pasajeros) y Valencia
(199.000).
Crecimiento del 33,5%.

Los puertos del norte peninsular y del Atlántico (A Coruña,
Bahía de Cádiz, Bilbao, Ferrol-San Cibrao, Gijón, Huelva,
Santander, Sevilla, Vigo y Vilagarcía) experimentaron
un crecimiento medio del 33,5% superando los 590.000
pasajeros. Los puertos de referencia en esta zona fueron
los de la Bahía de Cádiz (225.668 cruceristas) y Vigo
(216.333).
Por lo que respecta a las Islas Canarias, con cerca de
1.134.000 cruceristas (+18%), la Autoridad Portuaria
de Las Palmas experimentó un espectacular incremento
(+31,2%) que le permitió superar los 576.000 pasajeros,
mientras que la de Santa Cruz de Tenerife (+7%) rebasó
los 557.000.
290 millones de euros
destinadas a pasajeros.

en

inversiones

La relevancia del tráfico de pasajeros en los puertos
españoles se refleja en el fuerte impulso inversor que
están recibiendo las actuaciones relacionadas con el
mismo. Así, para el período 2009-2012 están previstas
obras por importe de 290 millones de euros a las que se

podrían añadir aquellas que tienen como objetivo mejorar
el entorno urbano de los puertos y el medioambiente,
que sumarán otros 92 millones de euros para el mismo
período.
El Cap Mondego, en Tarragona

El portacontenedores Cap Mondego, de 231 metros de
eslora, 32,20 de manga y 12 de calado, ha iniciado la
rotación de la línea y servicio entre el Mediterráneo y
Sudamérica desde el puerto de Tarragona, descargando 41
contenedores.
Así, las navieras del antiguo servicio Sirius, ZIM, Libra,
Niver Lines CMA CGM y Hamburg Süd, fusionan los
servicios y desarrollan la nueva línea denominada SAM
(South America Mediterranean Service), que incluye al
puerto de Tarragona en su rotación.
Esta línea de frecuencia semanal estará cubierta por siete
buques portacontenedores con capacidad entre 3.500
y 4.000 teus. La rotación de la línea incluye escalas en
Tarragona, Barcelona, Livorno, Vado Ligure, Malta,
Dakar, Río de Janeiro, Santos, Buenos Aires, Montevideo,
Río Grande, Paranagua, Santos, Río de Janeiro, Pecem,
Valencia y Tarragona.
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Econòmica Europea implicà importants
modificacions econòmiques i fiscals que
afectaren les dinàmiques de treball dels
agents portuaris, fet que comportà una
certa reconversió del sector. Per aquest
motiu, l’autor centra l’estudi en el període
anterior a l’esmentada adhesió.
Així mateix, el llibre es divideix en dues
parts. En la primera, l’autor explica de
forma didàctica el treball dels setze tipus
diferents d’agents portuaris que intervenen
en l’activitat d’un port, com poden ser els
consignataris, estibadors, agents de duana,
pràctics o cos consular, entre d’altres.
Respecte a la segona part del llibre, l’autor
fa un repàs de la trajectòria empresarial
de cadascun dels agents portuaris que
treballaren al port de Tarragona fins al
1985, alguns dels quals encara ho fan en
l’actualitat.

DADES DEL LLIBRE:
Els agents portuaris de Tarragona (fins a 1985)
AUTOR: ALIÓ FERRER, Joan
MIDA: 21 x 30 cm
EDITOR: Centre d’Estudis Marítims i Activitats del Port de Tarragona – Arola Editors
ISBN: 978-84-92408

Els agents
portuaris de
Tarragona
(fins a 1985)
Aquesta publicació correspon al
volum número quatre de la col·lecció
“Saturnino Bellido” , que coordina
el Servei de Publicacions del Port de
Tarragona

El passat 16 d’abril es va presentar a la sala
de conferències del Port de Tarragona el
llibre Els agents portuaris de Tarragona
(fins a 1985) de Joan Alió Ferrer. Aquesta
publicació correspon al volum número
quatre de la col·lecció “Saturnino Bellido”
que coordina el Servei de Publicacions
del Port de Tarragona, i que aplega
monografies centrades en la història
marítima i portuària.
En aquest llibre, l’autor estudia el treball
dels agents portuaris que intervingueren
i impulsaren el funcionament del Port
de Tarragona. El període cronològic
que comprèn aquesta publicació va del
segle XIX fins al 1985, ja que l’adhesió
de l’Estat espanyol a la Comunitat

Pel que fa a l’autor, Joan Alió, cal explicar
que, precisament, la seva activitat
comercial dedicada a la importació i
comerç de fustes de totes classes, com a
continuador del negoci familiar engegat
pel seu pare l’any 1930, el va portar a
tenir una gran relació amb el port. És
en el desenvolupament d’aquesta tasca
d’importació, en què va rebre vaixells amb
fustes de diverses classes, procedents de
Suècia, Finlàndia i d’arreu del món, on va
tenir ocasió de conèixer consignataris,
armadors, agents i “vistes” de Duana, etc.
Cal afegir que Joan Alió és un bibliòfil
apassionat, gran lector que també s’ha
dedicat a escriure, tenint ocasió de publicar
els llibres Santa Coloma de Queralt (1991) i
El món de la fusta a Tarragona (2001).
Amb el present llibre, el Servei de
Publicacions del Port de Tarragona té la
voluntat de donar a conèixer al gran públic
la tasca realitzada per tot un col·lectiu
de professionals, els agents portuaris,
que han contribuït al creixement i
desenvolupament dels ports, aspecte poc
tractat per la bibliografia d’àmbit marítim
i portuari fins al moment. Així mateix,
aquesta obra també mostra la important
vinculació port – ciutat ja que la majoria
d’agents varen ser persones estretament
relacionades amb la ciutat de Tarragona.
Mónica Flores Mateo
Servei de Publicacions del Port de
Tarragona
Tel. 977 243 934
e-mail: publicacions@porttarragona.cat
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Edifici de l’APT en construcció. 1979-1980. Autor desconegut.

Trenta anys
d’un edifici portuari emblemàtic

Del desembre de 1975 data la redacció del projecte d’edifici per a serveis del Port ubicat a l’esplanada del passeig
de l’Escullera
Del desembre de 1975 data la redacció
del projecte d’edifici per a serveis del
Port ubicat a l’esplanada del passeig de
l’Escullera. Les anteriors oficines estaven
situades a l’immoble d’estil neoclàssic
situat a la plaça dels Carros amb entrada
pel carrer d’Anselm Clavé, obra de
l’enginyer Francisco G. de Membrillera,
que avui en dia acull el Servei d’Arxiu,
Apportt, les oficines del CEMAPT i les del
Servei Lingüístic i Centre de Formació del
Port de Tarragona.
Però, a més d’aquest edifici central, també
existien l’any 1975 d’altres dependències
repartides per diferents llocs: al moll de
Costa hi havia la Comissaria, i els tallers es
trobaven en una nau sota la Pedrera. Per
tant, un dels motius que influí o determinà
la decisió de bastir un nou edifici va ser la
dispersió de les unitats de treball, a més de

la incapacitat d’ampliar l’edifici principal
per deficiències estructurals. L’enginyer
que signà el projecte, Joaquin Juan Dalac,
que va ser el director del Port de Tarragona
entre els anys 1974 i 1985, exemplifica la
situació de saturació de l’edifici calculant
una mitjana de concentració de 5,50 metres
quadrats per persona. Emprant paraules
de Dalac: “se comprenderá fácilmente
que el edificio actual está falto de ciertos
elementos imprescindibles en toda oficina
que desee encontrarse puesta al día y a
nivel de los nuevos sistemas y métodos de
gestión pública o privada, en donde han
de ofrecerse toda clase de facilidades al
público, a los empleados y, en general, a
todo el personal y empresas relacionados
con el Organismo”. (1)
Així doncs, malgrat que el projecte és
de l’any 1975, dos anys abans s’havia

demanat permís a Madrid per a redactarlo, autorització que va ser concedida
definitivament el 9 d’octubre de 1975.
El nou edifici havia d’estar situat en un lloc
privilegiat, proper a la ciutat d’una banda,
però dins l’àrea de servei portuari de
l’altra, “en una zona que permita otorgar
a la construcción un carácter significativo
y relevante como ha de corresponder
a un organismo que, por un lado, tiene
gran influencia en el quehacer económico
de la provincia y, por otro, posee cierta
proyección hacia el exterior de la nación,
por sus relaciones con el mundo marítimo
internacional”. (2)
Aquest objectiu concorda perfectament
amb la idea de l’arquitecte Josep Maria
Garreta Cusidó, artífex de l’original edifici
portuari: “si las ciudades pueden y deben

HISTÒRIA
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leerse, el edificio de la Junta debería
reflejar plásticamente lo que es y ha sido
el puerto para la ciudad”. (3)
Que complissin aquestes característiques
hi havia en aquell moment tres possibles
ubicacions:
- Davant del Club Nàutic, al final del moll
de Costa.
- Al costat de Comissaria, també al moll
de Costa.
- A l’escullera davant de Sanitat,
Comandància i la guàrdia civil.
L’última opció va ser l’escollida. Es
disposava d’un solar de 6.500 metres
quadrats que permetia, a banda de la
construcció de l’immoble, una zona
enjardinada, aparcament, accessos, etc.
Quant a la capacitat de l’edifici, es va tenir
en compte a l’hora de redactar el projecte,
la plantilla de personal, que aleshores era
de 49 persones, i la previsió de noves
places a mig i a llarg termini que era del
50% més, és a dir per a unes 100 persones.
Cal recordar que la dècada dels 70 i 80 el
tràfic portuari experimentà un augment
molt notable i que el ritme constructiu
d’infraestructures era força elevat.

Entrada al pàrking de l’edifici de serveis de l’APT. 1991. Chinchilla.
1. APT. Fons JOP^-APT, sig. 758, projecte 388: Edificio para servicios del Puerto 1975.
2. Ibídem
3. GARRETA COSIDÖ, J.M. “Un edificio expresivo para un puerto dinámico”, A: Obras. Revista de
construcción, núm. 143, 1982

Per tant, la peculiar forma de l’immoble
no és fruit de l’atzar, sinó d’un estudi
acurat, amb la intenció d’expressar a
través del llenguatge arquitectònic, un
punt de referència clau de la ciutat, el seu
motor econòmic i social: el port; un lloc
característic conformat per equipaments
heterogenis però al mateix temps únics,
com les sitges, les grues, els tinglados o els
magatzems.
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nou edifici culminant d’aquesta manera
un procés que s’havia dilatat gairebé set
anys.
Durant quasi 30 anys, si més no, el singular
edifici ha estat la seu de la Junta del Port de
Tarragona primer, i de l’Autoritat Portuària
de Tarragona després; i ha esdevingut un
punt de referència de la ciutat i de les
activitats comercials que es desenvolupen
diàriament al port, tal com havia previst
qui el va dissenyar: Josep Maria Garreta
Cusidó.
A finals d’aquest any 2009, però, deixarà
de complir amb la funció pel qual va ser
creat, ja que, previsiblement, els serveis
administratius del Port de Tarragona
passaran a ocupar un altre immoble, molt
proper a aquest, però de nova construcció,
i amb capacitat per acollir la plantilla de
personal actual, així com la major part
dels serveis portuaris.
La destinació final de l’edifici és encara
avui incerta tot i que es barregen
diverses propostes que van des del seu
enderrocament a causa de les deficiències
estructurals que presenta fins a la seva
rehabilitació per destinar-lo a altres usos.

Dibuix façana edifici APT.

A l’hora de dissenyar l’edifici es va tenir
en compte, a més, l’estructura orgànica de
l’administració portuària centrada en tres
grans àrees: Explotació, Projectes i Obres i
Conservació. El resultat va ser una torre de
forma octogonal on s’ubicaren cadascuna
de les àrees esmentades, estructurades
al voltant d’una gran caixa cilíndrica per
a ubicar l’ascensor i una magnífica escala
volada helicoïdal. L’exterior es va resoldre
amb grans volums suspesos al buit bisellats
amb cares triangulars buscant similitud
amb la rosa dels vents.
La superfície a construir es calculà en
3.200 metres quadrats a repartir en cinc
plantes, comptant amb un espai habilitat
per a habitatge del director, un altre per al
conserge i un aparcament subterrani.
Des del primer moment es va tenir clar
quin tipus de materials constructius
havia de tenir l’edifici, condicionats per la
proximitat al mar: formigó, alumini i vidre.
El 23 de juliol de 1976, la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas, comunicà
a la Junta del Port de Tarragona l’aprovació
tècnica del projecte, que havia estat
supervisat per la III Sección de Proyectos

y Obras del citat organisme. S’iniciava així
el llarg i complex procés fins a l’inici de les
obres: aprovació econòmica del projecte,
autorització del concurs - subhasta per a
adjudicar les obres, anunci del concurs i
inserció al BOE (publicat el 18 de desembre
de 1976), llicència d’obres, adjudicació
definitiva de les obres, formalització del
contracte davant notari, aportació d’una
fiança per part de l’adjudicatari, signatura
de l’escriptura de contracta, i altres tràmits
administratius.
A causa d’algunes característiques
tècniques que no s’havien previst en el
primer projecte, el 9 d’octubre de 1978,
es va signar el Proyecto reformado del
edificio para servicios del Puerto, i el
procés administratiu s’inicià novament.
Malgrat això, les obres del nou immoble
s’havien iniciat ja el 30 d’abril de 1977
però no es van acabar fins el 31 de març
de 1980, després de diverses pròrrogues
dels terminis establerts inicialment.
L’adjudicatari encarregat de fer realitat
el projecte va ser Agroman, Empresa
Constructora, S.L.
El 15 de desembre del mateix any 1980 tots
els serveis portuaris van ser traslladats al
Edifici de serveis de l’APT. 1994. Joan Farré.

Coia Escoda Múrria
Arxiu del Port de Tarragona
arxiu@porttarragona.cat
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Les nits del
Museu del
Port
El 26 de juny de l’any 1790, s’iniciaren les
obres de construcció del que coneixem
com a port modern de Tarragona.
L’enginyer, aleshores director del port,
Juan Antonio Ruíz de Apodaca va gaudir
d’una rellevància en tot el procés. Això ens
va fer pensar que era un dels personatges
idonis per tal que protagonitzés una de les
activitats a presentar dins la programació
de Les nits del Museu del Port, per tal de
donar a conèixer una part important de la
història del port, i a la vegada, d’interpretar
una part dels continguts del propi Museu i
del seu entorn portuari.

Passejant amb Apodaca pel moll de Costa.

D’aquesta manera, es va treballar amb el
format de visita teatralitzada on el guia
intèrpret dóna vida a l’enginyer portuari.
Presentat davant el públic amb uniforme

de capità de navili, implica els visitants
en el desenvolupament portuari portat
a terme en el període contemporani a la
seva estada en el port tarragoní i, mentre

passeja pel Museu i pel Moll de Costa, inicia
a l’Escala Reial un viatge amb golondrina,
per la dàrsena interior del port, mentre va
explicant diferents aspectes i curiositats
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Les Nits del Museu del Port:
La llum de la mar: dimecres, des del
15 de juliol fins al 26 d’agost. Far de la
Banya
Passejant amb Apodaca: divendres, des
del 17 de juliol fins al 28 d’agost. Museu
del Port
Activitats gratuïtes amb reserva prèvia
Aforaments limitats
Informació i reserves:
977 259 442
museuport@porttarragona.cat
que descobreixen moments cabdals dels
més de 200 anys d’història portuària.

Visita guiada al Museu de Fars.

L’any 2003, el Museu del Port va ampliar la
seva oferta museística amb l’extensió del
Museu de Fars, al Far de la Banya, on s’hi
exposa de manera permanent una col·lecció d’objectes de senyals marítims. Si pel
que fa al Museu del Port, el protagonista
de les activitats d’estiu, programades per
primera vegada l’any 2008, era l’enginyer i
director Ruíz de Apodaca, al far, l’element
insígnia havia d’ésser, sens dubte, el mateix
edifici. Construït a la dècada dels anys
1860, és l’únic supervivent dels tres fars
metàl·lics que es van instal·lar al delta
de l’Ebre per cobrir la necessitat que les
juntes de Comerç de Tortosa, València
i Tarragona, demanaven, insistentment,
per tal de poder millorar una zona on els
naufragis eren molt freqüents atesa la
manca de senyalització per a la navegació.
En format de visita guiada se’ns explica, a
la caiguda del sol, la història dels senyals
marítims, La llum de la mar, tenint com
a referència els fars de la demarcació de
Tarragona.
Ambdues activitats es porten a terme les
nits de dimecres i divendres dels mesos de
juliol i agost. Excepcionalment, Passejant
amb Apodaca, es realitzarà el 15 de maig,
dintre dels actes del Dia Internacional
dels Museus. Pel que fa a La llum de la
mar, l’11 de juny, es portarà a terme dins
la celebració de la setmana temàtica
dedicada als fars, en col·laboració amb la
Biblioteca Pública de Tarragona.

Mercè Toldrà Dalmau
Interior del far de la Banya.
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El canvi climàtic
Kyoto 1997 - Copenhaguen 2009
En els darrers vint anys el canvi climàtic i
els seus impactes potencials i reals s’han
fet cada vegada més evidents, corroborats
pels
resultats
d’una
investigació
científica rigorosa. També els moviments
ambientalistes, els mitjans de comunicació,
els crítics, els governants progressistes,
etc. han fet d’aquest problema i les seves
implicacions, un centre d’atenció política
i social, que va acabar en el seu moment
amb l’aprovació del Protocol de Kyoto, un
mecanisme polític internacional que havia
de fer front al problema i corregir-lo.
Malgrat tot, també és evident que no s’ha
canviat gaire en els darrers vint anys. Tot i
els esforços en generar una major quantitat
d’energia renovable, el consum de petroli
i gas ha augmentat considerablement, els
patrons de producció i consum continuen
essent els mateixos, i més encara,
aquests processos han estat ràpidament
globalitzats en la mesura que hi ha al món
noves economies emergents que creixen,
milloren el seu nivell de vida i demanden
més energia, com no podria ser d’altra
manera.
En aquest camí d’acords, pactes i
ratificacions de cara al període 20082012, i desprès de les Conferències de
Montreal 2005 i Bali 2007, s’arriba a la
celebració de la de Bonn el passat 30 de
març, per redactar les bases per un nou
acord per a la protecció del clima i amb
l’objectiu principal de preparar la cimera
de Copenhaguen. Aquesta cimera es farà

a final d’any i d’aquí haurà de sortir el nou
acord que succeirà el Protocol de Kyoto
per a la reducció d’emissions, vigent fins
al 2012.
S’obre una nova etapa en uns moments
en què es viu una forta crisi econòmica
global que pot representar un fre a una
visió excessivament optimista i on tampoc
podem perdre de vista l’expectativa
creada per la posició anunciada pels Estats
Units, desprès que el seu president Barak
Obama anunciés que el seu país assumirà
un lideratge en la protecció del clima.
L’anunci d’Obama va ser interpretat com un
gir radical de la política sobre el clima dels
Estats Units, que durant l’administració
de George W. Bush va restar al marge
dels esforços internacionals, negant-se a
ratificar el mateix Protocol de Kyoto.

davallada, a primera vista podria semblar
coherent baixar la guàrdia pel que fa a la
lluita contra el canvi climàtic i deixar les
inversions per més endavant. A la nostra
modesta manera d’entendre, una política
d’aquestes característiques seria un
greu error de grans proporcions que ens
afectaria a tots de manera immediata i
també ho faria a futures generacions.
Per tant, hem d’esperar dels països
industrialitzats l’acompliment dels seus
compromisos en la reducció d’emissions,
s’han de reduir radicalment per impedir
que el canvi climàtic esdevingui en un
caos climàtic. Hem de tenir esperança
en què la Conferència de les Nacions
Unides de Copenhaguen d’enguany sigui
el moment històric en què la humanitat
accepti el repte i abordi la qüestió de
manera decisiva.

Tot i que ara potser algú podria pensar
que no és el millor moment per demanar
partides pressupostàries als governs per
prendre mesures adreçades a combatre el
canvi climàtic, les hem de reclamar i dir
que és possible combinar-les amb d’altres
com ara la creació d’ocupació a partir
de l’impuls a les energies alternatives,
o bé donar incentius a la indústria de
l’automòbil per la fabricació de cotxes que
contaminin menys i no consumeixin tant.

Estem segurs que s’hauran de superar les
diferències entre països rics i emergents,
així com les reticències que hi pot haver
a l’hora d’adoptar tecnologies més netes
i més cares, sobretot en moments de crisi
econòmica internacional, però estem
convençuts que tots plegats sabrem trobar
les respostes i les solucions.

En un temps en què l’atur augmenta,
algunes empreses tanquen i que els
mercats de valors han patit una forta

Joan M. Basora Robert
Cap del Departament de Medi Ambient i
Sostenibilitat
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Situado en un entorno global

En aras de mantener un puerto competitivo y moderno, estamos colaborando en la previsión de necesidades de
servicio e infraestructuras de nuestros clientes

En aras de mantener un puerto competitivo
y moderno, estamos colaborando en
la previsión de necesidades de servicio
e infraestructuras de nuestros clientes
que, junto a las mejoras de calidad y
satisfacción de nuestros usuarios, están
permitiéndonos seguir siendo un puerto
líder del Mediterráneo en los tráficos de
graneles, cereales y petroquímica.
Merece distinguirse el esfuerzo que se
está haciendo por parte de esta Autoridad
Portuaria en avanzar hacia una mayor
diversificación de tráficos y el aumento
de los mismos, así como la dedicación e
implicación que estamos llevando a cabo
con nuestra comunidad portuaria para
mejorar el conjunto de nuestro puerto,
especialmente en los actuales marcos
económicos que nos obligan a procesos
de innovación, mejora de servicios y
competitividad aún más elevados.
Es destacable igualmente el trabajo que se
está llevando a cabo para poder ofrecer
nuevos servicios de líneas regulares que

permitan conectar nuestro puerto con
prácticamente todas las regiones del
mundo, dando respuesta a las necesidades
de nuestro entorno empresarial e
intentando ser un agente de cambio que
dinamice nuestra economía regional.
Otro de los puntos clave del trabajo que
estamos realizando, se centra en convertir
al Port de Tarragona en un centro de carga
de relevancia regional importante, que
ofrece nuevos servicios directos, que atrae

nuevas navieras y que permite mejorar el
déficit logístico que nuestro hinterland
haya podido tener hasta el momento.
Así mismo, estos cambios nos han llevado
a modificar el formato de la guía de líneas
regulares que se publicaba en esta revista
con el fin de ser una herramienta que facilite
y simplifique la tarea de búsqueda de dichos
servicios por parte de los usuarios. Así,
debido al incremento constante de líneas
regulares, la diversificación en los tipos de
servicio, el incremento de navieras y de
sus respectivos agentes, se ha decidido
reorganizar la guía que ahora presentamos
en esta publicación, clasificada por áreas
geográficas y, a su vez, ordenadas por las
escalas, junto a la frecuencia, la naviera y
el agente. Igualmente y como es habitual,
incluimos el directorio con los datos
de contacto de los agentes que podrán
facilitar una información comercial más
detallada.

Departamento comercial y marketing.

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Durante el primer trimestre se han
atendido 83 expedientes
Este primer trimestre de 2009 se han
atendido un total de 83 expedientes.
Distribuidos en 35 peticiones de
información, 17 reclamaciones, 4
quejas y 27 solicitudes. Las peticiones
de información representan un 42,2%
respecto del total de los expedientes
tramitados, las reclamaciones un 20,5%,
las quejas un 4,8% y las solicitudes un
32,5%.
Es notable el esfuerzo del Servicio de
Atención al Cliente en la mejora de la
satisfacción de los usuarios de la Autoridad
Portuaria, reflejo de ello es el aumento
cuantitativo en el número de solicitudes
que se han gestionado y los formularios,
documentación e información relacionada
con nuestras líneas regulares que se han
facilitado desde este servicio.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL PUERTO DE TARRAGONA
Tel: 901 116 658 - 977 259 462 · Fax: 977 241 372 · Email: at.client@porttarragona.cat
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Líneas regulares
del Puerto de Tarragona
PUERTOS

FRECUENCIA

LINEA

TIPO SERVICIO

NAVIERA

AGENTE

EUROPA ATLÁNTICA
ESPAÑA Las Palmas,
Quincenal
MARRUECOS/CANARIAS
RL-PV
SUARDIAZ
Tenerife, Lanzarote					
ESPAÑA Arrecife, Cádiz,
Las Palmas, Tenerife

Semanal

ESPAÑA, Cádiz, Las Palmas Semanal
		

SUARDIAZ
TERMINAL TARRAGONA

MED-CANARIAS

PC

JSV

PÉREZ Y CÍA, S.A.

FEEDER SERVICE
SOUTH & WEST AFRICA

PC

MSC

MSC

PORTUGAL, Lisboa
Semanal
SOUTH AMERICA LINE
PC
HAMBURG SÜD
					

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, S.L

EUROPA MEDITERRÁNEA
ESPAÑA Las Palmas,
2 Semanal
ITALIA
RL-PV
SUARDIAZ
Tenerife, Lanzarote					
ESPAÑA Málaga, Valencia
Semanal
		

FEEDER SERVICE
SOUTH & WEST AFRICA

PC

MSC
MAERSK

ESPAÑA Algeciras*,
ITALIA Gioia Tauro*

Semanal

ME3

PC

ESPAÑA Málaga, Valencia

Semanal

MED-CANARIAS

PC

				
				

SUARDIAZ
TERMINAL TARRAGONA
MSC
CONTENOSA

JSV

PÉREZ Y CÍA, S.A.

ZIM INTEGRATED
SHIPPING SERV.

PÉREZ Y CÍA, S.A.

ESPAÑA Barcelona, Valencia				
NIVER LINES
Semanal
SAM
PC		

AGENCIA MARÍTIMA
ESPAÑOLA EVGE, S.A.

FRANCIA Fos sur Mer				

HAMBURG SÜD

ITALIA Genova, Livorno				
Vado Ligure				

COMPANHIA LIBRA
DE NAVEGAÇAO

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, S.A.

MALTA Valetta				

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA

NORDANA LINE

WECO MARÍTIMA

ITALIA Vado
Semanal
SOUTH AMERICA LINE
PC
HAMBURG SÜD
					

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, S.L.

ESPAÑA Valencia
FRANCIA Marsella
GRECIA Pireo
ITALIA Génova

Quincenal

S-EASTBOUND

PC-PV-RL

				
				
ITALIA Génova, Livorno
Semanal
		

ZIM INTEGRATED
SHIPPING SERV.

ZIM CONTAINER SERVICE
PC
COSCO
EASTBOUND			

				
CONTAINER LINE
					
ITALIA Génova
Semanal
SEAMED
OC
SEATRADE
					
ITALIA Génova, Nápoles
Quincenal
MAF
PC
				

ZIM INTEGRATED
SHIPPING SERV.

				
COSCO
					
FRANCIA Fos Sur Mer

Semanal

STEEL

(*) HUB CON POSIBILIDADES DE MÚLTIPLES ENLACES
Tipos de servicio: PC: Portacontenedores PV: Portavehículos OC: Otras cargas RL: Rol-on Rol-off

OC

RISS TRANSPORT

TRANSITAINER

PÉREZ Y CÍA, S.A.
AGENCIA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, S.A.
MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, S.A.
AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, S.L.
PÉREZ Y CÍA, S.A.
AGENCIA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, S.A.
BERGÉ MARÍTIMA
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LINEA

TIPO SERVICIO

NAVIERA

AGENTE

ÁFRICA ATLÁNTICA
MARRUECOS Casablanca Quincenal
MARRUECOS/CANARIAS
RL-PV
SUARDIAZ
					
GUINEA Bata, Malabo
Quincenal
GUINEA
PC
				

EUROCONDAL
SHIPPING

GHANA Tema				
				

ZIM INTEGRATED
SHIPPING SERV.

COSTA MARFIL Abidjan

Quincenal

MAF

				
				

ZIM INTEGRATED
SHIPPING SERV.

				
NIVER LINES
					
Semanal

SAM

TRAVIMA, S.A.
PÉREZ Y CÍA, S.A.

PC

				
COSCO
NIGERIA, Lagos, Tin Can Island					

SENEGAL Dakar

SUARDIAZ
TERMINAL TARRAGONA

PC

HAMBÜRG SUD

AGENCIA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, S.A.
PÉREZ Y CÍA, S.A.
AGENCIA MARÍTIMA
ESPAÑOLA EVGE, S.A.
TRANSITAINER

				
				

COMPANHIA LIBRA
DE NAVEGAÇAO

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, S.A.

				

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA

NORDANA LINE

WECO MARÍTIMA

ÁFRICA MEDITERRÁNEA Y ORIENTE MEDIO
ALGERIA Oran, Skikda
TUNEZ Sfax
EGIPTO Alejandría
LÍBANO Beirut
Quincenal
LIBIA Benghazi, Misurata
SIRIA Lattakia
TURQUIA Istambul, Mersin, Izmir

S-EASTBOUND

PC-PV-RL

TURQUIA Izmir
3 semanas
TURQUIA
PV-RL
SUARDIAZ
					
JORDANIA Aqaba
UAE Jebel Ali
OMAN Salalah
MARRUECOS Tanger

Semanal

ME3

PC

				
				
ISRAEL Haifa
Semanal
		

MAERSK

ZIM INTEGRATED
SHIPPING SERV

ZIM CONTAINER
PC
COSCO
SERVICE-EASTBOUND			

SUARDIAZ
TERMINAL TARRAGONA
CONTENOSA

PÉREZ Y CÍA, S.A.
AGENCIA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, S.A

				
CONTAINER LINE
					

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO ,S.A.

ARABIA SAUDI
Mensual
LIQUID BULK
OC
				

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, S.A.

STOLT NIELSEN
TRANSPORTATION

AMÉRICA ATLÁNTICA NORTE
				
				
CANADA Halifax
Semanal
		

PÉREZ Y CÍA, S.A.

ZIM CONTAINER
PC
CHINA SHIPPING CHINA SHIPPING (SPAIN)
SERVICE-WESTBOUND			
AGENCY, S.L.

USA Nueva York, Savannah				
USA GULF Houston
Quincenal
USA EAST COAST Jacksonville, Baltimore

ZIM INTEGRATED
SHIPPING SERV.

S-WESTBOUND

PC-PV-RL

USA HOUSTON
Mensual
LIQUID BULK
OC
				
(*) HUB CON POSIBILIDADES DE MÚLTIPLES ENLACES
Tipos de servicio: PC: Portacontenedores PV: Portavehículos OC: Otras cargas RL: Rol-on Rol-off

HAPAG LLOYD
NORDANA LINE
STOLT NIELSEN
TRANSPORTATION

HAPAG LLOYD SPAIN
WECO MARÍTIMA
MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, S.A.
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PUERTOS

FRECUENCIA

LINEA

TIPO SERVICIO

NAVIERA

AGENTE

AMÉRICA PACÍFICO NORTE
				
				

ZIM INTEGRATED
SHIPPING SERV.

PÉREZ Y CÍA, S.A.

USA Los Angeles, Oakland
Semanal
ZIM CONTAINER
PC
HAPAG LLOYD
		
SERVICE-WESTBOUND		
CHINA SHIPPING
					

HAPAG LLOYD SPAIN
CHINA SHIPPING (SPAIN)
AGENCY, S.L.

CENTROAMÉRICA Y CARIBE
COLOMBIA Turgo
Semanal
SOUTH AMERICA LINE
PC
HAMBURG SÜD
COSTA RICA Puerto Mohín					
JAMAICA Kingston
Semanal
PANAMA Balboa, Canal Panamá		

ZIM CONTAINER SERVICE
PC
WESTBOUND		

				
				

ZIM INTEGRATED
SHIPPING SERV.

PÉREZ Y CÍA, S.A.

ZIM INTEGRATED
SHIPPING SERV.

PÉREZ Y CÍA, S.A.

ARGENTINA Buenos Aires				
NIVEL LINES
					
BRASIL Paranagua, Pecem

Semanal

SAM

PC

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, S.L.

HAMBURG SUD

AGENCIA MARÍTIMA
ESPAÑOLA EVGE, S.A.
TRANSITAINER

				

CONTAINER LINE

Rio Grande, Rio de Janeiro, Santos				
				

COMPANHIA LIBRA
DE NAVEGAÇAO

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, S.A.

URUGUAY Montevideo				

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA

NORDANA

WECO MARÍTIMA

COLOMBIA Santa Marta,
Semanal
SEAMED
OC
SEATRADE
COSTA RICA, Pto. Limón					

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, S.L.

COLOMBIA Cartagena
EL SALVADOR San Salvador, Acajutla
GUATEMALA Sto Tomás de Castilla,
Guatemala City
MEXICO Veracruz, Tampico
Quincenal
PANAMÁ Manzanillo
REPÚBLICA DOMINICANA Rio Haina
VENEZUELA La Guaira, Puerto Cabello

S-WESTBOUND

PC-PV-RL

TRANSITAINER

ASIA ÍNDICO-PACÍFICO
INDIA Nhava Sheva, Pipavav
AUSTRALIA
JAPÓN
COREA DEL SUD

Semanal
Mensual

ME3
AUSTR-JAP

PC
PV

MAERSK
MARINE K-LINE

CONTENOSA
BERGÉ MARÍTIMA

Quincenal

KOREA

PV

EUKOR CAR CARRIERS

BERGÉ MARÍTIMA

(*) HUB CON POSIBILIDADES DE MÚLTIPLES ENLACES
Tipos de servicio: PC: Portacontenedores PV: Portavehículos OC: Otras cargas RL: Rol-on Rol-off
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Agencia Marítima Española Evge, SA
Avda. Francesc Cambó, 17 8ºB
08003 Barcelona
Tel. 93 416 93 00
Fax. 93 268 17 50
www.evgebcn.com
e-mail: evge@evgebcn.com

Hapag-Lloyd Spain, SL
C/ Condal, 32 3º izq.
08002 Barcelona
Tel. 93 343 60 00
Fax. 93 412 16 18
www.hapag-lloyd.com
e-mail: monica.thomas@hlag.com

Transitainer, SA
Avda. de les Drassanes, 6-8, planta 13
08001 Barcelona
Tel. 93 304 00 50
Fax. 93 317 10 54
www.transitainer.com
e-mail: general@transitainer.com

Arola Aduanas y Consignaciones, S.L.
Santiyán, 2, 1º
43004 Tarragona
Tel. 977 242 814
Fax. 977 236 120
www.arola.com
e-mail: agency@arola.com

Marítima del Mediterráneo, SA
Comerç, 7 baixos
43004 Tarragona
Tel. 977 252 546
Fax: 977 236 212
www.marmedsa.com
e-mail: opstar@marmedsa.com

Travima, SA
Real, 23, Esc B1º
43004 Tarragona
Tel. 977 250 033
Fax. 977 224 468
www.travima.com
e-mail: tgndire@travima.com

Bergé Marítima, SA
Muelle de Cantabria s/n
43004 Tarragona
Tel. 977 550 500
Fax. 977 270 587
www.berge-m.es
e-mail: consignacion.tar@berge-m.es

Mediterranean Shipping Co. España, SA
Carrer del Foc, 30-36
08038 Barcelona
Tel. 93 508 23 00
Fax. 93 508 23 01
www.mscspain.com
e-mail: msc.bcn@mscspain.com

WECO Marítima
Plaza de los Carros, 4-1
43004 Tarragona
Tel. 902 01 20 71
Fax. 977 22 72 17
www.weco.es
e-mail:sales@weco.es

Contenosa, SA
Plaza de los Carros 5, ático
43004 Tarragona
Tel. 977 250 026
Fax. 977 236 065
www.grupocontenosa.com
e-mail: tarragona@contenosa.com

China Shipping (Spain) Agency, SL
Avda. Drassanes, 6-8, 8º
08001 Barcelona
Tel. 93 301 43 76
Fax. 93 318 25 17
www.csspain.com
e-mail: barcelona@csspain.com

Agencia Marítima Transhispánica, S.A.
Calle Real, 23-A, 1º
43004 Tarragona
Telf. 977 228 711
Fax. 977 222 856
e-mail: tgnaconsignaciones@transmediterranea.es

Pérez & Cía, SA
Castellarnau, 14
43004 Tarragona
Tel. 977 217 156
977 217 116
Fax. 977 225 143
www.perezycia.com
e-mail: tarragona@perezycia.com

Suardiaz Terminal Tarragona, SA
Muelle Andalucía s/n
Aptdo. Correos 787
43080 Tarragona
Tel. 977 223 466/53
Fax. 977 553 066
www.suardiaz.com
e-mail. stt@suardiaz.com

CMA CGM Ibérica, S.A.
Edificio Service Center
Avda. Ports d’Europa, 100 4º
0840 Barcelona
Tel. 933 196 800
Fax. 933 197 721
www.cma-cgm.com
e-mail: ibcg-genmbox@cma-cgm.com

Tecme

TECME THICKNESS MEASUREMENT

Toma de espesores a bordo

Inspección de Pescantes según IMO Circ 1206

Ensayos No Destructivos

Servicios de Ingeniería Naval

Tecme thickness Measurement, SL tiene amplia experiencia en la
Medición de Espesores a Bordo de los buques, clasificados en las
principales Sociedades de Clasificación. Hasta hoy en dia se han
inspeccionado más de 750 buques:
Una muestra de los buques inspeccionados en los últimos años:
Bulkcarriers > 70.000 Gt
Bulkcarriers < 70.000 Gt
Oil Tankers > 70.000 Gt
LPG Tankers
Chemical Tankers
Container Ship

General Cargo
Ro-Ro Cargo Ships
Passenger Ships
Yates
Otros *

*Otros (pontonas, muelles, remolcadores, corbetas)
Frederic Mompou, 6 • 43005 Tarragona • tel. +34 977 22 42 50 • fax +34 977 22 41 08 • e-mail: technical@tecmegroup.com
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“Pau Casals
i l’Exili ”
La figura de Pau Casals és un referent
cultural de primer ordre. L’impacte del seu
ressò internacional, la qualitat de la seva
música i la constància de la seva posició
en defensa de la identitat catalana, la
democràcia, la justícia, la pau i la llibertat,
l’han convertit en un referent mundial.

Tinglado 1
Exposició: Pau Casals i l’Exili
Fundació Pau Casals, Autoritat Portuària de Tarragona, Generalitat
de Catalunya, Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació, Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans i
Memorial Democràtic.
Del 15 de gener al 29 de març de 2009

L’exposició ens dóna a conèixer un Pau
Casals com a exemple de gran figura a
l’exili i mostra la seva vessant d’exiliat actiu
a través de les nombroses manifestacions
i accions d’ajuda als refugiats, així com el
compromís polític, la fermesa moral i la
coherència entre la paraula i l’acció que
el músic català va mostrar en totes les
seves intervencions públiques. Pau Casals
va aprofitar totes les ocasions que la seva
popularitat li va oferir, per denunciar la
situació política, social i cultural que es
vivia a Catalunya i a Espanya durant la
dictadura franquista.
L’exposició pretén mostrar la personalitat
de Pau Casals a través de nombrosos
documents inèdits. L’observació de
les imatges i la lectura detinguda dels
documents permet de fer un recorregut
pel període de l’exili de Pau Casals (19391973) des de l’esclat de la Guerra Civil fins
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al retorn de les seves despulles el 1979. Així
a l’exposició ens trobem informació sobre
les accions que va dur a terme en l’ajuda als
refugiats, la seva lluita i posició constant en
contra de les dictadures, la seva implicació
amb l’exili català i la defensa de Catalunya,
i el combat constant per les causes de la
pau, la llibertat i la democràcia.
El material exposat inclou nombroses
fotografies i abundant documentació
històrica, com ara les cartes del mestre als
refugiats, intel·lectuals i polítics a l’exili,
així com les llistes amb les donacions
econòmiques que va fer a un gran nombre
d’exiliats. El material exposat prové dels
arxius de Pau Casals que ha cedit la seva
vídua i s’ha complementat amb altres
fons documentals, com els que hi ha a
la Biblioteca de Catalunya o a l’Arxiu
Montserrat Tarradellas del Monestir de
Poblet.

Vista parcial de l’exposició

L’exposició està organitzada en set àmbits:
Pau Casals i la Guerra Civil, 1939 l’inici d’un
llarg exili, l’ajuda als refugiats, la lluita
contra les dictadures, Pau Casals símbol
de l’exili català, el combat per la pau i la
llibertat i 1979 el retorn a Catalunya.
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Tinglado 4
Exposició: Álbum familiar.
Caja Madrid
“La moda 1839-1980”
Obra Social Caja Madrid,
Autoritat Portuària de Tarragona
i CEMAPT
Del 12 de febrer al 22 de març de
2009

Álbum familiar.
Caja Madrid
“La moda 1839-1980”
L’exposició “Álbum familiar. La moda 18391980” de l’Obra Social Caja Madrid, mostra
les imatges premiades en el concurs de
fotografia i cinema en súper 8 convocat
per l’entitat bancària per a persones
majors de 60 anys. Les imatges permeten
facilitar un recorregut per la moda i la seva
evolució al llarg dels últims 150 anys.
La moda, en un concepte ampli, ens situa en
un context social determinat; el progressiu
desenvolupament del nostre país es veu
reflectit no tan sols en la indumentària,
calçat, pentinats i guarniments, sinó en
les actituds i posats davant les càmeres
fotogràfiques.

Detall de l’exposició.

Podem afirmar que la càmera ha pres el
carrer: les fotografies de “miriñaques”
i “zagalejos” han donat pas als vaquers
i esportives en el vestir quotidià. Un
altre apartat seria el de l’alta costura
on dissenyadors, tallers, models i
passarel·les constitueixen, avui, una de les
indústries més potents de les economies
desenvolupades.
Mostres de vestits i complements.
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TRANSFORMACIONES.
La España de los años veinte en los
Archivos Fotográficos de Telefónica
Tinglado 4
Exposició:
TRANSFORMACIONES.
La España de los años veinte
en los Archivos Fotográficos de
Telefónica
Fundación Telefónica, Port de
Tarragona i el Centre d’Estudis
Marítims i d’Activitats
Del 17 d’abril al 17 de maig de
2009

Amb el títol Transformaciones. La España de
los años veinte en los Archivos Fotográficos
de Telefónica, presentem una exposició
de característiques extraordinàries en la
qual es conjuguen el vessant artístic i el
vessant documental al fil d’una aventura
empresarial, iniciada ja fa més de vuitanta
anys.

Foto d’arxiu.
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En els orígens de Telefónica, a mitjan dècada
dels anys vint del segle passat, l’empresa es
va decidir a dur a terme una intensa tasca
de documentació mitjançant fotografies i
pel·lícules del que, amb el temps, seria una
profunda revolució tecnològica, i per tant
històrica, a l’Espanya de l’època. Per dur
a terme aquesta tasca es van contractar
els fotògrafs o «reporters gràfics» més
representatius del moment que, alhora
que testimoniaven una sèrie d’innovacions
tècniques, van saber reflectir amb un
elevat component artístic, la fascinació
davant el sorgiment de nous hàbits socials,
l’aparició de noves professions i els canvis
del paisatge rural i urbà.
Entre els autors que fan el seu treball per
a aquest arxiu cal destacar Marín, Alfonso,
Gaspar i Claret. Ells són els responsables
d’haver transformat la reproducció de les
esteses de pals i del cable telefònic en
una extraordinària sèrie de documents
visuals. Aquests fotògrafs ens ofereixen la
possibilitat d’accedir en primera persona
a la documentació d’una transformació
única, atès que no es coneix a Espanya
cap altre projecte, datat en el primer terç
del segle XX, d’aquesta envergadura i amb
aquesta qualitat.
Pel seu caràcter històric i per l’abast dels
seus continguts (més de set mil imatges
fetes entre els anys 1924 i 1931), l’Arxiu
Fotogràfic de Telefónica té un caràcter
gairebé únic en l’àmbit internacional.
Aquesta exposició ha estat possible després
d’un minuciós treball de recuperació,
catalogació i digitalització dels seus fons
portat a terme per Fundación Telefónica.
Rasa per instal·lació de cablejat.

Per a la seva presentació a Tarragona,
l’exposició ha estat completada amb la
incorporació de 57 imatges, efectuades a
Catalunya i que ens proporcionen el mirall
que ens retorna uns llocs en els quals, vuit
dècades després, ens podem reconèixer.
La mostra, que s’ha presentat prèviament
en Sales d’exposicions de Fundación
Telefónica a Madrid, al Museu de les
Ciències Príncep Felip de València, al Palau
Moja de Barcelona, al Parc de les Ciències
de Granada, a l’Antic Institut de Gijón i
a la Casa de la Província de Sevilla, s’ha
convertit en la més visitada de totes les
exposicions organitzades per Fundación
Telefónica, amb més de 161.000 visitants.

Detall de l’exposició.
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Visados para la libertad.
Diplomáticos españoles ante el
holocausto
els donava la seva posició, per protegir i
ajudar, dins les seves possibilitats, els jueus
condemnats a l’extermini arreu d’Europa.
La situació geopolítica de la Península
Ibèrica va convertir a Espanya en un dels
pocs camins cap a la llibertat per als jueus.
Des del començament de la persecució
nazi fins a finals de 1941, les lleis antisemites
fomentarien l’èxode massiu dels jueus
d’Europa. Paradoxalment, van ser les
estretes relacions diplomàtiques que va
mantenir Espanya amb Alemanya durant la
guerra les que van possibilitar que alguns
diplomàtics, ambaixadors, cònsols, etc.,
poguessin donar protecció a les víctimes.

Vista general.

Tinglado 1
Casa Sefarad-Israel, Port de Tarragona, Centre d’Estudis Marítims i
d’Activitats, Ajuntament de Tarragona i l’Associació per a les Relacions
Culturals Catalunya - Israel.
Del 3 d’abril fins al 17 de maig de 2009
L’exposició “Visados para la libertad.
Diplomáticos
Españoles
ante
el
Holocausto”, de Casa Sefarad-Israel de

Madrid, tracta sobre la labor de diplomàtics
espanyols durant la Segona Guerra
Mundial que van aprofitar la influència que

Segons els casos, aquests diplomàtics van
intercedir per ells davant dels alemanys
i autoritats locals, expedint documents
protectors i exhortant el govern de
Madrid perquè es fes una interpretació
més generosa de la política de visats o,
en el cas dels jueus d’origen sefardí amb
nacionalitat espanyola, es portés a terme
la seva repatriació.
L’exposició és un homenatge i record a la
tasca humanitària d’unes persones que,
amb la seva actitud i el seu comportament
ajudaren a salvar milers de vides i
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que constitueixen un exemple i una
demostració de què sempre és possible
resistir-se a la injustícia i la barbàrie.
L’exposició, dissenyada i gestionada per
Alberto Gestión Sociocultural, a partir de la
investigació realitzada per la coordinadora
de Programació Educativa de Casa Sefarad,
Yessica San Román i el doctor en sociologia
per la Universitat Complutense de Madrid,
Alejandro Baer, està formada per daus
explicatius, reproduccions de documents
consulars, documentals audiovisuals i
imatges fotogràfiques. Es completa amb
el documental “Visados para la libertad”,
d’Arancha Gorostola.
Casa Sefarad, titular d’aquesta exposició,
és una institució pertanyent al Ministerio
de Asuntos Exteriores que té com a
objectius fomentar les relacions d’amistat
i de cooperació entre Espanya, Israel
i les comunitats jueves de tot el món,
desenvolupant activitats en els àmbits
polític, econòmic, social, científic i
cultural.
Finalment, cal esmentar que el dia
de l’acte inaugural de l’exposició, es
va poder comptar amb la magnífica i
enriquidora conferència impartida pel Sr.
Jaime Vándor, de 76 anys, protagonista
involuntari d’aquesta història, supervivent
de l’Holocaust, nascut a Viena l’any 1933
a les tres setmanes de l’arribada al poder
d’Adolf Hitler.
Sr. Jaime Vándor.

Vista parcial.

Ocupada Àustria pels alemanys, amb 8
anys, l’any 1941 va poder fugir a Budapest,
capital d’Hongria, amb la seva mare i el
seu germà. En aquest nou domicili, quan
Alemanya envaeix Hongria i el mateix Adolf
Heismann es trasllada al país per supervisar
directament els plans d’extermini, Jaime
Vándor i la seva família torna a patir la
persecució nazi i salven la seva vida gràcies
a la intervenció del diplomàtic espanyol
Ángel Sanz Briz, encarregat de negocis a
l’ambaixada espanyola a Budapest, i de
Giorgio Perlasca, de nacionalitat italiana,
estret col·laborador del primer que acaba
suplantant les seves funcions una vegada
Sanz Briz rep odres de traslladar-se a Suïssa.
Finalitzada la guerra l’any 1945, i desprès
de dos anys de tràmits infructuosos, el 47,
a l’edat de 14 anys, tota la família arriba a
Barcelona on es retroba amb el seu pare.
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Softcatalà.

L’eina fonamental per a la llengua catalana

El
programari lliure de Softcatalà
(http://www.softcatala.org/) és una
eina fonamental per a la persona que vol
treballar en català. Durant l’any passat, el
2008, s’han descarregat 592.390 còpies
de programes en català des d’aquest lloc
web (es pot consultar el rànquing de
descàrregues a: http://www.softcatala.
org/wiki/Baixades2008).
Els cinc programes amb més èxit han estat
els que segueixen: OpenOffice.org (143.087
descàrregues), Firefox (amb 104.818),
WinRAR (39.749 descàrregues), The Gim
(amb 36.512) i eMule (amb 32.183).
Softcatalà té com a objectiu que la llengua
catalana sigui d’ús normal en les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació (TIC) i
és visitat per més de 400.000 persones
mensualment, tot distribuint milions de
còpies dels programes que han traduït.
Durant deu anys, entitats com Softcatalà
han apostat pel coneixement i el
programari lliure, i cal tenir en compte que
la majoria dels programes que apareixen a
la seva pàgina es poden aconseguir també

als seus respectius llocs web, com ara els
paquets de Microsoft o els productes de
Mozilla (Firefox, Thunderbird...). A més, els
usuaris de Linux en català poden obtenir
el programari en català directament de
les seves distribucions. Si hom parla de
coneixement lliure, el programari lliure
n’és una part, com ara la Viquipèdia, les
llicències Creative Commons o recursos
lingüístics lliures, i que Softcatalà faci un
decenni tan reeixit ens ha d’encoratjar a
emprar aquests recursos al nostre abast.

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

El Corrector,
un corrector ortogràfic i gramatical
per a la llengua catalana
El Grup de Lingüística Computacional
de la Universitat Pompeu Fabra, amb
la col·laboració de Barcelona Media ha
desenvolupat un corrector ortogràfic
i gramatical de català, en codi obert,
impulsat i finançat per la Generalitat
de Catalunya. Es pot accedir des de:
http://parles.upf.es/corrector/.
El procés de correcció d’El Corrector es
basa en el que s’anomena processament
del llenguatge humà. Això vol dir que El

Corrector intenta comprendre el que
l’usuari o usuària vol dir i, a partir d’aquesta comprensió simulada, determina si es
correspon amb una forma acceptada per
la normativa lingüística, i facilita una o
diverses propostes de correcció.
Hi ha versions beta per a Windows,
Linux i Mac, així com per a instal·lar els
correctors d’OpenOffice, de FireFox,
ThunderBird i de SeaMonkey i d’Emacs.
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Peus, empremtes de l’evolució

Ingo Arndt, considerat un dels millors fotògrafs naturalistes i guanyador del World Press Photo, presenta per
primera vegada a l’Estat espanyol les imatges de les potes de diferents animals
• Sobre un fons negre i des de sota, per
tal que les plantes siguin ben visibles, els
«retrats de potes», de gran format i rics
colors, mostren com són les extremitats
d’alguns animals representatius dels
diferents biomes de la Terra.
• Són potes amb urpes, amb coixinets
plantars, amb discos adhesius, amb
membranes interdigitals…, desgastades
o enormement delicades, amb escates o
estriades, algunes també peludes, blavoses,
grogues, vermelles, blanques, marrons,
amb ratlles de colors…
• Però quina és la raó d’aquesta diversitat
de formes, colors i pells? Tot té un significat
més profund, que deriva de la funció de la
pota. La pota ajuda l’animal en qüestió
—que s’adapta al seu entorn— a córrer, a
saltar, a botar, a grimpar, a gronxar-se, a
esmorteir els salts i, fins i tot, a netejar-se.
Al llarg de milions d’anys, la naturalesa ha
anat desenvolupant una diversitat de potes
equivalent a la diversitat d’espècies, partint
de les aletes originals, que van evolucionar
cap a formes de pota inicialment simples,
primerament de vuit dits i després de cinc.
• Peus, organitzada per l’Àrea de Medi
Ambient i Ciència de l’Obra Social ”la
Caixa”, és el fruit de tres mesos de treball
d’Ingo Arndt, que va recórrer més de
10.000 km per diversos zoos i terraris de
Suïssa, Alemanya, Àustria i Namíbia on
va captar més de 5.400 imatges, 26 de les
quals constitueixen la mostra.

Peus. Empremtes de l’evolució

Del 17 de març al 3 de maig de 2009
CaixaForum Tarragona
Cristòfor Colom, 2 (al costat de la font del
Centenari)
Tarragona
Horari
Feiners, de 10 a 21 h
Dissabtes i festius, d’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Servei d’Informació
www.la Caixa.es/ObraSocial
Tel. 977 254 336
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h
Entrada gratuïta a l’exposició

Gecko.

Les potes d’amfibis, rèptils, aus, insectes
i mamífers són les protagonistes de la
primera exposició a l’Estat espanyol del
prestigiós fotògraf de naturalesa Ingo
Arndt, guanyador del conegut premi
World Press Photo.
Tot va començar per un encàrrec que li
van fer per a la revista Geo. Inicialment,
Arndt seleccionava els peus per la forma
i el color, però al llarg de les més de 5.400
instantànies que va fer va anar entenent la
importància entre la forma i l’estructura.
A la naturalesa, gairebé tot té la seva raó
de ser, i aquest projecte li va servir per
comprendre que les potes són com una
finestra oberta per entendre l’evolució.
L’exposició Peus, empremtes de l’evolució
consta de vint-i-sis fotografies de gran
format acompanyades d’un arbre evolutiu
que mostra l’evolució i l’adaptació de

les extremitats als tetràpodes. Les potes
proporcionen molta informació sobre
l’hàbitat i els costums dels animals i,
sobretot, expliquen com es mouen d’un
lloc a l’altre. Així, els camaleons, de vida
arborícola, tenen els dits units en dos
grups que formen una mena de pinça
que els permet agafar-se ben fort a les
branques petites. D’altra banda, els peus
llargs i prims del basilisc estan adaptats a
la carrera com a base de locomoció.
A més de la diversitat de formes i de
colors, les fotos d’Arndt combinen l’art i la
ciència d’una manera natural. Són imatges
d’una gran bellesa i precisió en les quals
es poden percebre detalls minúsculs, des
de les escates dels dragons, que presenten
centenars de milers de prolongacions
microscòpiques semblants als pèls, fins
a les petites ones que es formen a la
superfície del peu d’un caragol llistat.
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Reial Club Nàutic

El Reial Club Nàutic de Tarragona continua en moviment, continua creixent
Durant el passat mes de febrer el Club
va viure un procés electoral en el qual
i donat que només es va presentar una
única candidatura, va ser proclamada com
a Junta Directiva l’ encapçalada pel Joan
Gil Segura.
En aquest mes de març s’han començat les
obres per a la construcció d’una tercera
pista de pàdel a les nostres instal·lacions.
Aquesta obra correspon a la gran
acceptació i demanda de pràctica que
aquest esport està tenint entre els nostres
socis.
Durant la passada Setmana Santa, el Club
organitzà dues de les seves clàssiques
activitats com són el Casal de Mar (4 a 8
anys) i l’ Sport & Nàutic (8 a 12 anys).

Vista de la nova pista de pàdel.

Aprofitem també per recordar-vos que
ja s’han obert les inscripcions per les
activitats d’estiu que el Club organitza:
Escola de Vela i Nàutic Summer.
També s’ha incorporat al Club una nova
esteticiènne per a revitalitzar la Sala
d’estètica i donar un millor servei.

Reial Club Nàutic de Tarragona
Tlf. 977 240 360
Adreça: Port Esportiu s/n

Participants de les activitats del club durant la Setmana Santa.
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guardar les eines del camp. Per altra part,
hem d’esmentar els cossiols, una mena de
barraca d’alçada i mida més petita, però
que en terrenys impermeables de forma
còncava, servien per recollir i guardar
l’aigua de la pluja.

Construcció de Pedra Seca.

anomenat “cossiols” per emmagatzemar
aigua de pluja, etc.

GRUP SENDERISTA
RUTA DE LA CAPONA
El dia 8 de març de 2009, el grup
senderista va fer un petit recorregut per
la ja coneguda “Ruta de la Capona”. La
sortida s’inicià al pont sobre el riu Gaià, a
la sortida de Santes Creus i van pujar en
direcció a la població del Pla de Santa
Maria, a la comarca de l’Alt Camp. En
el transcurs d’aquest recorregut els van
mostrar diferents construccions fetes
amb pedra seca: barraques, marges, els

Els pagesos de la zona, aprofitant la neteja
dels terrenys on hi ha una gran quantitat
de pedra i, a la vegada, per donar-li
una utilitat, es van dedicar a fer petites
muntanyes de pedra i construir marges que
separaven propietats, evitaven l’erosió del
sòl o feien de tanques pel bestiar. També
es van construir les barraques que van
servir de refugi davant les inclemències
del temps, per pernoctar i de vegades
GRUP CULTURAL
SORTIDA A BARCELONA
Visió d’Espanya de Joaquim Sorolla és
l’exposició que, finançada per Bancaja,
permet contemplar l’obra que el pintor
va realitzar per encàrrec de la Hispanic
Society of America, i que, ara, s’exhibeix al

Algunes barraques més grans, tenen noms
com la Capona, construïda amb volta de
canó, amb 2,23 m d’alçada, 2,30 m d’ample
i 7,26 metres de fons. La barraca de ca
l’Auge o de la Figuera, on vam fer la foto de
grup, tenen forma circular amb una corona
de pedra que l’emmuralla, la barraca del
Consinyola, de grans dimensions i grosses
parets que fan de contrafort i dos recintes
separats per a animals i per a persones,
forma part entre d’altres de les més de
180 barraques identificades i catalogades.
Cossiols amb nom, tenim el de Cal Grauet,
el de la Capona i el del Soleta entre
d’altres.
Una sortida extremadament fàcil, apte
per a pràcticament tothom i que barreja
cultura i senderisme.
Existeix bibliografia que no anotem per
raó d’espai, però que podeu consultarnos si és del vostre interès. Una vegada
més una salutació a tots els que seguiu la
nostra secció.
Museu Nacional d’Art de Catalunya. El 7 de
març, dissabte, vàrem poder gaudir d’una
visita guiada a l’esmentada exposició. Com
a complement a la sortida, ens vam apropar
a la Pedrera i, amb l’ajut d’una audioguia,
descobrirem l’Espai Gaudí, els terrats i un
dels apartaments habilitats tal com eren
habitats a l’època del modernisme.

Foto de grup a Montjuic
Edifici de la Pedrera.
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El dissabte 21 de febrer de 2009, el Grup
Ciclista del Port de Tarragona va fer una
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excursió per la via verda de la Vall de
Zafán. El punt de partida va ser la localitat
de Benifallet. La ruta va discórrer per les
antigues estacions de ff.cc., de la Vall de
Zafán, situada en la comarca de la Terra

Només començar ja vam haver de pujar
directament cap a Siurana, on les vistes
sobre el pantà i la carena de muntanyes
són impressionants.
Abans d’arribar a la població de Siurana
vàrem agafar el camí que porta cap a
Prades, el qual des d’un inici transcorre pel
bell mig del bosc i en constant pujada. Un
cop situats en el punt més alt d’aquesta
zona, es van poder veure a l’horitzó les

Un vegada arribats a Bot, vàrem deixar
la via verda per seguir una pista forestal
per anar cap a Casseres, darrer poble de
Catalunya que llinda amb l’Aragó, i des
d’aquí retornàrem per camí seguint el curs
de la Vall del Riu Algars fins a la població
aragonesa d’Arenys de Lledó, i tot seguit
fins al poble d’Horta de Sant Joan. I des
d’Horta retornàrem per la via verda fins a
arribar altre cop a Benifallet, un total de
80 quilòmetres.
Tota la ruta està envoltada d’una gran
bellesa paisatgística que conforma els
túnels, muntanyes de la Terra Alta, zona
boscosa i el transcurs del riu Algars que
delimita la separació entre Catalunya i
l’Aragó, així com l’emblemàtica zona del
Santuari de la Font Calda.

Ciclistes.

CORNUDELLA – PRADES
El passat dia 7 de març de 2009 el Club
Ciclista del Port de Tarragona vàrem iniciar
la ruta des de la població de Cornudella
del Montsant.

Alta, traspassant un bon nombre de túnels
i les estacions de Pinell de Brai, Prat del
Compte, Bot i Horta de Sant Joan.

muntanyes nevades dels Pirineus, ja que
el dia era ventós i completament net de
boirines. Un cop assolit aquest cim, la
tendència va ser d’anar baixant fins a la
vila vermella de Prades que, com gairebé
sempre, tenia força activitat.
La tornada cap a Cornudella va ser tan
espectacular com la pujada, ja que vàrem
anar per un altre indret de la muntanya,
que des d’un bon inici es presentà un pel
complicat a causa que el camí era bastant
pedregós, però després, tot va canviar i vam
baixar per un gran pendent fins a arribar a
Cornudella, tot envoltat per aquest marc
incomparable que l’excursionista pot
gaudir mirant el Montsant.

RENAU – EL PONT D’ARMENTERA
El diumenge 22 de març vam iniciar
l’excursió a Renau, sortint pel camí que
porta a Nulles i des d’aquesta població
es continua pel GR de Santes Creus. Una
vegada s’arriba a Alió, ens vam desviar
direcció al Pla de Santa Maria, per agafar
novament un trencall que ens va portar al
Pont d’Armentera. Passant per la zona del
camí dels Muntanyesos, ens vàrem aturar
en un indret anomenat “La Capona” on es
poden veure les cabanes reconstruïdes
amb pedra seca, de forma cònica o
arrodonides, que temps enrere es feien
servir per emmagatzemar aigua o per
aixoplugar els pastors i els ramats, en cas
de mal temps.
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Després de traspassar el poble del Pont
d’Armentera i seguint el GR de Santes
Creus, arribàrem a aquesta població
cistercenca per a dirigir-nos cap a Vilarodona i Montferri. A partir d’aquí, hi ha
una forta pujada cap a La Pollarosa, un

indret amb magnífiques vistes sobre tots
els voltants. Sense perdre gens ni mica
cap imatge de la bellesa paisatgística
de l’indret, vàrem continuar amb un fort
pendent cap al Riu Gaià que vam haver
de creuar a peu a causa del cabal d’aigua

GRUP FOTOGRÀFIC
CURS DE FOTOGRAFIA NOCTURNA
El passat dia 10 de gener, dins de la
programació de tres tallers de fotografia,
vam trobar-nos a mitja tarda a l’edifici de
l’Autoritat Portuària on, en primer lloc,
se’ns van impartir nocions teòriques de la
tècnica necessària per a l’òptima realització
de fotografies de nit; tot seguit i amb desig
de posar a la pràctica l’après, vàrem sortir
al moll de Llevant i Costa carregats amb
els imprescindibles trípodes. El resultat va
ser molt positiu malgrat el fred que vam
patir, almenys les ganes de fer clic ens van
escalfar el necessari.

Instant de la pràctica al Moll de Costa.

CURS DE RETRAT
El següent dissabte, dia 17 de gener, ens
vam reunir a les instal·lacions del centre
d’Estudis de la Imatge, on vam rebre una
molt interessant i, per què no, divertida
classe sobre el tractament de la imatge
respecte al retrat.
La teoria va ser força explícita i bona; a
l’hora de practicar, molts vam ser models
dels objectius dels companys. En definitiva,
va ser una jornada en què no va faltar
ni el joc de llums ni el soroll dels clics,
afegint les rialles i les comparacions amb
les mesures de llum, obturació, distància
focal, distància que vam reduir fent un
cafè per arrodonir el matí de dissabte.

Pràctica de llum amb model professional.

CURS DE COMPOSICIÓ I ESTIL
Aprofitant el nou local del Grup Fotogràfic
i tot evitant el fort vent d’aquell dissabte
24 de gener, vam rebre les explicacions
del professor sobre els conceptes
bàsics de la composició de la imatge,
tanmateix, iniciant-nos una mica més
en l’art fotogràfic i la seva vessant més
teòrica: l’enquadrament, l’enfocament i
la perspectiva, la regla dels tercis (instant
al qual pertany la fotografia de la dreta),
l’equilibri, el ritme, el centre d’interès,
l’angle de presa, la forma i el volum, to i
contrast, l’interval de lluminositats i la
textura. Ens vam adonar de detalls que fins
ara molts de nosaltres no havíem tingut en
compte.

Instant de la pràctica al Moll de Costa.

que duia. I com gairebé sempre, després
d’una gran baixada toca pujar de nou, i
això ho vam haver de fer per a arribar fins
a Vilabella i dirigir-nos altre cop a Renau
per acabar una llarga ruta, amb un total de
55 quilòmetres.
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Apportt, more than fifteen years
working for the interests of all our
members
During these past fifteen years, Apportt
has carried out an exhaustive action plan
for the international projection of the Port
of Tarragona. The results show that we
have succeeded in positioning the port as
the Leading Intermodal Logistics Platform
in the Mediterranean. The confidence
placed in us by operators from around the
world is a consequence of the unceasing
promotional work carried out by APPORTT,
with the support of the members who
have believed in our projects.
Apportt channels all the existing
concerns, both public and private, about
the projection and promotion of the Port
of Tarragona. Fully consolidated since its
creation, the group has been successful
in bringing together private initiative
and public administrations with a single
common objective - the promotion of the
Port of Tarragona.
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Promoción del Tráfico Marítimo de Corta
Distancia-Short Sea Promotion Centre.
We produce a wide range of publications
in support of our promotional activities:
traffic statistics, information on regular
lines, annual management reports and the
quarterly magazine alPORT, which is also
currently celebrating its sixth birthday.
In recognition of its work, the Tarragona
Chamber of Commerce, Industry and
Shipping awarded APPORTT its prize for
the best international strategy.

The Group is recognised in all fields as
an important partner and disseminator
of the Port of Tarragona and can count
on the substantial support of more than
160 associates who currently make up
APPORTT, an association to which we are
always pleased to welcome new members.
We believe that our work, our enthusiasm,
and our creativity continue to be of great
benefit to the Port and to the Tarragona
area as a whole.
Apportt organises many workshops for
business groupings around the country:
Catalonia, Aragon, the Community of
Madrid, Castilla–La Mancha, the Balearic
Islands, etc.
Apportt also organises trade missions to
different areas around the globe. These
are aimed at consolidating the leading
position held by the Port of Tarragona and
facilitating business contacts between our
members and operators from all over the
world, including Morocco, Tunisia, Israel,
Southeast Asia, Argentina, Chile and all the
European countries of the Mediterranean
basin.
Apportt has also represented its members
in different international forums and trade
fairs, such as the TOC, SIL, LogisExpo, SITL,
Alacat, etc.
The Group has successfully organised
various events with international
repercussions aimed at focusing the
attention of the world’s port and logistics
sectors on the Port of Tarragona. These
events have included the three editions of
the Intermodal Logistics Symposium. Port
of Tarragona held in our city in May 2001,
June 2004 and June 2007. The objective of

the conference is to discuss and participate
in the future of the Port of Tarragona in
the area of intermodal transport. It is also
an opportunity to bring together all the
bodies that have an interest in ports and
who consider the Port of Tarragona to
be a first-rate logistics platform for the
Mediterranean.
In the various editions, delegates have
discussed such important subjects
as intermodality and infrastructure,
international trade, the prospects for the
evolution of traffic in the Mediterranean,
the new technologies as applied to
logistics, the importance of the ZAL in the
port, and short sea shipping.
Apportt has always been a reference
for international trade among all our
members. We have coordinated various
studies with the aim of meeting the needs
of our members and the business fabric of
our region.
It is important to state that Apportt is a
member of the Asociación Española de

On the part of the European Commission
we also received the distinction of being
asked to participate in the Al-Invest
International Cooperation Programme.
Together with European and Latin
American partners, in recent years Apportt
has organised various International
Cooperation Meetings on Transport and
Logistics, which are always held within
the framework of the SIL International
Logistics Fair. Hundreds of firms from both
sides of the Atlantic have taken part in
these events, making business contacts
and investment and trade agreements. It is,
without a doubt, a contributing factor that
has allowed the Port of Tarragona to reach
its position as an integrated transport and
logistics platform for international trade.
This has been yet another year in which we
have continued to work for the interests
of our members, promoting with passion
and enthusiasm the Port of Tarragona and
the more than 160 firms and institutions
that have placed their trust in us.

Josep Saltó
President of APPORTT
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Investment in the Port
(2009-2010)
Last 22 March, the president of the
Tarragona Port Authority, Josep Anton
Burgasé, made the following statement to
the local media: “More than 100 million
euros between 2009 and 2010, with an
indisputable impact on employment. We
calculate that a direct job is created for
every 35,000 euros invested. I believe this
is important in the current climate. I should
like to emphasise the comprehensive
concept of the investments, as they are all
inter-connected. Specialisation in certain
types of traffic is not in conflict with
diversification”.
These lines sum up many things, all of
which are necessary for the times we are
living in. On the one hand, they announce
the time period of the investments, 20092010, two years that could well be difficult

as far as the local and world economic
situation is concerned, especially in terms
of the rate of unemployment, which we
have to try and reduce as far as possible.
However, it sometimes appears that
we are merely reacting to the situation,
which would be logical and justified in
the face of the crisis. But we are doing
more than that. In the case of our port,
all the investment initiatives are part of
a previously designed plan, in which the
investments complement each other,
cover multiple aspects of a complex port
situation and do not have any other aim
than to comprehensively improve our
infrastructure, in order to guarantee our
future.
Looking at the work currently in progress,
including the extension of the rail

accesses, road improvements, horizontal
signage in the port area, perimeter
fencing, the extension of the Andalusia
Wharf, the paving of the Castella Wharf,
the installation of the fibre optics network
and the redevelopment of the Costa
Wharf, an area open to the public, we can
get a good overall idea of the nature of
these investments.
However, aside from the quality of the
work actually being carried out, the
investments are made with two basic
aims: to consolidate our traditional types
of traffic and to diversify our activity by
seeking out new opportunities. Therefore,
we are not speaking of resigned attitudes,
of going on the defensive, or hanging on to
what we already have or do; on the contrary,
these investments are a reflection of our
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clear desire to go forward, to confront the
future with guarantees, despite the fact
that the current conditions may not seem
very favourable and will not help us.
We cannot mention all these actions
that are being carried out or are due to
be started in the near future without
mentioning an important recent event
in the port’s history, the arrival of a new
global container terminal operator -

DP World Tarragona, nor our desire to
become a distribution port for some of
the types of merchandise we currently
handle regularly, continuously and in
large amounts in the Port of Tarragona. To
become a hub for food and agricultural
products, to strengthen our port’s role
in this market segment, in the same way
as we already do with coal, is just one
of the strategic objectives of the Port of
Tarragona.

As we have often said, these are the things
we want to do, because we believe we
have the conditions to be able to make
them possible, such as our location in
the Mediterranean, near an important
geographical area, or simply because the
draughts of our docks are deep enough for
large vessels. In short, we are convinced
that we can handle more merchandise and
a greater variety of products, above all
those carried by container.

Crònica, setembre 2008
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