2

AlPort

3

EDITORIAL

AlPort

Afrontando el futuro
con optimismo

Afrontant el futur
amb optimisme

Superado el 2009, el año 2010 se presenta como el ejercicio del
reto. A pesar de que el año pasado el Puerto de Tarragona perdió tráficos, concretamente un 4,8% respecto al año anterior, el
hecho de experimentar una caída inferior a la media general del
sistema portuario español comporta que estemos moderadamente optimistas a la hora de afrontar el futuro inmediato.

Superat el 2009, l’any 2010 es presenta com l’exercici del repte. Malgrat que l’any passat el Port de Tarragona va perdre
tràfic, concretament un 4,8% respecte a l’any anterior, el fet
d’experimentar una caiguda inferior a la mitjana general del sistema portuari espanyol comporta que ens sentim moderadament optimistes a l’hora d’afrontar el futur immediat.

Hablamos de reto porque nuestro objetivo es mejorar, salir de
los números rojos de los tráficos y contribuir, en la medida de
nuestras posibilidades, a la recuperación económica de nuestro entorno. Si la carga general, sobre todo el contenedor, el
año pasado experimentó un fuerte crecimiento y fue en buena
parte el responsable de moderar la caída de la actividad, este
ejercicio debería continuar siéndolo y por eso debemos continuar los trabajos de mejora de nuestras instalaciones.

Parlem de repte perquè l’objectiu és millorar, sortir dels números vermells dels tràfics i contribuir, en la mesura de les nostres
possibilitats, a la recuperació econòmica del nostre entorn. Si la
càrrega general, sobretot el contenidor, l’any passat va experimentar un fort creixement i fou en bona part la responsable de
moderar la caiguda de l’activitat, enguany ho ha de continuar
sent i per això hem de continuar els treballs de millora de les
nostres instal·lacions.

Si tradicionalmente los puertos orientábamos nuestra actividad
al transporte marítimo, a la carga y descarga de barcos, ahora la
operativa portuaria se ha hecho más integral y ya no es suficiente
ocuparse solo del transporte marítimo, hoy se necesita una visión más amplia que contemple las dos modalidades básicas de
transporte, la marítima y la terrestre. Por este motivo el puerto
piensa en construir su terminal ferroviaria al lado de la terminal
de contenedores, quiere promover puertos secos en el interior,
al lado de Zaragoza y Madrid, dos ciudades con un gran peso demográfico y una gran capacidad de consumo, o bien impulsar la
creación de la terminal de servicios al transporte terrestre pensada para dar respuesta a las necesidades de los camiones. Todas
estas iniciativas tienen una clara voluntad, mejorar la gestión y
ganar competitividad respecto a nuestros competidores.

Si tradicionalment els ports orientàvem la nostra activitat
al transport marítim, a la càrrega i descàrrega de vaixells, ara
l’operativa portuària s’ha fet més integral i ja no n’hi ha prou
d’ocupar-se del transport marítim, ara es necessita una visió més
àmplia que prevegi les dues modalitats bàsiques de transport, la
marítima i la terrestre. Per aquest motiu, el port pensa construir
la seva terminal ferroviària al costat de la terminal de contenidors, vol promoure ports secs a l’interior, al costat de Saragossa
i Madrid, dues ciutats amb un gran pes demogràfic i una gran
capacitat de consum, o bé impulsar la creació de la terminal de
serveis al transport terrestre pensada per donar resposta a les
necessitats dels camions. Totes aquestes iniciatives tenen una
clara voluntat, millorar la gestió i guanyar competitivitat en relació d’altres ports.

Paralelamente, también nos ocupan aspectos que ultrapasan
nuestro ámbito portuario como la calidad de la red viaria y ferroviaria o la logística, conscientes que estamos situados en un
punto estratégico, como siempre hemos dicho, donde confluyen el eje del Ebro y el corredor mediterráneo, y que la calidad
de nuestros servicios dependen del éxito de nuestra oferta,
de la calidad de la red viaria, de una buena oferta ferroviaria
orientada a las mercancías que garanticen una distribución eficiente de los productos al mercado.

Paral·lelament, també ens ocupen aspectes que ultrapassen el
nostre àmbit portuari com ara la qualitat de la xarxa viària i ferroviària o la logística, conscients que estem situats en un punt
estratègic, com sempre hem dit, on conflueixen l’eix de l’Ebre
i el corredor mediterrani, i que la qualitat dels nostres serveis
depenen de l’èxit de la nostra oferta, de la qualitat de la xarxa
viària, d’una bona oferta ferroviària orientada a les mercaderies
o bé d’uns centres integrals de mercaderies que garanteixin una
distribució eficient dels productes al mercat.

Algunos sectores han criticado y se oponen a la creación de plataformas logísticas, sobre todo en el Penedés, por tratarse de actividades extensivas que ocupan una cantidad importante de suelo y
si bien la logística necesita espacios, buenas comunicaciones para
favorecer la actividad y el intercambio modal, también es cierto
que a medida que las mercancías lleguen de forma eficiente a estos centros, atraerán más empresas de transformación.

Alguns sectors han criticat i s’oposen a la creació de plataformes logístiques, sobretot al Penedès, en tractar-se d’activitats
extensives que ocupen una quantitat important de sòl i si bé
la logística necessita espais, bones comunicacions per afavorir l’activitat i l’intercanvi modal, també és ben cert que en la
mesura que les mercaderies arribin de forma eficient a aquests
centres, atrauran empreses de transformació.

En resumen, el Puerto de Tarragona trabaja y se prepara cada
día para abordar el futuro, pero esta adecuación de las propias
instalaciones debe ir acompañada y complementada de unas
buenas infraestructuras en el conjunto de nuestro hinterland,
tanto el más inmediato como el más distante, y solo así, con
esta coincidencia y generando sinergias, se potenciará nuestra
área económica y, de camino, nuestro puerto.

En resum, el Port de Tarragona treballa i es prepara cada dia
per abordar el futur, però aquesta adequació de les pròpies
instal·lacions ha d’anar acompanyada i complementada d’unes
bones infraestructures en el conjunt del nostre hinterland, tant
el més immediat com el més distant, i només així, amb aquesta
coincidència i generant sinergies, es potenciarà la nostra àrea
econòmica i, de retruc, el nostre port.
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L’augment del calat del
moll d’Aragó
El moll d’Aragó és un dels espais més importants del Port de Tarragona. Amb una
extensió que supera les 57 ha, un calat
de 12,40 m i línia d’atracada de 1.072 m,
aquest moll està dedicat fonamentalment
als tràfics de cereals i agroalimentaris a
lloure, als minerals, als adobs, als productes siderúrgics i a la pasta de paper.
És precisament la fondària actual el fet
que impedeix que vaixells de grans dimensions hi puguin atracar, i atès que el
transport marítim, actualment, tendeix a
construir vaixells cada dia més grans, el
Port de Tarragona ha pres la determinació
d’augmentar dos metres el calat del moll
d’Aragó i passar dels 12,40 m actuals als
14,40, amb l’objectiu de poder donar resposta a aquests grans vaixells.
Per fer aquesta obra d’augment de calat, prèviament s’ha encarregat un estudi geotècnic de la zona afectada amb el
plantejament d’executar-la sense afectar l’operativa portuària. Per a fer-ho
s’ha acordat aplicar la tècnica Superjet
Grouting, que consisteix en la construcció de columnes de formigó que arriben
als 21 m de fondària, aplicant la tècnica
de la doble injecció d’aire i ciment. Una
vegada executada l’obra, es pot procedir

al dragatge definitiu, i s’assoleix un calat
de 14,40 m al costat de l’escaló i 15 m a la
dàrsena interior, fet que ha de permetre
l’entrada i l’amarrament de vaixells de gra
de 217 m d’eslora, 33,12 m de mànega i un
calat de 12,65 m. Aquests vaixells tenen un
pes mort de 57.470 TPM i una capacitat de
desplaçament de 70.964 TPM.

i electricitat, el drenatge per a les aigües
pluvials, les vies, les canaletes i els carrils.
Al mateix temps i per tal de no afectar ni
embrutar les aigües de l’interior del port,
es preveu la preparació de zones d’obra i la
construcció de petites basses dins l’aigua
per a la recollida del rebuig que genera la
pròpia construcció.

Si tenim en compte les condicions generals de navegació, hem de dir que els
vaixells, quan arriben al Port de Tarragona,
es troben amb una bocana d’entrada de
450 m i una amplada de 250 m a partir del
moll de Catalunya, en passar d’un calat a
l’entrada de 26 m, de 20 m a l’alçada del
moll de Catalunya i de 14 m en el tram final
del moll d’Aragó, un recorregut degudament senyalitzat.

Cal dir que per a la justificació tècnica de
la solució desenvolupada, s’han portat a
terme càlculs d’estabilitat de la situació
actual i futura del moll, aplicant un mètode analític d’acord amb la metodologia
recollida en les recomanacions ROM 0.505. i amb els resultats que l’execució del
jet al peu de caixó, millora l’estabilitat de
les seccions tipus enfonsament i bolcat
plàstic.

Pel que fa a les fases d’execució d’una obra
d’aquestes característiques que s’ha programat sense afectar l’activitat general,
s’ha construït en un primer moment les
columnes Superjet Gruoting; el dragatge
en una segona fase amb la reposició de
l’equipament nàutic (les defenses i els norais), la reparació del paviment, i la reposició dels possibles serveis afectats com
ara les xarxes de subministrament d’aigua

Respecte al cost econòmic de l’obra, un
primer moment es va pressupostar en
8.695.816,55 euros (IVA inclòs), si bé cal dir
que s’ha adjudicat definitivament per un
import final de 7.767.973 euros (IVA inclòs),
i el termini d’execució és de vuit mesos.
L’obra es divideix en cinc fases d’uns doscents metres, aproximadament, de longitud cadascuna.

Zonificació de les obres.
Planta general.
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El trasllat del pantalà d’Asesa
del moll d’Andalusia
Entre les diverses actuacions que s’han
portat a terme darrerament pel que fa a
les obres d’ampliació de la terminal de
contenidors del moll d’Andalusia, hi ha la
prolongació del pantalà lateral conegut
popularment com el pantalà d’ASESA i la
supressió de la part frontal amb la finalitat
de permetre l’ampliació de la superfície i
l’allargament de la línia d’atracada que ha
de passar dels 650 m actuals als 1.050.
La nova instal·lació, tot just finalitzada,
ha consistit bàsicament en la construcció
d’un moll de gravetat i una plataforma terminal en prolongació de la primera alineació del viaducte d’accés a l’atracada 100,
que, si bé inicialment havia d’anar alineada, tal com hem esmentat, finalment presenta un petit angle de desviació per tal
de cercar la paral·lela amb l’escaló contrari
de la terminal de contenidors i aconseguir
que l’esplanada annexa resultant presenti
una configuració més regular.
El projecte executat, pel que fa a la seva
tipologia de l’estructura d’accés a les plataformes terminals, ha passat a ser de gravetat amb cimentació rígida i contínua,
basada en caixons prefabricats de formigó
armat. Pel que fa a l’estructura d’accés, que
a la vegada serveix d’estructura de contenció dels elements d’amarrament i de contenció del rebliment de l’esplanada de la
terminal de contenidors, s’ha allargat uns
400 m.
La finalització dels treballs de trasllat del
pantalà d’ASESA permetrà la continuació
de les obres d’ampliació d’una terminal
que, una vegada finalitzada, superarà les
40 ha de superfície, el quilòmetre de línia d’atracada i el calat de 16,5 m que ha
de permetre que els vaixells PostPanamax
atraquin amb una eslora màxima de 347 m
i una mànega 42,91. Les noves instal·lacions
preveuen donar resposta a un moviment
anual superior al mig milió de contenidors,
fet que convertirà aquesta terminal en una
de les més modernes de la Mediterrània.
En aquest sentit, val la pena dir que l’any
2009 ja van passar per les instal·lacions de
la terminal de contenidors gestionada per
DP World Tarragona, més de 220.000 uni-

tats de TEU i les previsions per al 2010 és
que s’arribi a la xifra de 250.000.
Finalment, si parlem de contenidors, cal
dir que l’explotació de ports i terminals
especialitzats en vaixells contenidors, és
una activitat creixent des dels anys setanta. A partir d’aquelles dates s’ha anat
demostrant que aquest tipus de transport
és el més eficaç, sobretot quan es parla de
llargues distàncies. Progressivament s’han
anat produint un canvi tecnològic en el
sector dels transports; avui, els vaixells
especialitzats en portacontenidors són
capaços de transportar milers de conteni-

dors i milers de tones, demostrant els seus
avantatges competitius, fet que justifica la
sorprenent proliferació en aquests darrers
anys. Des de l’any 1980 al 2003, el nombre
de contenidors transportats s’ha multiplicat per vuit i, segons estudis que s’han elaborat recentment i una vegada superada la
crisi, el ritme de creixement se situarà de
nou prop del 9% anual.
En resum, l’aposta del Port de Tarragona
per potenciar el tràfic de contenidors és
del tot justificat i esperem que les expectatives dipositades es facin realitat ben
aviat.
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El nou punt d’inspecció fronterera
Avui, al Port de Tarragona, els controls sanitaris dels productes alimentaris destinats
al consum humà i al consum animal que
arriben de països no comunitaris es fan al
Punt d’Inspecció Fronterera (PIF) ubicat al
moll de Castella. L’edifici actual té una superfície de 152 m2 i un equipament limitat,
ateses les noves normatives i reglamentacions europees cada dia més exigents
que s’han anat implantant aquests darrers
anys. Tot plegat fa que el Port de Tarragona necessiti unes instal·lacions més grans i
més ben dotades, i si això va acompanyat
d’un augment del tràfic de mercaderies
destinades al consum humà, fet que ha
experimentat darrerament el nostre port,
amb la consegüent necessitat d’augmentar
la capacitat d’emmagatzematge, queda
del tot justificada la construcció d’aquest
nou Punt d’Inspecció Fronterera (PIF).
Si tenim en compte el creixement de
l’activitat que ha experimentat aquests
darrers temps la terminal de contenidors
del moll d’Andalusia, entendrem la decisió
de construir un nou PIF al costat d’aquesta
terminal. Estem convençuts que aquest
espai presenta unes condicions ideals pel
que fa a l’accessibilitat necessària per a
aquest tipus de servei i, d’altra banda, el
Port vol gaudir d’unes instal·lacions úniques i centralitzades destinades a la inspecció, per portar a terme les següents
funcions:
- Inspecció física i documental de les mercaderies en les condicions d’higiene exigibles.

- Emmagatzematge de mostres de productes en les condicions de temperatura
adequades.
- Despatxos, oficines i serveis pel personal
dels organismes oficials que operen al PIF.
Referent a les dependències internes, el
nou PIF estarà dotat d’àrees de Sanitat Exterior per als productes d’origen animal,
destinats al consum humà i no humà. També hi haurà zones d’instal·lacions, despatxos i sales d’inspecció, així com espais exteriors urbanitzats per facilitar les maniobres i l’aparcament de vehicles turismes i
camions. Per tot plegat, s’ha reservat una
parcel·la de 2.691 m2 i un edifici de 690 m2
de planta, al costat de l’accés principal al
moll d’Andalusia.
Finalment i per tal d’unificar els serveis,
s’ha cregut convenient ampliar el projecte inicial, afegint-hi el Punt Designat
d’Inspecció (PDI) dedicat a la inspecció de
productes vegetals per al consum humà.
Actualment aquest servei ocupa de ma-

nera provisional una part del magatzem
de fruites del moll de Reus i atès que es
necessiten unes instal·lacions definitives,
d’acord amb la normativa vigent, es farà el
seu trasllat a les noves dependències del
PIF, per tal que totes les inspeccions sanitàries de productes alimentaris, ja siguin
d’origen animal o vegetal, estiguin concentrades en un mateix edifici. Cal tenir en
compte que moltes de les funcions del PDI
com ara la inspecció i l’emmagatzematge,
coincideixen plenament amb les necessitats del PIF i la concentració en un mateix
espai es considera un encert de cara a optimitzar les tasques pròpies del PIF i del
PDI. Així doncs, s’amplia la superfície inicial en 380 m2 , i la construcció en planta
definitiva tindrà 1.070 m2 i un major espai
dedicat a l’aparcament de vehicles.
Pel que fa al cost de l’obra, el mes de juliol de 2008 es va adjudicar per un import
de 2.026.099,99 euros a l’empresa Becsa i
està previst que finalitzin les obres el mes
d’abril d’aquest any.
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Celebrant el 10è aniversari
Mercè Toldrà Dalmau
museuport@porttarragona.cat

Aquest any 2010 celebrem el 10è aniversari del Museu del Port de Tarragona. El
13 de maig de l’any 2000, el magatzem de
refugi número 2 del Moll de Costa va canviar el seu ús. D’espai portuari va passar a
espai cultural amb la ubicació en el seu
interior d’un museu que pretenia explicar
en l’exposició permanent la història d’un
port que va iniciar la seva activitat quan
els romans arribaren a l’antiga Kesse i la
transformaren per convertir-la en Tàrraco,
capital de la Hispània Citerior. Començava
una estreta relació entre el port i la ciutat, que ha continuat en aquests més de

2.000 anys d’història. Relació que des del
Museu, també, s’ha volgut fer palesa en
el desè aniversari. Així, una de les activitats programades al llarg d’aquest any –i
que va ser objecte de l’article del trimestre passat– és la de Compartint la mar
amb… que proposa a les diferents entitats culturals de la ciutat que exposin, al
Museu, elements de patrimoni marítim
pertanyents als seus fons o col·leccions.
La reedició renovada i ampliada del quadern didàctic El teu port, presentat el passat mes de febrer, relata la vinculació del
port amb la seva ciutat mitjançant cinc
personatges que descriuen cinc moments
històrics d’aquesta relació. Un recorregut
visual i la realització d’un trencaclosques
per l’interior del port permet donar a

conèixer les diverses activitats portuàries,
comercials, culturals, de lleure, a més de
les infraestructures específiques d’un port
que cada any és visitat pels 9000 escolars
que realitzen tallers didàctics al Museu.
El pròxim mes de maig serà el mes de les
celebracions perquè es compleixen els
deu anys d’obertura al públic del Museu, i
també per les diverses activitats culturals
relacionades amb els museus es duran a
terme durant aquest mes.
Així, el dijous 13 de maig, El Matí de Tarragona Ràdio, s’emetrà en directe des del
Museu del Port per tal que els tarragonins
coneguin les activitats desenvolupades en
aquests deu anys de difusió del patrimoni
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Juny: llibre de despeses.

Juliol: Diari de Tarragona.

Maig: ponderal de balança. MNAT.

Agost: llàntia Jonàs MBT.

portuari i de la cultura marítima. Dissabte
15 de maig, en La Nit dels Museus, es farà
un concert de Músiques del Mar a càrrec
de Conrad Setó i Pere Nolasc Plana i el dia
18 de maig, Dia Internacional dels Museus,
es realitzarà l’acte institucional de celebració del 10è aniversari.

La disponibilitat d’audioguies en quatre
idiomes (català, castellà, anglès i francès)
permetrà als visitants poder recórrer i
conèixer l’exposició permanent del Museu amb uns personatges peculiars que els
explicaran la història d’un port que va començar fa més de 2.000 anys.

A l’habitual participació a la Fira Romana
als Museus del Món dins les Jornades de
Reconstrucció Històrica, Tàrraco Viva, a
final de maig, s’hi col·laborarà aquest any,
amb la programació d’una conferència al
Museu del Port, el dijous 20 de maig, –coincidint amb el Dia Marítim Europeu– sobre Història i impacte econòmic del Portus
Tarraconensis: estat de la qüestió a càrrec
de Josep M. Macias Solé, investigador de
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

Des d’aquí volem agrair i convidar a participar en els actes de celebració a totes
aquelles persones i entitats que al llarg
d’aquests anys ens han donat el seu suport i han col·laborat estretament amb
el Museu. Molt especialment a qui ens
ha cedit objectes personals, familiars o
de col·leccionista relacionats amb el món
marítim i portuari, i que ara estan a l’abast
del públic en general formant part del
fons patrimonial del Museu.

Aquest quatrimestre
exposaran al Museu del
Port de Tarragona:

·Maig
Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona

·Juny

Arxiu Històric de Tarragona

·Juliol

Hemeroteca Caixa Tarragona
·Agost
Museu Bíblic Tarraconense
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APPORTT participó como expositor
en LOGISEXPO de Zaragoza
El objetivo de esta acción comercial es la fidelización del Puerto de
Tarragona como El Puerto de Aragón y la opción más cercana

Es evidente que el Puerto de Tarragona es
la mejor alternativa en el transporte de las
exportaciones e importaciones de mercancías con origen y destino Aragón.
Por este motivo APPORTT ha desarrollado,
en los últimos años, diversas acciones comerciales de promoción del Puerto de Tarragona y su Comunidad Portuaria: jornadas de presentación del Puerto de Tarragona a colectivos empresariales de Zaragoza,
Huesca y Teruel, asistencia a seminarios de
transporte, contactos permanentes con el
Gobierno de Aragón sobre la plataforma
logística PLAZA, etc.
En el marco de la Feria, APPORTT organizó
una jornada de presentación de la nueva
oferta de servicios del Puerto de Tarragona
para el empresario aragonés, e informó sobre las líneas regulares. La jornada se celebró el día 16 de abril en el Centro de Congresos y contó con la participación de más
de un centenar de empresarios aragoneses.

El objetivo del encuentro empresarial fue
reafirmar las ventajas competitivas del
Puerto de Tarragona versus otros puertos gracias a sus excelentes instalaciones,
calidad del servicio y mejores tarifas portuarias.

Por otra parte, se informó sobre las líneas
regulares de transporte de mercancías del
Puerto de Tarragona que lo conectan con
todo el mundo. Otros aspectos destacados en la jornada fueron: los planes de
inversión previstos, el efecto económico

APPORTT

que produce el Puerto de Tarragona en su
entorno y el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).
APPORTT, con la organización de estos
eventos, tiene como finalidad destacar
que el Puerto de Tarragona es la mejor alternativa para el transporte de mercancías
de Aragón y una excelente plataforma logística intermodal, puerta de entrada a la
Unión Europea.
APPORTT agradece a las compañías DP
World Tarragona y Euroports – TPS
su colaboración en el patrocinio del
stand de APPORTT en LOGISEXPO
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Apportt abrió nuevamente las
puertas del Puerto de Tarragona a la
Unió Empresarial del Penedès
El día 27 de abril, APPORTT recibió la visita del presidente y del gerente de la Unió
Empresarial del Penedès, Albert Calzada, y
Francesc Simó. El principal objetivo de la
visita fue confirmar la presencia del Puerto de Tarragona como puerta marítima
de las exportaciones de las comarcas del
Penedès.
Durante la jornada se confirmó que la
Unió Empresarial del Penedès apuesta por
el Puerto de Tarragona como puerta natural de sus exportaciones e importaciones
de mercancías por vía marítima.

Tradicionalmente, las grandes empresas
ubicadas en el Alt y Baix Penedès han operado desde el Puerto de Barcelona; actualmente, el Puerto de Tarragona ya es una
opción que contemplan firmemente.
APPORTT, durante la visita, reiteró a la
Unió Empresarial del Penedès que el
Puerto de Tarragona es una buena alternativa para el empresario. Un puerto sin
saturación, con fáciles y fluidos accesos y
a menos de una hora de trayecto con la
ventaja, además, del reciente inaugurado
carril de la AP-7.

La Comunidad Portuaria de Tarragona
pone a disposición del empresario de la
Unión Empresarial del Penedès unas instalaciones y unos servicios comercialmente
competitivos, a la altura de las necesidades del tráfico de mercancías del siglo XXI
y con unas perspectivas de crecimiento y
modernización, a corto plazo, muy esperanzadoras.

Un puerto sin saturación,
con fáciles y fluidos
accesos y a menos de una
hora de trayecto
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APPORTT acerca los servicios del Puerto
de Tarragona al sector vitivinícola del Priorat
La Agrupación para la Promoción del
Puerto de Tarragona organizó el pasado 30
de marzo la visita al puerto de Tarragona
de representantes del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Calificada Priorat, encabezada por su presidente
Sal·lustià Álvarez.
El encuentro forma parte de las actividades del plan de actuación 2010 de la citada
Agrupación, que tiene como objetivo presentar los servicios marítimos de contenedores del recinto catalán a las principales
organizaciones que integran denominaciones de origen del sector vinícola, actividad
que destaca por su valor como cargador en
el apartado de las exportaciones.
Los representantes del Consejo de la D.O.
del Priorat fueron recibidos por el presidente y el director de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Josep Anton Burgasé

y Francesc Sánchez, respectivamente, así
como Josep Saltó y Neus Pàmies, presidente y directora general de APPORTT,
respectivamente. Los profesionales del
sector vitivinícola mantuvieron una re-

unión de trabajo con los representantes
del puerto tarraconense, que se completó
con un recorrido por los muelles comerciales de Puerto de Tarragona, para finalizar con un almuerzo.

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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APPORTT celebró la
Asamblea General de socios y
la tradicional calçotada
La Asamblea General de la Agrupación
para la Promoción del Puerto de Tarragona, reunida el 10 de marzo y presidida por
Josep Saltó, aprobó el plan de actuación
comercial previsto para este año 2010 con
su correspondiente presupuesto, así como
la memoria de gestión y cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2009.
Al finalizar la Asamblea, se celebró la tradicional calçotada, evento que lleva organizándose desde hace muchos años y que
es muy esperado por todos los miembros
de la Comunidad Portuaria de Tarragona.
De esta forma, los representantes de las
empresas miembros de APPORTT, junto a
los operadores marítimos compartieron
el tradicional almuerzo que se caracterizó por un ambiente distendido y cordial.
Más de setenta empresarios participaron
en la celebración que contó con la destacada presencia de Josep Anton Burgasé
y Francesc Sánchez, presidente y director
respectivamente del Puerto de Tarragona, y Josep Saltó, presidente de APPORTT.

APPORTT
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El Club del Transitario Marítimo se interesa por
el Puerto de Tarragona de la mano de APPORTT
Esta visita se engloba dentro del programa comercial 2010 de APPORTT, programa centrado en presentaciones a colectivos empresariales y exportadores/
importadores y que tiene como objetivo
dar a conocer los servicios e innovaciones de las terminales que operan cargas
tradicionales del recinto catalán además
de informar sobre las conexiones de contenedores a nivel mundial que funcionan
desde hace más de un año.
Una amplia representación del Club del
Transitario Marítimo visitó el día 21 de
abril las instalaciones del Puerto de Tarragona. La delegación, encabezada por
su recién nombrado presidente, Amadeu
Outeiro, fue recibida en la sede del Puerto de Tarragona por su presidente, Josep
Antón Burgasé, así como Josep Saltó y
Neus Pàmies, presidente y directora general de APPORTT, respectivamente.
En la sede de la Autoridad Portuaria de
Tarragona, se mantuvo una sesión de trabajo con los miembros del Club en la que
también estuvieron presentes el director
general de la APT, Francesc Sánchez y
Pedro Bernal, director comercial y representantes de las empresas asociadas a la
Agrupación.
Después de la visita a las terminales portuarias, la delegación concluyó su estancia en el Puerto de Tarragona con un almuerzo ofrecido por APPORTT.
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El Port de Tarragona es
presenta a Barcelona

El passat 16 de febrer, el president de
l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep
Anton Burgasé, en el marc de les conferències periòdiques organitzades per
la fundació Nueva Economía Fórum, presentà el Port de Tarragona a la ciutat de
Barcelona. L’acte va tenir lloc a l’hotel
Palace de la capital catalana i l’alcalde
de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, fou
l’encarregat de fer una breu introducció
del ponent, del qual va ressaltar el seu
alt coneixement del port, la seva experiència, la capacitat de treball, les seves
qualitats de bon gestor i negociador, així
com l’amistat que es professen després de
compartir tasques municipals com a regidors de l’Ajuntament de Tarragona, durant molts anys; de fet, l’alcalde va acabar
dient que Josep Anton Burgasé fou el seu
mestre en política municipal.
Pel que fa al contingut de la conferència, en primer lloc Josep Anton Burgasé
donà les gràcies als organitzadors per
l’oportunitat de poder presentar aquesta
realitat portuària a la societat barcelonina i catalana. Després de situar el port en
el mapa i descriure a grans trets les seves
característiques, el president feu una breu
pinzellada de la història del port, des dels
seus orígens romans de Tàrraco, passant

per la història moderna que va del 1789
fins els nostres dies. Finalitzada aquesta
aproximació, Burgasé detallà els principals tràfics portuaris i va donar a conèixer
el volum de mercaderies que van passar
per les instal·lacions durant el 2009, concretament 31,6 milions de tones, xifra que
sumada a la del Port de Barcelona, ens
demostra que el sistema portuari català,
format pels ports de Barcelona i Tarragona, va fer prop de 75 milions de tones, una
quantitat que representa el 19% de tot el
sistema portuari espanyol.
Pel que fa a les comunicacions i l’accessibilitat, el president va dir que el Port de
Tarragona és un dels dos únics ports espanyols on la via de tren arriba a tots els
molls i que té més de 35 km de vials que
permeten un fàcil accés a qualsevol espai
portuari. Quant a l’accessibilitat, posà de
manifest la rapidesa i la baixa congestió
existent de la xarxa viària, fet que comporta, si ho comparem amb d’altres ports
veïns, un menor temps d’entrada i sortida.
El fet que conflueixin en aquest territori
l’eix de l’Ebre i el corredor mediterrani, fan
del Port de Tarragona un indret estratègic important pera desenvolupament del
transport intermodal i la logística.
Les autopistes AP-2 i AP-7, les carreteres

estatals N-241, N-240, N-340 o la T-11 són
una demostració d’aquestes bones comunicacions que es veuran completades en
un futur amb la finalització de les obres
de construcció de la nova autovia A-27
que ha d’unir directament el Port de Tarragona i la vila de Montblanc, millorant
el transport de les mercaderies per carretera que van a Lleida, les terres de Ponent,
l’Aragó i el centre i nord peninsular. Respecte a les infraestructures ferroviàries,
la potenciació del corredor mediterrani,
els estudis informatius en marxa al Camp
de Tarragona, tant pel que fa al transport
de viatgers com de mercaderies, amb els
amples internacional i ibèric, fan que el
Port de Tarragona miri el futur amb optimisme i pensi en consolidar-se com porta
d’entrada del sud d’Europa i el nord-centre
peninsular.
Un comentari a banda va merèixer les inversions que actualment estan en marxa.
En aquest sentit, el president va subratllar que s’estan portant a terme les obres
d’ampliació de la terminal de contenidors
del moll d’Andalusia després de l’arribada
del nou operador DP World Tarragona, un
operador global format per aquest grup
de Dubai i la naviliera ZIM d’Israel. També
es va comentar la importància del trans-
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port terrestre i el projecte de la terminal
ferroviària al costat dels molls de ribera,
una terminal moderna, capaç de formar
combois de 700 m de longitud i que ha de
donar resposta a l’augment del tràfic de
contenidors, tenint en compte que el port
promou, juntament amb operadors privats especialitzats, ports secs a l’interior,
sobretot al costat de grans àrees metropolitanes com ara Madrid i Saragossa, entre
d’altres. Aquella mirada dels ports centrada únicament en el transport marítim, s’hi
han d’afegir actuacions eficients de cara a
millorar el transport terrestre, sigui viari o
ferroviari.

bratllar, estan previstes al Pla Estratègic
2008-2020, veritable full de ruta del Port
de Tarragona.
Finalment, el president del Port de Tarragona va voler deixar ben clar que cal millorar la competitivitat i per aquesta raó es
porten a terme inversions productives, es
congelen les tarifes o es millora la formació dels treballadors de la comunitat por-

tuària, mesures necessàries i imprescindibles que han d’anar acompanyades d’una
millora general de l’economia. Amb tot, el
fet d’obtenir un dels millors resultats, entre tots els ports de l’Estat, fa que el Port
de Tarragona miri el futur amb esperança
i segueixi treballant per al conjunt de la
societat i per a l’economia de la seva zona
d’influència.

Si seguim parlant d’inversions, es van esmentar algunes actuacions com ara la
construcció d’un nou Punt d’Inspecció
Fronterera, el cablejat amb fibra òptica o
l’increment de calat del moll d’Aragó que
passarà dels 12,5 m actuals als 14,5 m, un
fet que permetrà l’atracada de vaixells
més grans i de major tonatge. Totes les
inversions que es porten a terme, va su-

Nova terminal de creuers

Tarragona té un important port comercial de mercaderies, dedicat principalment a líquids a doll i sòlids a lloure, entre
d’altres. Amb tot, si bé en aquests darrers
anys el Port ha experimentat un important creixement en la càrrega general i,
molt especialment, en el tràfic de contenidors, en el tràfic de passatgers, ja sigui
en creuers o en línies regulars, la presència
és inexistent o testimonial, tot i que hem

de reconèixer que el transport marítim de
passatgers, sobretot els creuers, és una activitat que creix, malgrat la crisi econòmica actual. D’altra banda, un dels ports més
importants en el tràfic de creuers del món
i el primer d’Europa és el Port de Barcelona, origen i arribada de bona part dels
vaixells que naveguen per la Mediterrània,
una activitat que ajuda a projectar al món
la imatge de la ciutat de Barcelona.
El Port de Tarragona, conscient de
l’oportunitat que representa aquest segment de l’activitat portuària, juntament
amb les principals institucions de la ciutat,
encapçalades per l’Ajuntament, s’ha proposat impulsar el tràfic de creuers, atès
que aquest tràfic pot repercutir positivament en la ciutat de Tarragona i en el conjunt de les comarques del voltant.
Per impulsar aquest projecte s’ha aprovat la construcció de la nova terminal de
creuers a l’última prolongació del dic de
Llevant, un tram de 833 metres de llargada, inaugurat el passat 2007. En aquesta
terminal s’ha previst que hi puguin atracar
dos grans creuers al mateix temps, s’està
adequant una esplanada per a aparcament

d’autobusos al costat del moll de Catalunya, a l’altura del far de la Banya, i s’està
preparant els vials i les rotondes que permetin la circulació del trànsit rodat, sobretot els autocars, per tal de donar servei als
passatgers que arriben amb els creuers.
Pel que fa a l’edifici de la nova terminal,
el projecte preveu la construcció de 250
m2 i a les dependències hi haurà oficines
d’atenció al client, sala d’espera, cafeteria i lavabos. El cost aproximat d’aquesta
actuació oscil·la entre els sis i set milions
d’euros i el termini d’execució és de sis
mesos. Si tenim en compte que les obres
es podrien adjudicar enguany, la terminal
podria estar operativa l’any vinent.
La ciutat romana de Tàrraco, els monestirs
cistercencs de Poblet i Santes Creus, les
ofertes del modernisme o l’enologia de
les nostres comarques són atractius suficients que poden ajudar a convertir el Port
de Tarragona en una escala tradicional de
creuers a la Mediterrània. De tots plegats
depèn que aquest nou producte turístic
es posicioni, es consolidi i contribueixi a
la millora del benestar de Tarragona i els
seus voltants.
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Els tràfics del primer
trimestre de 2010

Tot i que les dades analitzades corresponen tan sols a una quarta part de l’any, els
grans tràfics del primer trimestre del 2010
poden ser un indicador de com pot evolucionar l’activitat, si bé qualsevol anàlisi
haurà de tenir en compte que partim d’uns
resultats negatius del 2009. D’entrada, val
la pena dir que les primeres dades apunten signes de recuperació, però tenint en
compte el context general en què ens trobem, cal ser prudents i analitzar si aquest
bon comportament inicial respon a la conjuntura econòmica general o bé tot plegat
és fruit de les mesures específiques que,
en el seu moment, el Port de Tarragona va
impulsar.
Si parlem de xifres absolutes fins al 31 de
març, passar de 6,76 milions de tones obtingudes l’any 2009 a les 8,14 d’enguany
representa un salt percentual important,
amb un augment de l’activitat d’un 20,4%.
Aquesta comparació caldria fer-la amb els
resultats de l’any 2008 i, si ho fem, constatem que encara estem per sota dels 9,00
milions de tones que es van manipular
durant el primer trimestre d’aquell any. Si
ens centrem en l’anàlisi dels grans blocs,
constatem que els líquids a doll (cru, petrolífers, químics i adobs) han experimentat un creixement del 21,7% i en els sòlids a
lloure no s’han produït canvis, si bé aquest
comportament no és uniforme i la baixa
de productes agroalimentaris (cereals,
pinsos i farines), per exemple, s’ha vist

compensada per l’increment dels sòlids
energètics, concretament el carbó.

aquest canvi tan positiu com el que hem
comentat anteriorment.

Finalment, el tràfic que ha tingut un millor
comportament ha estat la càrrega general,
especialment la contenitzada, que s’ha
vist incrementada en un 155%, una xifra
que s’explica en part per la posada en marxa de l’activitat del nou terminalista, DP
World Tarragona; una activitat que s’inicià
a primers de març del 2009 i, per tant, durant els dos o tres mesos de l’any passat el
nou operador no estava explotant la terminal de contenidors, fet que pot explicar
el salt quantitatiu dels contenidors. Amb
tota seguretat i a partir d’ara, el segon trimestre, per exemple, no experimentarà

Si en comptes de parlar de tones, parlem de contenidors, les xifres són força
il·lustratives, perquè passar de les 27.241
unitats de TEU’s del 2009 a les 66.476 del
2010, representa un salt important. Amb
tot, cal tenir en compte que el 76% dels
contenidors són en trànsit i, per tant, el
repte del nostre port ha de ser augmentar
els contenidors de càrrega que tenen una
relació directa amb el nostre hinterland.
Per acabar, cal esmentar que el treball
conjunt ens ha d’esperonar per continuar
millorant.
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Situació i utilització del punt verd
del Port de Tarragona
• És un emplaçament que permetrà recollir
les fraccions de residus, de manera selectiva,
assimilables als urbans.
• És una instal·lació tancada i vigilada pel
personal de l’empresa adjudicatària del servei
de recollida i neteja del port de Tarragona.
• Està equipat amb diferents tipus de
contenidors (oberts, tancats de diferents
mides, colors, etc.) que faciliten la
identificació per a l’emmagatzematge dels
residus.
• S’han de portar residus en petites quantitats.
• Amb aquest servei gratuït, la Comunitat
Portuària contribueix a un millor
desenvolupament sostenible.
• És d’ús exclusiu per a la Comunitat Portuària.
• NO estaran permesos els residus industrials ni
els residus MARPOL
La instal·lació està situada al moll de Reus.
El seu accés permet l’entrada amb el vehicle fins l’interior del recinte i al costat
del/s contenidor/s a utilitzar.
Personal qualificat atendrà directament a
l’usuari per tal d’indicar i facilitar el lloc de
la descàrrega en funció del tipus de residu.
L’empresa responsable del servei portarà
un registre d’entrada de tots els residus i
de les dades de l’empresa dipositària.

A aquest efecte s’expedirà un certificat
que acreditarà l’adequada gestió dels residus.
Horari:
De dilluns a divendres de 10 h a 14 h.
Què podem portar al punt verd?
Piles, fluorescents, ferralla, paper i cartró,
ferralla electrònica, objectes voluminosos,
envasos, fusta, vidre, banals...
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Codemar iberbulk invierte seis
millones de euros para mecanizar tres
de sus naves
La compañía Codemar Iberbulk está llevando a cabo la mecanización de tres de sus naves en el puerto de Tarragona. La empresa
estibadora, especializada en cargas a granel, mercancías agroalimentarias (harinas y granos) y carga general, está instalando un
conjunto de cintas -transportadores por banda – que realizarán
el transporte de los productos agroalimentarios desde la tolva
ecológica hasta las naves, permitiendo la descarga directa desde
los buques atracados en el muelle.
Codemar se funda como empresa estibadora en el año 1962 por
dos empresarios de Tarragona. En el año 1995 se fusiona con
Iberbulk, operador logístico de graneles agroalimentarios de
una conocida compañía multinacional que opera en el Puerto
de Tarragona. Actualmente el accionariado lo componen cuatro
empresarios de Cataluña, con diversas actividades en el mundo
marítimo. Codemar-Iberbulk, S.A. es concesionaria en el puerto
de Tarragona de cinco naves con una superficie total de 35.040
m2 y una capacidad de almacenaje de 170.000 toneladas. Dichas
naves están construidas especialmente para el almacenamiento
de productos agroalimentarios. Actualmente se está cometiendo
la mecanización de tres naves cuya superficie conjunta es de más
de 24.500 m2. Dicha mecanización comporta la instalación de
unos mil metros de cintas transportadoras, una torre de pesaje
y una tolva ecológica con una capacidad máxima de descarga de
1.400 toneladas por hora.
Estos tres almacenes de Codemar Iberbulk se encuentran situados en el muelle de Castella Sud del puerto de Tarragona. En
estos momentos, la compañía está ocupada en los trabajos de
colocación de la estructura metálica de las cintas transportadoras de las naves que se mecanizan, que entre las tres tienen
una superficie de 24.540 m2. También se está trabajando en la
colocación y ultimando otros elementos de la instalación para
su puesta a punto, como elementos mecánicos de la torre de pesaje, casetas de transformación y tolva ecológica. El parque de
cintas transportadoras está compuesto por siete transportadores
de banda, cuyas longitudes sumadas son de 1.000 metros, cuatro
torres de transferencia y una torre de pesaje, a lo que hay que
añadir la mencionada tolva ecológica para completar el conjunto
de la mecanización.
Todo ello supone una inversión de 6.100.000 euros. El proyecto
fue iniciado en julio del 2009 y tiene previsto finalizarse en junio
de este año.
El objetivo del proyecto es, como ha quedado descrito, la mecanización de la zona de descarga hasta las naves para incrementar el rendimiento en la descarga de los buques cuyos productos
vayan a ser almacenados. También aumentar la capacidad de almacenamiento, por medio de la mecanización, que se estima en
no menos del 20% y reducir la polución que pueda generar el
transporte mediante el sistema convencional de dichos productos hasta las naves.

RETALLS DE PREMSA
DIARI DE TARRAGONA – ECONOMIA Y NEGOCIOS – 14.03.2010

Algeposa Tarraco estrena un nuevo
almacén en el Puerto de Tarragona
El operador logístico cuenta, desde febrero, con una nave de
5.000 metros cuadrados, situada en el muelle Aragón, destinada principalmente al almacenaje de productos siderúrgicos y de
pasta de papel
Casi treinta años en el sector marítimo
Algeposa Grupo, compañía a la que pertenece Algeposa Tarraco,
inició su actividad en 1981 en el Puerto de Pasajes (País Vasco),
como operador logístico de un importante grupo siderúrgico. Su
actividad se centra en el sector marítimo y ferroviario. La empresa está especializada en la gestión, manipulación, almacenamientos y transporte de productos siderúrgicos, graneles, forestales,
proyectos y de gran consumo.
Algeposa Grupo cuenta con instalaciones en diversos puertos españoles y dispone de terminales ferroviarias en Madrid, Barcelona o Sagunto. Su volumen de facturación ronda los 200 millones
de euros anuales y tiene actualmente 450 empleados.
El operador logístico Algeposa Tarraco, perteneciente a la compañía vasca Algeposa Grupo, ha aumentado su presencia en el
Puerto de Tarragona. La empresa estrenó en febrero una nueva
nave de 5.000 metros cuadrados, ubicada en el muelle Aragón,
destinada básicamente al almacenaje de productos de pasta de
papel y siderúrgicos.
El almacén ya está operativo, aunque todavía se está ultimando
su construcción - estará listo a finales de marzo – “Algeposa Grupo apuesta decididamente por Tarragona. Es uno de los puertos
más importantes del Mediterráneo y es una puerta de salida al
sur de Europa y al resto de España. Está situado en un enclave
estratégico para conectar con otros mercados”, aseguran desde la
dirección de Algeposa Tarraco.
Esta nave se suma a las otras dos que la compañía ya tiene operativas en el puerto tarraconense, también situadas en el muelle
de Aragón, con una superficie de 10.732 y 7.995 metros cuadrados,
respectivamente – en total dispone de más de 23.000 metros
cuadrados destinados al almacenaje de productos - . “Estos proyectos en el puerto de Tarragona forman parte de nuestra estrategia de futuro”, indican desde la dirección de la compañía.
“Un paso más”. De hecho la construcción de este almacén en plena época de crisis pone de manifiesto la importancia que tiene el
puerto tarraconense para Algeposa Grupo.
“Es un paso más para seguir creciendo. Con esta nave pretendemos dar un mayor servicio a nuestros clientes de la zona”, apuntan desde la dirección.
La actividad de Algeposa Tarraco, que cuenta con 14 empleados,
se centra en la logística y la consignación portuaria. Sus clientes
son, principalmente, empresas españolas, algunas de la provincia de Tarragona y multinacionales del sector siderúrgico y de la
pasta de papel. “En el mercado de la pasta de papel, Tarragona
ha adelantado a otros puertos españoles. Nosotros fuimos la primera empresa que introdujo el tráfico de estos productos en el
Puerto de Tarragona, en 2006, pero ahora hay más compañías que
se dedican a esto”, indican desde Algeposa Tarraco.
Otros mercados. La actividad se ha contraído en los últimos meses – sobre todo en el sector siderúrgico - , debido a la caída de la
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demanda. “La crisis nos ha afectado como a todos y las perspectivas a corto plazo no son muy buenas. Pero la crisis tendrá que
acabar en algún momento y nosotros trabajamos para ser más
fuertes en el futuro”. De hecho, comentan desde la compañía,
“estamos abriendo nuevos mercados y buscando nuevos tráficos,
que den un valor añadido a nuestras instalaciones y nos ayuden a
generar nuevos clientes”.

MARÍTIMAS – 13.04.2010

APPORTT centra en Aragón su
promoción comercial en el primer
semestre del 2010
La Agrupación para la Promoción del Puerto de Tarragona
(APPORTT), ha elegido Aragón como mercado prioritario de su
labor comercial durante el primer semestre del 2010.
APPORTT realizará una intensa serie de acciones comerciales
conjuntamente con organizaciones locales de Aragón, con la finalidad de posicionar al puerto de Tarragona como la mejor alternativa en el transporte de las exportaciones e importaciones
de mercancías con origen y destino Aragón. Por este motivo, se
desarrollarán diversas acciones de promoción del puerto de Tarragona y su Comunidad Portuaria: visitas a empresas, jornadas de
presentación del puerto de Tarragona a colectivos empresariales
de Zaragoza, Huesca y Teruel que tendrán como protagonistas las
conexiones transoceánicas de contenedores.
Una de las acciones centrales de APPORTT será la participación
como expositor en la cuarta edición de la Feria Internacional de
Logísticas Especializadas, Transporte de Mercancías y Polígonos
Industriales, Logis Expo, que se celebrará en Zaragoza desde hoy
hasta el viernes.
El objetivo de las actuaciones de APPORTT en Aragón se centran
en la promoción de los nuevos servicios regulares de contenedores que han iniciado su operativa en el puerto de Tarragona,
así como reafirmar las ventajas competitivas del enclave frente a
otros puertos gracias a sus excelentes instalaciones y comunicaciones, calidad en el servicio y mejores tarifas portuarias.
DIARIO DEL PUERTO – 18.03.2010

El puerto de Tarragona planifica su
futuro en el tráfico de cruceros
La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) participa en Seatrade Cruise Shipping Miami con la vista puesta en 2012.
Esa es la fecha que se han marcado los responsable del puerto
catalán para el despegue definitivo del tráfico crucerístico en la
instalación.
Será en ese año cuando el puerto tenga lista la nueva estación
marítima que prevé construir en la prolongación del dique de
Levante, lo que le permitirá mejorar sustancialmente los servicios que puede ofrecer en el tráfico de cruceros. En esta zona, el
puerto podrá acoger de forma simultánea dos buques de más de
250 metros de eslora cada uno. La zona donde se situará la nueva

AlPort

estación marítima se acondicionará de forma que quedarán separados los tráficos comerciales de los de cruceros.
Pero éste es solo uno de los proyectos del Puerto de Tarragona.
“El proyecto de abrir una nueva bocana en una zona del puerto
cercana a la ciudad para construir un muelle para el atraque de
cruceros sigue vigente, no lo hemos abandonado”, señaló el pasado martes a este Diario Francesc Sánchez, director de la APT.
Sin embargo, como esta idea no puede ser realidad en menos de
cinco años, por las obras que conlleva, por ahora los responsables
portuarios apuestan por construir una estación marítima para la
escala de cruceros y “la posibilidad de construir otra estación
marítima para actuar como puerto base, aunque esto solo lo haremos si hay alguna naviera interesada en ello”, precisó el director
del puerto catalán.
Para este año, el Puerto de Tarragona prevé mantener las mismas
escalas que en 2009, alrededor de 15.

EL PUNT – 25.03.2010

La terminal de vaixells de creuer
operarà amb garanties comercials a
partir del 2012
L’APT inverteix uns 6 milions d’euros en la terminal, de 700 metres d’eslora, i la recepció de passatgers sota l’escullera
L’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) invertirà enguany uns 6
milions d’euros en l’estació i la terminal de vaixells de creuer, a
continuació del moll de Balears i més enllà del far de la banya.
L’espai que s’hi destinarà serà el corresponent a dos bucs, amb
una llargada total de 700 metres d’eslora. L’estació de passatgers
es construirà sota l’escullera. La terminal té caràcter provisional,
per introduir les instal·lacions portuàries en el sector del trànsit de passatgers. Josep Anton Burgasé, president de l’Autoritat
Portuària, i Pedro Bernal, responsable del departament comercial, van exposar els detalls del projecte per aconseguir unes
instal·lacions capaces de donar el servei amb la millor qualitat
possible, amb el suport d’institucions i agents socioeconòmics.
La terminal de vaixells de creuer es construirà a continuació del
moll de Balears i tindrà una llargada de 700 metres d’eslora, “un
espai suficient per atracar-hi dos bucs grans, d’uns dos mil passatgers”, segons va explicar el responsable del departament comer-
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cial i de màrqueting de l’Autoritat Portuària, Pedro Bernal. La zona
tindrà l’accés restringit als passatgers, de manera que “es garantirà
la seguretat”. Els vaixells entraran directament al moll, sense haver de passar per les zones de mercaderies i industrials, un dels
requisits que tenen tots els ports de trànsit de passatgers.
Una terminal allunyada
L’Autoritat Portuària i l’Ajuntament de Tarragona han signat un
conveni pel qual el consistori es compromet a garantir un servei llançadora d’autobús o de trasllat dels passatgers. De fet, la
construcció de la terminal tan allunyada dels molls d’accés més
propers de la ciutat és un dels interrogants que Pedro Bernal va
resoldre en la seva intervenció.
Els dissenys inicials situaven la terminal de passatgers al moll de
Costa, situació que es va descartar quan es va construir el pont
mòbil, “que va limitar la mànega”, és a dir, l’accés per motius
d’amplada dels bucs. El consell d’administració de l’Autoritat Portuària va descartar la possibilitat d’obrir una bocana al moll de
Llevant per obrir la dàrsena que hi ha davant el moll de Costa, el
més proper a la ciutat i, per tant, un dels susceptibles d’atreure
l’atracament de vaixells de creuer. També es va descartar fer un
moll nou a continuació del port esportiu per l’elevat cost i per la
durada de les obres, que no faria viable l’entrada del servei del
moll abans de cinc anys. Els darrers anys, “s’ha funcionat una mica
en precari, situant els vaixells de passatgers que arribaven al port
als molls de Lleida i Aragó”. Ara, la terminal que té caràcter, provisional, es construeix “a la zona de port més neta i que garanteix
accés únic als passatgers”.
En cas que el trànsit i la demanda de les navilieres augmentés, “hi
ha un projecte per construir una terminal de base, és a dir l’origen
i arribada de creuers, a la zona del pont”. La construcció de la terminal definitiva, com s’ha dit des de l’Autoritat Portuària en altres
ocasions, correspondria a la inversió i la iniciativa privades.
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Les limitacions del port
Josep Anton Burgasé, president de l’APT, va explicar en el decurs
de la jornada de la Cambra de Tarragona que el port de Tarragona
ha “reforçat el seu paper de port industrial”, cosa que no els ha
permès fer una doble aposta i reforçar, en paral·lel, un port de
passatgers. “El port és finit”, està encotillat i “haurà de créixer cap
a l’exterior, com fan la resta dels ports de la Mediterrània”. El president de l’Autoritat Portuària va posar l’exemple del port de Cartagena, també present en les jornades, que ha disposat de prou
espai per traslladar i separar els trànsits de mercaderies dels de
passatgers. “L’Autoritat Portuària ha d’explicar totes les possibilitats i, si hem facilitat el trànsit de mercaderies al sector econòmic de la química, ara –afegia Burgasé– ho hem de fer amb el
trànsit de passatgers per al sector turístic.” S’ha de convèncer “els
majoristes i les navilieres per donar-los a conèixer la destinació”.
L’exemple de Cartagena
El port de Cartagena va començar a tenir trànsit de passatgers
el 1998. Ho va fer amb cinc o set creuers per temporada. Actualment, Cartagena rep entre 50 i 75 creuers. L’exemple de la ciutat
mediterrània amb referents similars als de Tarragona, és un mirall
per a la projecció del turisme de creuer a la ciutat.
La terminal de Tarragona començarà a operar amb garanties comercials a partir del 2012 i fent un trasllat dels resultats de Cartagena, el 2021 Tarragona passaria de cinc a 75 creuers, amb un
potencial de cent mil turistes. Josep Anton Burgasé ha explicat
que, tot i que les obres de la terminal estaran enllestides enguany, la comercialització del turisme no serà plena fins al 2012.
El departament comercial de l’APT ha mantingut contactes amb
operadors i navilieres en la fira internacional de Miami aquesta
quinzena de març, on ja es tanquen els acords per d’aquí a dues
temporades.
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DIARIO DEL PUERTO.COM – 25.03.2010

Tarragona tiene futuro como
puerto de cruceros
El puerto cuenta con las premisas básicas para ser escala de
estos buques
“Tarragona tiene futuro como puerto de cruceros”. Esta fue la
principal conclusión a la que se llegó ayer en la jornada “Tarragona apuesta por los cruceros”, organizada por la autoridad
portuaria y la cámara de comercio de esta ciudad. Así lo dijo
textualmente Xavier Pitarque, vicepresidente de P&B Agencies,
y así lo corroboraron el resto de intervinientes en la jornada.
Esto es así porque Tarragona cuenta con las premisas básicas para
ser escala de cruceros: un puerto adecuado, con servicios de calidad, y una provincia con atractivo turístico. Sin embargo, para
consolidarse como puerto de cruceros se requiere la colaboración de la autoridad portuaria y de todo el tejido empresarial y
político de la zona.
El puerto ya está dando los pasos necesarios para lograr esta consolidación. “Hasta ahora, el puerto no se había decidido a hacer
una terminal, pero ahora ya se está haciendo”, resaltó Xavier Pitarque. Los requerimientos de las instalaciones portuarias para
las navieras son claras: muelle diáfano, limpio, que no dañe al
buque, lo más cercano posible a la ciudad y de fácil acceso para
autobuses, además de unos costes portuarios ajustados. Y la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) ya está trabajando en ello
con las nuevas instalaciones proyectadas en la prolongación del
dique de Levante, que podrían estar listas en un año.
Pero además y en esto también coincidieron todos los ponentes,
es necesaria la colaboración de todos: autoridad portuaria, consignatarios, departamento de turismo y servicios locales.
Santander
Ignacio Merino, director gerente de la comunidad portuaria de
Santander, puso el ejemplo práctico. El puerto cántabro está mejorando en materia de cruceros tras la constitución del Foro de
Cruceros de Santander, que integra a la autoridad portuaria, a la
Cámara de Comercio de Cantabria, al ayuntamiento de la ciudad,
departamento de Turismo, fuerzas de seguridad del Estado, empresarios del comercio y de la hostelería.
Este foro, señaló Merino, ha logrado “integrar en un compromiso
común de colaboración a empresas e instituciones cántabras”. Las
tareas del foro van desde el marketing y la promoción a contactos con navieras, pasando por la presión para las construcción de
infraestructuras, el benchmarking, con otras autoridades portuarias y la participación en misiones comerciales.
“Ir empujando todo en la misma línea es clave”, aseguró Manuel
Burtler, consejero de Turismo de la Oficina Española de Turismo (OET) en Berlín y experto en cruceros. Burtler aseguró que
el “crucero es uno de los productos turísticos de mayor futuro”,
algo que corrobora el crecimiento medio del 7,8 por ciento anual
que ha tenido este segmento entre los años 2003 y 2009.
Burtler aconsejó al Puerto de Tarragona que trabaje en su desarrollo como destino para los cruceristas que implique a toda la
comunidad portuaria y su entorno, escuchar al cliente final y cooperar con las autoridades portuarias cercanas, como Barcelona,
Valencia o Palma de Mallorca.
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Durante la jornada, Fernando Delgado, director comercial de la
Autoridad Portuaria de Cartagena, explicó las mejoras que se han
realizado en esta ciudad y en el puerto, de características similares al de Tarragona, y que han permitido alcanzar un nivel de
88.000 pasajeros en 2009 y con la previsión de lograr los 100.000
cruceristas en 2010.
El Fort Lauderdale catalán
El consejero de Turismo de la OET en Berlín, comparó a Tarragona
con el Puerto de Fort Lauderdale, en Florida (Estados Unidos).
Fort Lauderdale es un puerto situado a unos 40 kilómetros de
Miami, el primero del mundo de cruceros, que ha sabido captar
cuota de mercado pese a esta gran competencia, según Manuel
Butler. Para el representante de la OET, “Tarragona podría jugar el
papel de Fort Lauderdale con respecto a Barcelona.
El director comercial de la Autoridad Portuaria de Cartagena referenció esta idea señalando que “Barcelona ha sido un punto en
contra de Tarragona hasta ahora, pero con estos incrementos de
Barcelona es probable que éste se sature y las navieras necesiten
otros puertos cercanos”.
También coincidió en esta idea el vicepresidente de P&B Agencies. “Si en Barcelona mucho días hay 11 cruceros, alguna de estas
escalas optará por un puerto mas tranquilo”, aseguró Pitarque.
Nuevo atraque de 750 metros
El director comercial del Puerto de Tarragona, Pedro Bernal,
avanzó que las obras para adecuar el nuevo atraque para cruceros
empezarán ya. Este atraque tendrá 700 metros de eslora, siendo
capaza de acoger simultáneamente dos buques de más de 2.000
pasajeros cada uno.
La seguridad de la instalación estará asegurada con un sistema de
control y acceso exclusivo para los pasajeros.
Bernal reiteró que los cruceros son “un tráfico prioritario y estratégico para el puerto. Hemos establecido objetivos de captación
de pasajeros y creemos que ahora tenemos la posibilidad de acceder a buques grandes”.

DIARI MÉS – ESPECIAL PORT DE TARRAGONA – 31.03.2010

Estibadors, la força de la unió i la
unió de la força
L’estiba es defineix com l’art de col·locar la càrrega a bord per
ser transportada amb un màxim de seguretat per al vaixell i la
seva tripulació; ocupant el mínim espai possible, evitant avaries i
reduint al mínim les demores al port de descàrrega.
Aquest ”art”, com es defineix la tasca dels estibadors, es remunta
als orígens de la navegació i sempre ha dut implícita una gran
despesa de força física i de destresa per assegurar que la càrrega
no patirà cap desperfecte durant la seva manipulació.
El seu pes específic en el desenvolupament de l’activitat portuària els ha permès tenir, des de sempre una gran força com a
col·lectiu.
Sense ells res no es mouria, tot es paralitzaria, ja que són la peça
que fa d’engranatge entre l’arribada i la sortida de les mercaderies
de qualsevol port del món.
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Al Port de Tarragona treballen nou empreses estibadores, entre
les quals hi ha Estarraco, una societat d’estiba i desestiba amb una
gran implantació a la zona. Hem parlat amb alguns dels membres
del seu comitè d’empresa: David Vidaller, el president, en Joan
Galera, el secretari, en Joan Lluís Vidaller, portaveu i president de
l’Associació d’Estibadors del Port de Tarragona, i en Jordi Morro,
membre del comitè, els quals han fet una valoració molt personal
però molt ben estructurada de la tasca que desenvolupen diàriament, mostrant amb orgull la força de la seva unió i la unió de la
seva força.
“La dels estibadors ha estat des de sempre una tasca dura de molta força física. Alguns de nosaltres, tot i que som relativament
joves, encara hem viscut el port on tot es feia de manera manual,
amb molt poca mecanització”, afirmen, “en qüestió de vint anys
aquesta situació ha canviat radicalment, ara tenim un port ultra
modern, on tot està molt mecanitzat, amb grues que et poden
moure d’una tacada fins a 40 tones”. Tota aquesta modernització
no ha comportat, però la desaparició del component físic de la
tasca dels estibadors encara cal molta mà, molta precisió i molt
de sentit comú per gestionar qualsevol càrrega. Cada vaixell és
un món, cada treball també i “has de saber en cada moment com
t’has de moure”, asseguren.
“La d’estibador és una professió vocacional, diuen, “d’aquelles en
què pots començar a baix de tot i anar pujant i especialitzant-te
i on la teva experiència realment és un grau. Aquí, la majoria de
nosaltres hem començat de peons i hem acabat sent capatassos i
membres del comitè d’empresa escollits per la majoria.”
Una altra particularitat de la feina d’estibador és la seva gran versatilitat, ja que estan capacitats per realitzar un gran nombre de
treballs relacionats amb la seva tasca, una especialització que es
reforça amb la formació continua en matèria de riscos laborals.
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Un passeig pels molls del port ens permet observar des de primera fila com es desenvolupa un dia normal en la vida d’aquestes
persones que tenen a les mans, i no és cap tòpic, l’engranatge del
port.

DIARI DE TARRAGONA – 04.04.2010

Grúas nuevas en la terminal
de DP World
La modernización de la terminal de contenedores de DP World
Tarragona continúa a buen ritmo. La empresa está montando dos
grúas que permitirán agilizar las operaciones de carga y descarga
de los buques. Las nuevas grúas de la terminal ubicada en el muelle de Andalucía tendrán unas prestaciones destacables y suponen un importante salto cualitativo para la terminal. Asimismo,
permitirán reforzar la apuesta de excelencia en el servicio de la
oferta de valor añadido para los clientes portuarios. Estarán operativas para julio de este año y una tercera en el último trimestre.
La inversión que DP World Tarragona realiza es de 8 millones de
euros por grúa.

La grúa tendrá, una vez montada, un alcance delantero de 60 metros, un alcance trasero de 18 metros, una altura bajo spreader
de 42 metros, una carga nominal de 71 T (Twin), una velocidad de
elevación de 90-180 metros/minuto, una velocidad de traslación
del carro de 240 m/min, un tiempo de elevación pluma de 5 minutos y una velocidad de pórtico de 250 metros/minuto. Serán
unos 30 movimientos (contenedores) a la hora.

ENTREVISTA

Entrevista a Manuel Calvo
Gerente y Consejero de Codemar Iberbulk
- ¿Qué relación existe entre CODEMAR
y el Puerto de Tarragona y desde cuándo están ubicados en este puerto?
Codemar se funda en el año 1.962 como
empresa estibadora por dos empresarios
tarraconenses: Macià Mallol Soler y Juan
Manuel Romeu Sanromá, ambos consignatarios de buques y cuyas empresas ya
estaban vinculadas al Puerto de Tarragona desde muchos años antes.
El abuelo del Sr. Mallol Soler - el empresario Macià Mallol Bosch - fue armador
de buques desde finales del siglo XIX. Dos
de sus buques más conocidos en la época
fueron el “Ciutat de Tarragona” y el “Ciutat de Reus”, ambos de vapor, los cuales
hacían viajes entre la costa de Tarragona
y Estados Unidos, exportando vinos de
la zona e importando maderas. El puerto
base de la flota era Tarragona. Este señor
fue uno de los impulsores y accionista
de los Astilleros de Tarragona, construidos en 1.918; a su vez fue Presidente de la
Junta de Obras del Puerto entre los años
1.923 a 1.926. Por otra parte, la familia Romeu Sanromá era descendiente de la familia Ferrer Marí que ya estaban establecidos en el Puerto de Tarragona en el año
1.868 como importadores-exportadores
y consignatarios.
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Desde el año 1.962 Codemar actúa como
empresa estibadora de importantes líneas marítimas como: la CNAN argelina;
la COSCO china; los buques de la flota
soviética hasta su desaparición en 1.991;
los buques supplies de Eniepsa para perforaciones. Igualmente ha sido el estibador
de muchos buques Tramp con cargas de
importación-exportación. También Codemar fue el operador durante muchos años
de la Terminal T.I.R. y del Depósito Franco
del Puerto de Tarragona
En el año 1.995 Codemar se fusiona con
Iberbulk, operador logístico de graneles
agroalimentarios. Como se puede ver, la
relación entre Codemar y el Puerto de Tarragona ha sido larga e intensa.
- ¿Qué les ha llevado a realizar una inversión en estos momentos de esta índole y
en qué consiste?
En primer lugar hay que tener en cuenta
que tanto Codemar-Iberbulk como otros
operadores del Puerto han abordado recientemente importantes inversiones: almacenes especializados, silos, modernas
grúas, etc., son un ejemplo de ello y responde a la apuesta de la Autoridad Por-

tuaria por la modernización del Puerto y
por la mejora de las infraestructuras e instalaciones.
Las recientes inversiones en la mecanización de los almacenes se deben a que
Codemar-Iberbulk está tratando de mejorar y hacer más eficientes los sistemas
de manipulación de los productos, a la
vez que desea minimizar la contaminación
medioambiental y sus efectos negativos,
lo cual redundará en beneficio del Puerto
y su entorno.
- ¿Qué futuro a corto y medio plazo
piensa que tienen CODEMAR y el Puerto
de Tarragona?
De todos es conocido que desde el año
2.008 estamos sufriendo una fuerte recesión económica, sobre todo en los países
desarrollados, lo cual ha afectado al con-

Desde el año 1962
Codemar actúa como
empresa estibadora
de importantes líneas
marítimas

sumo general y a la importación-exportación de materias primas y productos vía
marítima, en particular. No obstante el
Puerto de Tarragona se ha visto afectado
en menor medida que otros puertos, gracias a la diversificación de sus tráficos, lo
que nos ha permitido afrontar estos dos
últimos años con una relativa tranquilidad.
Si según los datos, parece ser que se esté
iniciando una reactivación de la economía mundial y por tanto un crecimiento
del consumo, tanto el Puerto de Tarragona como los operadores, entre los que se
encuentra Codemar-Iberbulk, deben iniciar una recuperación paulatina a corto y
medio plazo, debido a la ya mencionada
diversificación del tráfico y la capacidad y
calidad de las instalaciones portuarias: terminal de contenedores, terminal de carbón, terminales agroalimentarias, terminal
de fruta, terminales de vehículos, etc.
Hay que citar la importancia de las terminales agroalimentarias del Puerto de Tarragona, las cuales, gracias a las recientes
inversiones de los operadores, hacen que
seamos un puerto puntero a nivel europeo
y el número uno de los puertos del Me-
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Nuestras recientes
inversiones tratan de
mejorar y hacer más
eficientes los Sistemas de
manipulación de productos.
diterráneo en cuanto a la importación de
graneles agroalimentarios
- ¿Que les une a APPORTT?
Aparte de que Codemar-Iberbulk es socio
de APPORTT, nuestra empresa también ha
representado a la Asociación de Empresas
Estibadoras durante años en el seno del
Consejo de Administración de la Asociación. Somos conocedores de la actividad y
buena gestión que lleva a cabo el Consejo
de Administración y su equipo directivo.
Personalmente entiendo que es un complemento fundamental dentro de la Comunidad Portuaria para la promoción de
la actividad del Puerto de Tarragona.
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Entrevista a Unai Landa - Algeposa Grupo

Director General de Vicport Servicios Portuarios, S.L.
- ¿Qué relación existe entre Algeposa
Tárraco y el Puerto de Tarragona? ¿Desde cuándo y dónde están ubicados en
Tarragona?
La relación entre Algeposa Tárraco y el
Puerto de Tarragona se fraguó hace 8 años.
A través de socios locales, se creó Algeposa Tárraco, empresa dedicada a la logística como operador y a la consignación de
buques.
Creamos almacenes con unos servicios a
clientes totalmente desconocidos en los
ámbitos portuarios, con el único fin de dar
valor añadido a las mercancías que pasan
por el puerto e intervenir en el mayor número de eslabones posibles de la cadena
logística.
Todo este proyecto lo desarrollamos para
una gran empresa almacenista de productos siderúrgicos. Le ofertábamos todo el
servicio completo, desde origen de la
mercancía hasta su entrega en destino.
Para Algeposa Grupo, el Puerto de Tarragona es idóneo para este tipo de mercancías. En primer lugar, por su posicionamiento geográfico respecto a los lugares
de consumo; así como por el bajo interés,

en este tipo de mercancía, suscitado por
el puerto de Barcelona.
Este paso supuso estudiar detenidamente
la situación del Puerto de Tarragona respecto a otras mercancías limpias como los
productos forestales. Con decisión y grandes esfuerzos para conseguir concesiones
y zonas limpias para almacenar esta mercancía, hemos conseguido satisfacer hasta
la fecha, parte de las necesidades de al-

macenaje que realmente necesita nuestra
compañía para su verdadero crecimiento
en el sector de los productos forestales.
Tarragona, por su posición en el Mediterráneo, es uno de los puertos estratégicos
mejor situado para recibir grandes barcos
procedentes de países de América del sur
o del norte con destino final a países del
Mediterráneo, desde donde no pueden retornar con carga. Por consiguiente, todo lo
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que sea ahorrar en tiempo y días de navegación en vacío es ahorro importante para
estas compañías. Por ello, en estos momentos y en un futuro a corto y medio plazo, el Puerto de Tarragona será un puerto
importante en productos forestales, tanto
para los mercados nacionales como para
los mercados del este del Mediterráneo.
El problema de esta mercancía es la especialización en las operaciones y la limpieza en los almacenes, así como el coste. Tenemos que ser lo más competitivos
posible, ya que en los países del norte de
Europa, este tráfico lo están realizando
con unos costes infinitamente inferiores.
Estamos intentando presentar a los grandes productores del sector, así como a los
grandes transportistas marítimos, la alternativa del Puerto de Tarragona para estas
grandes descargas. Con ésta fórmula conseguiremos que Tarragona sea un puerto
HUB en este tipo de mercancía.
- ¿Cuáles son las razones que justifican
sus inversiones en el Puerto de Tarragona y en qué consisten?
Las inversiones en el Puerto de Tarragona,
como en otros puertos, que ALGEPOSA
Grupo ha realizado, se basan en la construcción de almacenes dotados con la más
avanzada tecnología en grúas y máquinas
apropiadas para dar mayor valor añadido
a la cadena logística de los productos que
movemos como el siderúrgico y la pasta
de papel.
Son almacenes que disponen de grúas
puente de última generación con sistemas
de pinzas para las bobinas y aparejos especiales para la manipulación de la pasta
de papel; así como, sistemas informáticos
para la ubicación y control de la mercancía. De esta manera podemos ofertar a
los clientes, la entrega de su mercancía
en condiciones favorables por número
de bulto y a la hora convenida. Todo ello
podemos realizarlo gracias a los puentes
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grúas que tenemos en las instalaciones.
El hecho que la mercancía sea manipulada con grúas y no con máquinas, supone
una respuesta de calidad a la mercancía
y creemos que es la diferencia que marca
a futuro el que seamos más efectivos que
nuestra competencia.
- ¿Qué futuro a corto y medio plazo tiene a su entender Algeposa Tàrraco y el
Puerto de Tarragona?
El Puerto de Tarragona, debido a su situación geográfica y dado que hace más de
2000 años ya los romanos lo utilizaban
como puerto de entrada y salida a la Península, es fácil pensar que podemos llegar a países lejanos y a todo el mediterráneo interior.
Vemos un puerto con muchas oportunidades en el transporte marítimo y en el trasbordo de mercancías, sobretodo las que
proceden de países de otros continentes,
con la finalidad de hacerlos llegar a otros

puertos del Mediterráneo.
El objetivo de Algeposa Grupo a corto y
medio plazo, es poder desarrollar y conseguir, en este puerto, que las mercancías
que vienen de América con destino al Mediterráneo se queden en Tarragona para
que posteriormente, y utilizando los servicios del puerto, podamos dar trabajo a las
líneas que operan, con el fin de incrementar operaciones de descarga, almacenaje y
carga a buques, a camiones etc.
- ¿Qué les une a APPORTT?
Entendemos que APPORTT es una asociación de promoción del Puerto de Tarragona necesaria y que lleva a cabo acciones
muy acertadas. Algeposa Tárraco es socia
de APPORTT desde el año 2004 y nos beneficiamos de las actuaciones y contactos
que puedan aparecer a parte de darnos a
conocer en el ámbito de la información
que transmitáis.

30

HISTÒRIA

AlPort

“Dones d’empresa”
Coia Escoda Múrria
Arxiu del Port de Tarragona
coia.escoda@porttarragona.cat
En el marc del Dia Internacional de la Dona
que se celebra el dia 8 de març, es va poder visitar al Tinglado 4 del Moll de Costa
l’exposició “Dones d’Empresa” produïda
per l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya. Aquesta diada se
celebra des de l’any 1911, data en la qual va
tenir lloc un dels accidents més greus de la
història laboral mundial; a Nova York el dia
25 de març de 1911 s’incendià la fàbrica tèxtil Triangle Shirtwaist i hi moriren 146 persones, la major part de les quals eren joves
treballadores d’origen europeu. Aquells
fets van trasbalsar la vida social i política
de l’època i donaren lloc a l’aprovació de
lleis per garantir la seguretat i les condicions laborals a les fàbriques.
Per tant, la incorporació de la dona al
món laboral i empresarial, tot i que força
desconegut, és un fet històric remarcable i no precisament recent. L’objectiu de
l’exposició “Dones d’Empresa” és donar a
conèixer les aportacions d’algunes dones
empresàries catalanes que destacaren en
diferents camps com per exemple el de
la indústria tèxtil, el de la construcció, el
de l’ensenyament o el de la restauració i
hoteleria, i que amb el seu treball contribuïren a fomentar l’activitat econòmica
del nostre país.

La primera de les dones que es mostra a
l’exposició és Eulàlia Escuder Fàbregas,
nascuda a Barcelona l’any 1808, fabricant
de seda, en la vida de la qual es basà la
novel·lista Dolors Monserdà per escriure
la seva obra: La Fabricanta l’any 1904. La
segona és Rosa Casamitjana Menja, natural de Badalona on hi va néixer el 1881 i es
dedicà a fabricar gasoses i al comerç, i que
als vint anys, juntament amb el seu marit i
altres familiars, va fundar a Santa Coloma
de Gramenet la fàbrica de gasoses La Colomense, però també una peixateria, una
carboneria i una bacallaneria.
La tercera trajectòria és la de Dolors Creus
Casanovas, nascuda el 1881, empresària
de fruita seca i oli de Cervera que el 1920
va tenir la primera màquina d’esclofollar
ametlles de Catalunya i la seva empresa, anys més tard, es convertí en l’actual
Borges; després s’analitza la de Mercedes
Sabi Martínez, nascuda el 1885 a Masquefa
(Anoia), fabricant de mitjons i samarretes
de molta qualitat que comercialitzava amb
el nom de Mercedes Sabi Creaciones en
Géneros de Punto, antecedent de l’actual
marca de moda de disseny Armand Basi.
Tecla Sala Miralpeix, nascuda a Roda de
Ter el 1886, és una altra de les dones que
apareixen a la mostra. Aquesta fabricant
tèxtil als vint-i-dos anys gestionava ja una
indústria de la que n’era propietària, i al
1913 adquirí uns grans edificis industrials a

l’Hospitalet de Llobregat on hi instal·là la
seva fàbrica de filatura de cotó.
També trobem Dolors Fàbrega Costa, nascuda a Solsona el 1888, una comerciant
d’aviram l’emprenedoria de la qual esdevé
un exemple per a les generacions posteriors ja que destinà els seus guanys a la
construcció de petits habitatges, sense
cap mena de luxe, coneguts com a “cases
barates”, que llogava a preus molt assequibles als primers immigrants andalusos arribats als anys cinquanta a Catalunya.
Dolors Sala Vivé va néixer el 1889 a Sant
Sadurní d’Anoia. Enòloga i cavista, es va
casar amb Pere Ferrer Bosch amb qui fundà l’empresa Freixenet; la seva família li
dedicà un dels seus millors productes: el
Cuvée D.S.
Maria Trias Joan, nascuda el 1892 a Sant
Joan de Palamós es va fer càrrec als setze anys, en quedar-se òrfena, de la fonda
familiar que transformà en hotel el 1924.
Passada la Guerra Civil construí l’Hotel
Trias, arran de mar, on s’hi han hostatjat
al llarg dels anys personatges del món del
cinema com Truman Capote, Ava Gardner,
David Niven. Actualment algunes de les
habitacions porten encara els seus noms
(http://www.hoteltrias.com/).
Lluïsa Prat Gaballí va néixer a Barcelona
l’any 1896 en el si d’una família burgesa. Es-
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tudià magisteri i es convertí en empresària
de l’ensenyament privat progressista fundant i dirigint l’Acadèmia Prat de la seva
propietat; Montserrat Pérez Iborra, nascuda a Barcelona l’any 1906 va ser també
empresària de l’ensenyament privat. Fou la
primera dona llicenciada a la facultat de
Ciències de la Universitat de Barcelona
l’any 1931 on exercí com a docent a proposta de Pompeu Fabra. Amb l’esclat de la
Guerra Civil es traslladà a Premià de Mar
on fundà les “escoles” en què hi estudiaren alumnes com la cantant Guillermina
Motta, el polític Aleix Vidal-Quadras o el
periodista Tomàs Alcoberro.
Rosario Surós Julià, nascuda a Riudarenes
(Girona) el 1909, es dedicà a la restauració des de molt joveneta i juntament amb
el seu marit obrí el conegut restaurant
l’Hispània de Caldes d’Estrac.
L’última de les dones d’empresa proposada és Maria Gumfaus Culi que va néixer

a Santa Coloma de Gramenet el 1922, i
destacà en el món de la torneria de fusta.
Ella i el seu marit fabricaven de tot, però
un dels seus productes més destacats
eren els jocs d’escacs de fusta de boix.
La trajectòria professional, empresarial
i familiar (la major part d’elles mares de

famílies nombrosíssimes de fins a catorze
fills) d’aquestes dones catalanes emprenedores i treballadores va quedar recollida en l’exposició “Dones d’Empresa” que
es va poder visitar al Tinglado 4 del Moll
de Costa des del dia 5 de març fins al 6
d’abril de 2010.

L’Autoritat Portuària de Tarragona convoca el IV
Premi d’Investigació Port de Tarragona.
L’Autoritat Portuària de Tarragona i l’Arxiu del Port de Tarragona
convoquen el IV Premi d’Investigació Port de Tarragona, les bases
del qual, es poden consultar a la pàgina web del Port de Tarragona a l’adreça www.porttarragona.cat.
També es poden sol·licitar a l’Arxiu del Port escrivint un correu a:
arxiu@porttarragona.cat
La dotació del premi és de 6.000 euros i el termini de presentació dels treballs el 30 de novembre de 2010. Aquesta quarta con-

vocatòria arriba sota el format de Projecte de Recerca i hi poden
optar totes aquelles propostes que se cenyeixin a les bases.
L’any 2004 l’Autoritat Portuària de Tarragona inicià la convocatòria d’aquest certamen amb l’objectiu de fomentar la investigació i els estudis sobre el Port de Tarragona i el seu entorn més
immediat. El premi es convoca cada dos anys i l’obra guanyadora
és editada posteriorment pel Servei de Publicacions del Port de
Tarragona.
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Un raig de mel
Mercè Toldrà Dalmau
museuport@porttarragona.cat
L’abella és un petit insecte de la família
dels àpids apis mellifica que viu en eixams
i produeix mel i cera. Organitzada en grups
o colònies, on arriben a haver-hi entre 30
i 40 mil abelles; la reina, les obreres i els
abellots tenen molt definides les tasques
a realitzar.
Antigament, les abelles es trobaven en
petites explotacions rurals amb finalitat
de subsistència en un limitat mercat local; i no serà fins al segle XIX quan millorin els tipus d’arnes, les tècniques per a
l’extracció de la mel i, també, els estris per
facilitar el treball.
Actualment, com a conseqüència de la
climatologia, les malalties d’algunes tipologies d’abelles, els plaguicides... ha
minvat el nombre d’abelles en general, i
en particular, s’ha arribat a l’extinció de
les silvestres; concretament, l’any 1984 la
plaga Varroasi –animal microscòpic, àcar,
que xucla la sang a les abelles i a les larvesprovinent d’Àsia, va eliminar els eixams silvestres.
Des de l’11 de febrer fins al 4 d’abril
d’aquest any al Tinglado 4 del Moll de Costa del Port de Tarragona s’ha pogut veure

l’exposició Un raig de mel. De manera molt
didàctica, s’ha donat a conèixer als més de
1.700 visitants que hi han passat al llarg
dels dos mesos d’exhibició, el món de les
abelles i els productes que se n’obtenen
amb la intervenció dels apicultors per tal
que arribin al consum dels humans. Això
ens ha permès mostrar tot un treball artesà que, encara avui, realitzen els Amics
de les Abelles de les Muntanyes de Prades,
associació que juntament amb el Museu
del Port de Tarragona ha organitzat aquesta exposició temporal que, ara, iniciarà la
itinerància per diferents poblacions.

Les visites guiades i tallers didàctics
per a escolars han permès als nens i nenes conèixer les diferents activitats que
aquests petits insectes molt necessaris per
a la vida humana porten a terme. De fet,
es diu que si l’abella desaparegués del planeta, a l’home només li quedarien quatre
anys de vida ja que la pol·linització no es
produiria i es trencaria la cadena tròfica.
Per a famílies s’han realitzat, amb gran assistència de públic, tallers sobre la cera i
la mel; concretament el diumenge, 21 de
febrer, Fem espelmes va suposar que els
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més petits, ajudats pels seus acompanyants, aprenguessin a fer espelmes amb
cera d’abella. Pel que fa a la mel, el diumenge, 21 de març, Tasts de mel va permetre conèixer les característiques gustatives o olfactives de mels com la de
romer, farigola, mil flors o taronger. Ambdós tallers van anar a càrrec de l’apicultor
Joan M. Llorens, propietari de la col·lecció
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d’objectes en què es va basar l’exposició
i president de l’Associació d’Amics de les
Abelles de les Muntanyes de Prades, àrea
geogràfica on, ara per ara, hi trobem una
vintena d’apicultors amb un cens aproximat de 2.700 arnes. La majoria són semiprofessionals i mantenen aquesta feina
com a activitat complementària a la renda
agrícola.

Per a informació i sol·licitud de préstec,
gratuït, de l’exposició cal adreçar-se a:

Museu del Port de Tarragona
Refugi 2, Moll de Costa
977259 442
museuport@porttarragona.cat
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El 67% de los directivos no sabe
cómo motivar a sus empleados

Unique propone el coaching como herramienta de éxito en las empresas
Unique, empresa líder en trabajo temporal, y perteneciente a USG People, grupo
europeo de Recursos Humanos al que
también pertenecen compañías como
Start People, Secretary Plus, Sys y Profesionalia ha realizado un estudio sobre la
motivación en el entorno laboral. De este
estudio se desprende que tan sólo la mitad de los directivos (54%) cree que sus
empleados están motivados. El 30% considera que no lo están, y un 16% confiesa no
poder ofrecer una respuesta clara.

derazgo. “El coaching introduce métodos
de motivación profesional que permiten
aumentar la productividad, mejorar el
ambiente de trabajo y reducir el absentismo laboral”, apunta el director general de
Unique.
Para Unique, como empresa especializada
en selección de personal, los directivos,

El coaching, clave para optimizar el potencial de los equipos
En este entorno el coaching se presenta como una herramienta que puede ser
la clave del éxito para muchas empresas.
Se entiende por coaching una serie de
técnicas que ayudan a las personas (en el
ámbito profesional o personal) a conocerse mejor a sí mismos y a desarrollar una
serie de habilidades específicas como, por
ejemplo, la capacidad de motivación o li-

mandos intermedios o incluso jefes de
equipo deben tener en cuenta algunas
premisas a la hora de animar e incentivar a
sus trabajadores:
1. Un trabajo motivador: el trabajador ha
de sentirse útil y creativo, evitando los
trabajos monótonos e insatisfactorios.
2. Comunicar los resultados: si el empleado no conoce el fruto de su esfuerzo
pensará que su trabajo no sirve de nada y
se sentirá poco útil.
3. Desarrollo personal: premiar el trabajo bien realizado a través de ascensos u
otorgando más responsabilidades al trabajador.
4. Reconocimiento y estima: si se valoran
los resultados y el trabajo realizado, el
trabajador se sentirá mejor, aunque los
éxitos no hayan sido los esperados.
Elena Alonso - Medialuna
Tel. 91 567 01 72
elenaalonso@medialunacom.es

ThyssenKrupp Xervon especialistas en andamiaje,
pintura y obra civil incorpora el aislamiento térmico
y acústico en su paquete de Servicios Integrados.
Continuando con su plan de expansión y
mejora continua, la reciente Sección de
Aislamiento ya ha comenzado su actividad
en la Asociación Empresarial Química de
Tarragona (AEQT), en otras instalaciones
industriales como IDIADA o en obras singulares.
ThyssenKrupp Xervon integra esta actividad con las tradicionales de la compañía,
ofreciendo soluciones completas coordinando todas las especialidades necesarias
para el éxito del proyecto: Andamiaje, Protección de Superficies, Protección Pasiva,
Obra Civil, etc.
Todos nuestros servicios están operativos
en el territorio nacional y cuentan con el

soporte de nuestra red comercial plenamente implantada.
Nuestro clientes pertenecen a sectores
industriales (Químico/Petroquímico, Energía, Naval) siendo nuestra División de Protección de Superficies un referente en este
sector. Contamos con un Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente integrado y certificado según UNEEN-ISO 9001, personal calificado y una organización especializada en el servicio.
Estamos preparados para afrontar proyectos de pequeña a gran envergadura, contratos de mantenimiento, intervenciones
de urgencia y asesoramiento técnico en
nuestras áreas de competencia.

ThyssenKrupp Xervon
Tel: 977 550 433
Fax: 977 550 432
Xervon.spain@thyssekrup.com
www.thyssenkruppxervon.com
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El Hotel Urbis Centre celebra el
50 aniversario de su apertura

Con esta efeméride, el hotel se convierte
en uno de los establecimientos del sector
más antiguos de Tarragona. Con motivo
de la celebración, a la que asistieron las
autoridades de la ciudad, se expusieron
en el vestíbulo fotografías históricas de
la colección Chinchilla, realizadas a finales de los años cincuenta e inicios de los
sesenta.

ciones, almuerzos de trabajo, cursos de
formación y celebraciones.

El Hotel Urbis Centre es, posiblemente, el
hotel más céntrico de Tarragona, situado
en plena plaza del mercado, con muy fácil
acceso a los monumentos Patrimonio de
la Humanidad, a las estaciones de tren y
autobuses y es ideal para el acceso a Port
Aventura y a los campos de golf.

Aunque comenzó con 20 habitaciones, sucesivas ampliaciones y reformas han hecho
posible que ahora disponga de 44, alguna
de las cuales con dos estancias, ideales
para familias. Todas ofrecen los servicios
propios de su categoría, adecuando las
instalaciones a las demandas actuales del
cliente tanto empresarial como turístico.

Restaurante Cócvla
De reciente inauguración, el restaurante
Cócvla (cazuela en latín) ha representado la apertura del hotel a los ciudadanos
de Tarragona, que ahora pueden acudir al
establecimiento a disfrutar de la nueva
apuesta culinaria.

El Hotel cuenta también con una sala de
reuniones -situada en el ático del edificiocon capacidad para unas 40 personas. Es
un espacio ideal para reuniones, conven-

La carta del Cócvla conjuga tradición y cocina mediterránea, que además completa
con exquisitez en la presentación y moderación en el precio. Destacan los platos de

toda la vida que difícilmente se pueden
degustar hoy en día: arengada con alubias y tomate, callos a la catalana, canelones caseros, arroces, estofado de sepia
con guisantes, rabo de toro, romesco de
pescado, atún fresco a la plancha… Todo
acompañado de vinos de las diferentes
denominaciones de origen de la provincia
de Tarragona.

Hotel Urbis Centre***
www.hotelurbiscentre.com
info@hotelurbis.com · Tel. 977 240 116
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Los trabajos de montaje e instalación de las nuevas
grúas Super Post Panamax de la terminal de DP
World en Tarragona avanzan a buen ritmo.
En la terminal de contenedores DP World
Tarragona empiezan a percibirse las figuras
de las estructuras de las nuevas grúas super post-panamax, adquiridas para agilizar
la carga y descarga de buques.
DP World incorporará a sus medios mecánicos tres nuevas grúas de estas características, cuyas piezas están siendo transportadas desde los puertos de Bilbao y
Avilés, así como de la propia provincia de

Tarragona. Hasta el momento han llegado
a la terminal dos de las tres nuevas grúas
y el montaje e instalación de sus estructuras está siendo realizado en el tiempo
previsto. DP World Tarragona prevé que
el nuevo equipamiento empiece a operar
este mismo año.

para las operaciones de la terminal. Además, DP World tiene previsto recibir próximamente nueva maquinaria para la manipulación de contenedores, con el objetivo
de mejorar y optimizar la operativa de la
terminal de contenedores del puerto de
Tarragona.

Las tres grúas super post-panamax de DP
World ofrecen altas prestaciones y suponen un salto cualitativo y cuantitativo

DP WORLD Tarragona
Tel: +34 977 249 010 · Fax: +34 977 553 845
www.dpworld.com · tarragona@dpworld.com
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Acte commemoratiu del centenari
de la Cambra de Comerç de Valls
El dia 19 de febrer, al vespre, en el marc
del Centre Cultural Municipal de Valls,
es celebrà l’acte sopar commemoratiu
del Centenari de la Cambra de Comerç
i Indústria de Valls, i de reconeixement
a 56 empreses centenàries de la demarcació de la Cambra de Valls, en un acte
presidit pel Molt Honorable President de
la Generalitat de Catalunya, Sr. José Montilla i Aguilera, i en el qual varen assistir
les principals autoritats, alcalde de Valls,
president de la Diputació de Tarragona,
subdelegada del Govern Central a Tarragona, delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, rector de la Universitat
Rovira i Virgili, president de la Cambra
de Barcelona i del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya, i una àmplia repre-

sentació del teixit empresarial, d’entitats
i social de l’àrea de Valls.
Unes 350 persones hi varen ésser presents. Durant l’acte es llegí un resum de
les principals activitats dels 100 anys de la
Cambra, es varen entregar les distincions
a les empreses centenàries, i en finalitzar
varen pronunciar parlaments els senyors
Marcel·lí Morera, president de la Cambra de Comerç de Valls; Excm. Sr. Miquel
Valls, president de la Cambra de Comerç
de Barcelona i del Consell de Cambres de
Catalunya; Sra. Teresa Pallarès, subdelegada del Govern Central a Tarragona; Il·lm. Sr.
Josep Poblet, president de la Diputació de
Tarragona; Il·lm. Sr. Albert Batet, alcalde de
Valls, i Molt Hble. Sr. José Montilla i Aguile-

ra, president de la Generalitat de Catalunya; es va destacar l’activitat i l’arrelament
al territori de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls.
De les 56 empreses centenàries, 39 són establiments comercials, farmàcies i pastisseries, i 17 corresponen a industries i tallers,
algunes d’elles exportadores, d’Alcover,
Bràfim, el Pla de Santa Maria, la Riba, Picamoixons, Puigpelat, Valls, Vilabella i Vilallonga del Camp. En definitiva fou un acte
destacable per a la vida de la Cambra de
Valls i per a tot el conjunt de la comarca.
Tel. 977 600 909 - Fax: 977 606 456
valls@cambrescat.es
www.cambravalls.com
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L’enquesta d’usos lingüístics al
Camp de Tarragona
L’any 2007 la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat va portar a terme l’Enquesta d’usos lingüístics de la població. Era la segona edició d’una estadística oficial sobre els usos que les persones
residents a Catalunya fan de les diverses
llengües presents en el territori. La primera s’havia realitzat l’any 2003. Es van entrevistar 7.140 persones de 15 anys o més a tot
Catalunya, i 683 d’aquestes entrevistes es
van fer al Camp de Tarragona.
Del resultat de l’Enquesta d’usos lingüístics es pot determinar que al Camp de Tarragona l’ús del castellà és el predominant
respecte al català. Així el 45,1% dels enquestats manifesta que té el castellà com
a llengua habitual i només el 33,1% de la
població adulta diu tenir el català mentre
que l’11,8% declara tenir tant el català com
el castellà com a llengües habituals. “Exceptuant l’habilitat d’escriure, els coneixements de català al Camp de Tarragona són
lleugerament més baixos que els del conjunt de Catalunya”, aquesta és una de les
conclusions de l’Enquesta.
El document recorda que en el període
2001-2008 “la població de Catalunya registra un dels creixements més alts de la
seva història i la immigració de l’estranger
és el component principal d’aquest creixe-

ment. El nombre de residents nascuts fora
d’Espanya al Camp de Tarragona supera la
xifra de 100.000 persones (17,3%)”. D’altra
banda, l’àmbit en què es fa servir més el
català és amb els companys d’estudi (un
51% al Camp de Tarragona, que queda
molt per sota del paràmetre de les Terres
de l’Ebre, un 86%). En canvi, el castellà és la
llengua més és utilitzada amb les amistats
al Camp de Tarragona (un 41%). Pel que fa
al nombre de persones que identifiquen
el català com la seva llengua (36,2%) i les
que el tenen com a llengua inicial (29,6%),
presenten una xifra similar al conjunt de
Catalunya.
Aquesta situació de predomini de la llengua castellana només es repeteix a l’àmbit
metropolità barceloní; a la resta dels àmbits territorials catalans la llengua habitual
majoritària és el català. Aquestes dades
s’expliquen pel fet que el territori tarragoní és una de les zones, juntament amb
la de Barcelona, amb més població immigrant i amb major nombre de persones
provinents de la resta de l’Estat (una de
cada cinc persones immigrants).
Amb tot, al territori tarragoní hi ha un procés de transmissió lingüística intergeneracional a favor del català tot i que menys
intens que al conjunt de Catalunya: l’ús

del català amb el fill més gran (34,8%) és
més alt que amb el pare (29,2%) o la mare
(31,4%). Aquests percentatges conviden a
l’optimisme pel fet que es parla més en català amb els fills que no pas amb els pares.
La majoria de la població coneix el català i el castellà, tot i que el coneixement
del castellà, com hem esmentat abans, és
superior al coneixement del català especialment en l’habilitat de parlar i escriure.
Tanmateix, i com a dada que permet establir garanties de futur, tant al conjunt de
Catalunya com al Camp de Tarragona hi ha
més persones que identifiquen el català
com la seva llengua que no pas la tenen
com a llengua inicial.
L’Enquesta també informa que els coneixements d’anglès i francès al Camp de Tarragona són inferiors al conjunt de Catalunya.
La presentació de l’Enquesta al Camp de
Tarragona fou realitzada pel delegat del
Govern, Xavier Sabaté, i el secretari de
Política Lingüística, Bernat Joan en roda de
premsa el 30 de setembre de 2009. Posteriorment, el dia 17 de març d’enguany a
la Universitat Rovira i Virgili es va fer una
jornada de difusió i debat sota l’impuls
del Departament de Filologia Catalana, la
Generalitat i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

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 14h
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Expedientes del 1er trimestre de 2010
Este primer trimestre de 2010 se han registrado un total de 118 expedientes, distribuidos en 91 peticiones de información, 4
reclamaciones, 6 quejas y 17 solicitudes.
Las peticiones de información representan un 77,1% respecto del total de los ex-

pedientes tramitados, las reclamaciones
un 3,4%, las quejas un 5,1% y las solicitudes
un 14,4%.
Cabe destacar el notable esfuerzo del Servicio de Atención al Cliente en la mejora
del grado de satisfacción de los usuarios

de la Autoridad Portuaria, hecho que se
refleja en el aumento cuantitativo del número de solicitudes que se han atendido,
así como en los formularios y la documentación relacionada con nuestras líneas
regulares que se ha facilitado desde este
servicio.

1er trimestre 2010
Marzo

Febrero

Enero

Total

% s/trim.

Información

20

13

58

91

77,1

Reclamación

2

0

2

4

3,4

Solicitud

3

4

10

17

14,4

Queja

3

1

2

6

5,1

Totales

28

18

72

118

100,0

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL PUERTO DE TARRAGONA
Tel. 901 116 658 977 259 462 Fax 977 241 372 sac@porttarragona.cat

Expedientes
Solicitud
15%

Queja 5%

Reclamación
3%

Información 77%
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Líneas regulares
del Puerto de Tarragona
PUERTOS

FRECUENCIA

LÍNEA

TIPO SERVICIO

NAVIERA

AGENTE

Semanal

CANARIAS-MED

PC

WEC-Lines

ROMEU Y CÍA, SA

EUROPA ATLÁNTICA
ESPAÑA Las Palmas, Tenerife, Fuerteventura

Quincenal

MARRUECOS/CANARIAS

PV-RL

SUARDIAZ

SUARDIAZ TERMINAL
TARRAGONA

ESPAÑA Cádiz, Las Palmas *

Semanal

FEEDER SERVICE S-W
AFRICA & SOUTH
AMERICA

PC

MSC

CARALB MARÍTIMA, SA

PORTUGAL Lisboa

Semanal

CALA

PC

HAMBURG SÜD

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, SL

PORTUGAL Lisboa

Semanal

FEEDER SERVICE MAERSK

PC

MAERSK

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA

ZIM Integrated Shipping
Services

PÉREZ Y CÍA, SA

NIVER LINES

AGENCÍA MARÍTIMA
ESPAÑOLA EVGE, SA

ESPAÑA Las Palmas, Tenerife, Lanzarote

EUROPA MEDITERRÁNEA

ESPAÑA Barcelona, Valencia

FRANCIA Fos sur Mer

Semanal

MESA

PC

ITALIA Génova, Livorno, Vado Ligure
MALTA Valetta

ITALIA Génova, Nápoles

Quincenal

MAF

PC

ITALIA Génova, Livorno
Semanal

ZIM Container Service

PC

HAMBURG SÜD

TRANSITAINER

COMPANHIA LIBRA DE
NAVEGAÇAO

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA

ZIM Integrated Shipping
Services

PÉREZ & CÍA, SA

COSCO

AGENCÍA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, SA

ZIM Integrated Shipping
Services

PÉREZ & CÍA, SA

COSCO

AGENCÍA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, SA

CONTAINER LINE

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA

GRECIA, Pireo

ITALIA Génova

Semanal

SEAMED

OC

SEATRADE

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, SL

ITALIA Génova

Quincenal

S-EASTBOUND

PC-PV-RL

NORDANA LINE**

WECO MARÍTIMA

ESPAÑA Málaga, Valencia

Semanal

MED-CANARIAS

PC

JSV

PÉREZ Y CÍA, SA

ESPAÑA Málaga, Valencia *

Semanal

FEEDER SERVICE
S-W AFRICA

PC

MSC

CARALB MARÍTIMA, SA

ITALIA Vado

Semanal

CALA

PC

HAMBURG SÜD

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, SL

Semanal

FEEDER SERVICE MAERSK

PC

MAERSK

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA

Semanal

ITALIA

PV

UECC

BERGÉ MARÍTIMA

ITALIA Salerno
ESPAÑA Algeciras*
ITALIA Livorno, Civitavecchia

* HUB CON POSIBILIDADES DE MÚLTIPLES ENLACES
** PUERTOS SUJETOS A INDUCEMENT
Tipos de servicio:
PC: Portacontenedores PV: Portavehículos OC: Otras cargas RL: Rol-on Rol-off

41

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT
PUERTOS

FRECUENCIA

AlPort
LÍNEA

TIPO SERVICIO

NAVIERA

AGENTE

ZIM Integrated Shipping
Services

PÉREZ & CÍA, SA

COSCO

AGENCÍA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, SA

ZIM Integrated Shipping
Services

PÉREZ Y CÍA, SA

NIVER LINES

AGENCÍA MARÍTIMA
ESPAÑOLA EVGE, SA

HAMBURG SÜD

TRANSITAINER

COMPANHIA LIBRA DE
NAVEGAÇAO

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA

ÁFRICA ATLÁNTICA
GHANA Tema
COSTA MARFIL Abidjan

Quincenal

MAF

PC

NIGERIA Lagos, Tin Can Island

SENEGAL Dakar

Semanal

MESA

PC

MARRUECOS Casablanca

Quincenal

MARRUECOS/CANARIAS

PV-RL

SUARDIAZ

SUARDIAZ TERMINAL
TARRAGONA

GUINEA Bata, Malabo

Quincenal

GUINEA

PC

EUROCONDAL SHIPPING

TRAVIMA,SA

ZIM Integrated Shipping
Services

PÉREZ & CÍA, SA

COSCO

AGENCÍA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, SA

CONTAINER LINE

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA

NORDANA LINE**

WECO MARÍTIMA

ZIM Integrated Shipping
Services

PÉREZ & CÍA, SA

CHINA SHIPPING

CHINA SHIPPING(SPAIN)
AGENCY, S.L.

HAPAG LLOYD

HAPAG LLOYD SPAIN

NORDANA LINE**

WECO MARÍTIMA

ZIM Integrated Shipping
Services

PÉREZ & CÍA, SA

HAPAG LLOYD

HAPAG LLOYD SPAIN

CHINA SHIPPING

CHINA SHIPPING (SPAIN)
AGENCY, S.L.

ZIM Integrated Shipping
Services

PÉREZ & CÍA, SA

MSC

CARALB MARÍTIMA, SA

ÁFRICA MEDITERRÁNEA Y ORIENTE MEDIO

ISRAEL Haifa

Semanal

ZIM Container Service

PC

EGIPTO Alejandría
LIBIA, Misurata

Quincenal

S-EASTBOUND

PC

TURQUÍA Mersin, Izmir
AMÉRICA ATLÁNTICA NORTE
CANADÁ Halifax
Semanal

ZIM Container Service

PC

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

Quincenal

S-WESTBOUND

PC-PV-RL

AMÉRICA PACÍFICO NORTE

USA Los Ángeles, Oakland

Semanal

ZIM Container Service

PC

ASIA ÍNDICO-PACÍFICO
CHINA

Semanal

VÍA HAIFA

PC

VÍA VALENCIA
AUSTRALIA
JAPAN
COREA DEL SUR

Mensual

AUSTR-JAP

PV

MARINE K-LINE

BERGÉ MARÍTIMA

Semanal

KOREA

PV

EUKOR CAR CARRIERS

BERGÉ MARÍTIMA

* HUB CON POSIBILIDADES DE MÚLTIPLES ENLACES
** PUERTOS SUJETOS A INDUCEMENT
Tipos de servicio: PC: Portacontenedores PV: Portavehículos OC: Otras cargas RL: Rol-on Rol-off
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PUERTOS

FRECUENCIA

LÍNEA

TIPO SERVICIO

NAVIERA

AGENTE

Semanal

ZIM Container Service

PC

ZIM Integrated Shipping
Services

PÉREZ & CÍA, SA

ZIM Integrated Shipping
Services

PÉREZ Y CÍA, SA

NIVER LINES

AGENCIA MARÍTIMA
ESPAÑOLA EVGE, SA

CENTROAMÉRICA Y CARIBE
JAMAICA Kingston,
PANAMÁ Balboa, Canal Panamá,

ARGENTINA Buenos Aires

BRASIL Paranagua, Pecem
Río Grande, Río de Janeiro, Santos

Semanal

MESA

PC

URUGUAY Montevideo
COLOMBIA Santa Marta,
COSTA RICA, Pto. Limón

HAMBURG SÜD

TRANSITAINER

CONTAINER LINE

TRANSITAINER

COMPANHIA LIBRA DE
NAVEGAÇAO

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA

Semanal

SEAMED

OC

SEATRADE

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, SL

Quincenal

S-WESTBOUND

PC-PV-RL

NORDANA LINE **

WECO MARÍTIMA

Semanal

CALA

PC

HAMBURG SÜD

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, SL

EL SALVADOR San Salvador, Acajutla
GUATEMALA Sto Tomás de Castilla,
Guatemala City
MÉXICO Veracruz
REPÚBLICA DOMINICANA Río Haina
VENEZUELA La Guaira
COLOMBIA Turbo
COSTA RICA Puerto Moín

* HUB CON POSIBILIDADES DE MÚLTIPLES ENLACES
** PUERTOS SUJETOS A INDUCEMENT
Tipos de servicio: PC: Portacontenedores PV: Portavehículos OC: Otras cargas RL: Rol-on Rol-off
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Marítima del Mediterráneo, S.A.

Calle Real, 23-A, 1º 43004-Tarragona

Comerç, 7 baixos 43004 Tarragona

Telf. 977 228 711 Fax. 977 222 856

Tel: 977 252 546 Fax: 977 236 212

e-mail: tgnaconsignaciones@trasmediterranea.es

www.marmedsa.com — e-mail: opstar@marmedsa.com

Agencia Marítima Española Evge,S.A

Caralb Marítima, SA

Avda. Francesc Cambó, 17 8º B 08003 Barcelona

Unió, 31, 2on 2ª 43001 Tarragona

Tel.: 93 416 93 00 Fax: 93 268 17 50

Tel: 977 223 346 / 977 251 642 Fax: 977 219 868

http://www.evgebcn.com — e-mail:evge@evgebcn.com

http://www.caralb.com — e-mail: ops@caralb.com

Arola Aduanas y Consignaciones, S.L.

Pérez & Cía, SA

Santiyán, 2, 1º 43004 Tarragona

Castellarnau, 14 43004 Tarragona

Tel: 977 242 814 Fax: 977 236 120

Tel: 977 217 156/ 977 217 116 Fax 977 225 143

www.arola.com — e-mail agency@arola.com

www.perezycia.com — e-mail: tarragona@perezycia.com

Bergé Marítima, S.A.

Suardiaz Terminal Tarragona, S.A.

Muelle de Cantabria, s/n 43004 Tarragona

Muelle Andalucía s/n Aptdo. Correos 787 43080 Tarragona

Tel. 977 550 500 Fax: 977 270 587

Tel: 977 223 466/53 Fax: 977 553 066

www.Berge-m.es — e-mail:consignacion.tar@berge-m.es

http://www.suardiaz.com — e-mail: stt@suardiaz.com

China Shipping (Spain) Agency, S.L.

Romeu y Cía, SA

Avda. Drassanes, 6-8, 8ª 08001 Barcelona

C/ Apodaca, 32, 1er 4ª 43004 Tarragona

Telf: 93 301 43 76 Fax: 93 318 25 17

Telf: 977 234 111 Fax: 977 238 095

http://www.csspain.com — e-mail: barcelona@csspain.com

http://www.romeuycia.com — e-mail: tarbiz@romeugroup.com

CMA CGM Iberica, S.A.

Transitainer, S.A

Edif. Service Center. Avda. Ports d’Europa, 100, 4º 08040 Barcelona

Avda. de les Drassanes, 6-8, planta 13 08001 BARCELONA

Tel: 933 196 800 Fax: 933 197 721

Telf: 93 304 00 50 Fax: 93 317 10 54

www.cma-cgm.com — e-mail: ibc-genmbox@cma-cgm.com

http://www.transitainer.com — e-mail: general@transitainer.com

Contenosa, S. A.

Travima, S.A.

Plaza de los Carros, 5 Ático 43004 Tarragona

Real, 23, Esc B 1º 43004 Tarragona

Tel: 977 250 026 Fax: 977 236 065

Tel: 977 250 033 Fax: 977 224 468

www.grupocontenosa.com — e-mail: tarragona@contenosa.com

www.travima.com — e-mail: tgndire@travima.com

Hapag-Lloyd Spain, S.L.

WECO Marítima.

c/ Condal, 32 3º izq. 08002 Barcelona

Plaza de los Carros, 4-1ª 43004 Tarragona

Telf.: 93 343 60 00 Fax: 93 412 16 18

Tel.902 01 20 71 fax 977 22 72 17

www.hapag-lloyd.com — e-mail: monica.thomas@hlag.com

http://www.weco.es — e-mail: sales@weco.es
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El Puerto de Tarragona,
presente en las principales ferias de
logística y de promoción de cruceros

Montse Morente
Departamento Comercial y Marketing

Durante este primer trimestre de 2010,
cabe destacar la presencia de la Autoridad
Portuaria de Tarragona en las siguientes ferias internacionales:
TRÁFICO DE FRUTA
FRUIT LOGISTICA
(Berlín, febrero de 2010)
Esta feria está considerada como la más
importante de Europa en relación con el
tráfico de frutas y verduras. Con una presencia conjunta de las Autoridades Portuarias de Tarragona y Savona (Italia) y los respectivos operadores de terminal frigorífica
establecidos en dichos puertos (Fruport y
Reefer Terminal), pertenecientes ambos
a GF Group, se aprovechó para contactar
con diversos operadores, importadores y
exportadores del sector.

Asistencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona a Fruit Logistica 2010 en Berlín

Asimismo, aprovechando la participación
en la feria, el presidente de la Autoridad
Portuaria de Tarragona, Josep Anton Burgasé, y el presidente de la Autorità Portuale
di Savona, Cristoforo Canavese, firmaron
un convenio de colaboración entre ambas
instituciones para la colaboración y la ampliación de la relación entre ambas instituciones. La existencia de operadores de
terminal en común, tanto en el caso de las
terminales de fruta, pertenecientes ambas
a GF Group, como en el sector del granel
sólido, con terminales en ambos casos
propiedad de Euroports, han propiciado el
diseño de acciones promocionales conjuntas para el incremento del movimiento de
mercancías entre ambos puertos y la consolidación de las relaciones ya existentes.

Firma del convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria de Tarragona y la Autorità Portuale di Savona

TRÁFICO DE PASAJEROS
SEATRADE CRUISE SHIPPING
(Miami Beach, marzo de 2010)
La Autoridad Portuaria de Tarragona, junto
con el Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona, el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona y la Cambra de Come-

Participación de la Autoridad Portuaria de Tarragona en Seatrade Cruise Shipping en Miami Beach
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rç, Indústria i Navegació de Tarragona ha
participado, dentro del pabellón nacional
de puertos españoles, en la Seatrade Cruise Shipping Miami, un evento internacional que tiene lugar en Miami Beach (EE.
UU.) durante el mes de marzo y que es la
feria más importante del sector de cruceros en el mundo y foro de encuentro entre
los distintos profesionales que participan
en el sector de los cruceros.
Este año se promocionó principalmente la
nueva estación marítima y otras inversiones previstas para el tráfico de cruceros en
el muelle adosado al dique de Levante del
Puerto de Tarragona, así como los planes
de futuro que permitirán que Tarragona
cuente con una buena infraestructura para
las escalas de este tráfico.
Cabe destacar también la participación en
una comida organizada con los Itinerary
Planners de las principales compañías de
cruceros, entre las que destacan Disney,
Royal Caribbean, Carnival, etc. Asimismo,
se participó en el còctel institucional organizado por Puertos del Estado y la Oficina Española de Turismo en Miami a los
directores de operaciones de las principales compañías del sector.

Participación de la Autoridad Portuaria de Tarragona en la Jornada organizada por la Cámara de Comercio de Tarragona
“Tarragona apuesta por los cruceros”

CONVENIO DE CRUCEROS
Para continuar propiciando la colaboración para el posicionamiento de Tarragona como escala de cruceros entre las
instituciones de la ciudad, la Autoridad
Portuaria de Tarragona y el Ayuntamiento de Tarragona, a través del Patronato
Municipal de Turismo, firmaron el pasado día 13 de enero un convenio de colaboración para la promoción del turismo
de cruceros en la ciudad de Tarragona,
con compromisos concretos de inversión
en infraestructuras, apoyo económico en
la logística y elaboración de material de
promoción para la captación de dicho
segmento turístico, así como un calendario de acciones de promoción conjuntas.
JORNADA DE CRUCEROS
Por otro lado, el pasado día 24 de marzo
tuvo lugar la Jornada “Tarragona apuesta
por los cruceros”, que, organizada conjuntamente por la Cámara de Comercio
de Tarragona y la Autoridad Portuaria de
Tarragona. En la sesión se pretendía debatir el futuro del desarrollo turístico de
Tarragona, contextualizando el marco de

Vista virtual de la Estación Marítima que se habilitará en el Muelle Adosado al Dique de Levante.

oportunidades que suponen los cruceros
para los agentes del territorio. La jornada
constituyó un foro de debate entre empresas e instituciones sobre el desarrollo

de esta apuesta de futuro para la ciudad,
y contó con la intervención de reconocidos expertos en el mundo empresarial y
turístico.
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Inversiones en curso
Vallado perimetral de limitación zona
de servicio de la Autoridad Portuaria de
Tarragona
Continúa el vallado en diversas áreas de
acceso a los muelles de Ribera.
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
Hasta la fecha se han llevado a cabo las siguientes unidades constructivas de acuerdo con lo previsto según proyecto:
- Se ha vertido el trasdós de los cajones
del muelle de ASESA.
- Se ha ejecutado la pavimentación del
muelle de ASESA.
- Se ha instalado el nuevo rack de ASESA y
la nueva plataforma de operación, con sus
brazos de carga, medios contra incendios
y elementos de control. Se han probado,
con éxito, todas las tuberías y el sistema
contra incendios.
- Se han instalado todos los elementos de
atraque (amarre y defensas).
- Se ha realizado la conexión con el pantalán antiguo, tanto para el paso de vehículos y personas como de tuberías.
- Se están ultimando detalles como la instalación del vallado perimetral, pintado
de tuberías, instalación eléctrica, etc.
- Se ha ejecutado un tramo de la mota de
cierre.

Nuevo Puesto de Inspección Fronterizo
(PIF)
Han concluido los trabajos del edificio
anejo al PIF destinado a PDI (Punto Designado de Inspección)
Se están llevando a cabo las obras relativas a la nueva ampliación junto al edificio
del PIF para el RAH (Recinto Aduanero Habilitado). Concretamente, se ha realizado
la estructura, parte de los cerramientos
previstos y pavimentos, restando todas las
instalaciones programadas.
Vial Territorial Línea de Ferrocarril ZAL
y los accesos de Repsol en el tramo elevado sobre el rack de Repsol – Puerto de
Tarragona
En este primer trimestre se ha ejecutado
la estructura del puente, consistente en un
tablero formado por 20 vigas prefabrica-

das de hormigón de 1,85 m de canto y 32
m de longitud, que apoyan en dos estribos
de hormigón armado pilotados, situados a
ambos lados del rack de tuberías de Repsol y una losa de compresión de 0,25 m.
Se ha terminado la formación de todos los
muros y obras de fábrica dentro de la zona
de Repsol y en breve se iniciarán todos los
trabajos de movimientos de tierras del vial
de carretera y ferrocarril.
Nueva cubierta de los Tinglado 2 y 3 y los
refugios 1 y 2 en el Muelle de Costa
Continúa el desmontaje de la cubierta del
Refugio 1 incluidas las correas de sustitución de la misma, para una vez pintadas
convenientemente, situarlas en su ubicación anterior y proceder a la colocación
de la nueva cubierta proyectada.
Nueva estación transformadora 8.1 en el
Muelle de Costa
Se han concluido las siguientes unidades
constructivas:
- Construcción de un nuevo edificio semisubterráneo.
- Canalizaciones eléctricas.
- Montaje del centro de transformación.
- Tendido del cableado.
- Conexionado y puesta en marcha.

Restan por finalizar diversos trabajos de
acabados de pavimentación así como la
demolición del antiguo edificio que albergaba la ET.
Prolongación de 30 metros del muelle de
la Rioja
Continúan los trabajos del dragado previsto así como los relacionados con la
prolongación del muelle con hormigón
sumergido.
Ampliación de calado del muelle de Aragón
Continúan las pruebas de sondeos y
pruebas con pilares de hormigón para,
a continuación, realizar la técnica de jet
grouting.
Cimentación grúa de 100 pies en el muelle de Andalucía
Continúan los trabajos de pilotaje de la
viga de cimentación.
Ampliación del área aduanera del Puerto
de Tarragona
Se está construyendo el muro de escollera
de aguante del empuje de la calzada y, paralelamente, se está rellenando el trasdós
junto al eje transversal.

47

POLÍTICA DE QUALITAT

AlPort

Pla de formació de la
comunitat portuària

El passat 3 de març es va reunir el Comitè
Gestor de la Qualitat per al Pla de Formació de la Comunitat Portuària. En la sessió
es van analitzar els indicadors del PFCP referents a l’exercici 2009. D’aquests indicadors destaca que s’ha finalitzat l’any 2009
amb un total de 109 EMPRESES ADHERIDES AL PFCP, amb un total de 129 ALUMNES INSCRITS i 128 HORES DE FORMACIÓ.
De les 48 empreses que han participat al
PFCP durant l’any 2009, 14 SÓN NOVES
PARTICIPANTS en accions formatives.
S’HAN DUT A TERME UN TOTAL DE 7 ACCIONS FORMATIVES AMB UN PERCENTATGE DE SATISFACCIÓ GLOBAL DEL 85%.
LES 7 ACCIONS FORMATIVES efectuades
el 2009 han estat:

1. JORNADA MARPOL.
Jornada adreçada a informar sobre el Pla
de recepció i manipulació de residus del
Port de Tarragona, d’actualització de coneixements per a la revisió dels aspectes
normatius/reguladors i de les obligacions
dels diversos actors que intervenen en la
tutela de la mar i les costes.
2. POSTGRAU D’OPERACIONS PORTUÀRIES (Actualment en curs; finalitza el
mes de juny de 2010).
Especialment adreçat a persones de les
empreses de la Comunitat Portuària que
vulguin assolir un perfil professional superior en el transport marítim i l’operativa
portuària, especialment terminals, estibadores, consignatàries, transitàries, agents
de duana i navilieres. Aquesta acció formativa, de 156 hores de durada, és impartida pel Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques de la Universitat Politècnica
de Catalunya, vinculat a la Fundació UPC,
entitat acreditada per a l’emissió dels diplomes o certificats.
3. FORMACIÓ A LA CARTA: ANGLÈS.
Nova modalitat que s’ha incorporat al Pla
de Formació l’any 2009, consistent en itineraris formatius modulars i individuals,
personalitzats per a cada alumne, d’acord
amb els objectius que vulgui assolir, determinant el nombre d’hores necessàries per
a aconseguir-los.

4. FORMACIÓ A LA CARTA: INFORMÀTICA.
Nova modalitat que s’ha incorporat al Pla
de Formació l’any 2009, consistent en itineraris formatius modulars i individuals,
personalitzats per a cada alumne, d’acord
amb els objectius que vulgui assolir, determinant el nombre d’hores necessàries per
a aconseguir-los.

tenen el certificat a realitzar avaluacions
completes de protecció de la instal·lació
portuària, garanteix l’elaboració, implementació i manteniment dels plans de
protecció i faculta a realitzar auditories
internes com a garantia de manteniment
de les mesures de protecció adequades,
entre d’altres.

5. OPERADOR DE MOLL I TERMINAL DE
MERCADERIES PERILLOSES.
Curs de capacitació d’operadors de moll o
terminal per a l’exercici de les seves funcions d’acord amb l’Orde de 30 de maig
de 1990 (BOE n. 134 de 5 de juny), especialment adreçat a treballadors de la Comunitat Portuària, professionals del mar,
magatzemistes, transitaris, consignataris,
carregadors, caps d’operacions d’empreses
estibadores, caps de seguretat, comissaris
d’avaries, inspectors i, en general, a totes
les persones que dirigeixen operacions de
manipulació de mercaderies perilloses.

7. OFICIAL DE PROTECCIÓ D’INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES (OPIP).
Curs d’actualització. L’objectiu del curs
ha estat actualitzar els continguts del curs
OPIP que els oficials de protecció de les
diverses instal·lacions portuàries ja havien
obtingut en la seva formació inicial, informant-los sobre les novetats legislatives,
de gestió i tècniques que s’han produït
des d’aleshores.

L’entrada en vigor l’any 2004 del Codi de
Protecció de Vaixells i Instal·lacions Portuàries (Codi ISPS) com esmena el Conveni SOLAS aprovat per l’OMI, exigeix que
en totes les instal·lacions utilitzades per
vaixells que realitzin viatges internacionals,
hi hagi com a mínim una persona que desenvolupi la funció d’Oficial de Protecció.
Atenent a aquesta normativa, es van dur a
terme les següents accions formatives:
6. OFICIAL DE PROTECCIÓ D’INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES (OPIP).
Curs inicial. Faculta a les persones que ob-

El Pla de Formació de la Comunitat Portuària 2009-2010 té programades accions
formatives fins el mes de juny. La més propera, ja en curs en el moment de l’edició
d’aquesta revista, és el curs d’Operador
Econòmic Autoritzat (OEA) que té previst desenvolupar-se fins el mes de juliol.
També s’ha iniciat, durant el mes d’abril,
el curs d’anglès marítim, del qual ja es
van realitzar les proves de nivell, amb una
demanda que ha possibilitat organitzar
dos grups diferents. Amb aquestes dues
accions formatives es veurà completat el
65% d’execució del Pla de Formació 20092010, percentatge que s’incrementarà
substancialment amb la celebració de
dues jornades divulgatives ja proposades
per als mesos de maig i juny.
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Renovació certificació referencial de servei per
al tràfic de vehicles en règim de mercaderies
del Port de Tarragona
Les dues terminals de vehicles que operen
al Port de Tarragona BERGÉ-CARPORT i
SUARDIAZ TERMINAL TARRAGONA, SA,
la societat d’estiba i desestiba ESTARRACO
i l’Autoritat Portuària de Tarragona van obtenir per primera vegada les certificacions
del referencial al mes de març de 2006.
Van estar vigents fins el mes de març de
2008, data en què les van renovar novament per dos anys. Així doncs, la vigència
de les certificacions finalitzava el passat 8
de març de 2010.
En els darrers mesos de 2009 es va tramitar la revisió del Referencial de Servei
per tal d’incorporar-hi les modificacions
relatives a canvis organitzatius i substitucions de la plataforma tecnològica de
gestió portuària. La millora substancial va
ser l’adaptació a un model de referencial
més acord amb els temps actuals i als requeriments dels diferents agents que intervenen en l’operativa de vehicles al Port
de Tarragona. Es va aprovar el passat 6 de
novembre pel Comité de Seguimiento de
Sistema de Calidad ANFAC–Puertos del
Estado.
Durant el mes de febrer de 2010, Suardiaz
Terminal Tarragona, SA va comunicar la
seva intenció de no renovar la certificació.

El mes de març, l’empresa certificadora
SGS ICS Ibérica va realitzar les corresponents avaluacions de conformitat. Les
característiques de qualitat de servei que
estableix el Referencial que han estat analitzades són:
• Infraestructures portuàries i equipaments.
• Gestió de l’espai portuari.
• Serveis a l’automòbil.
• Serveis al vaixell.
• Altres activitats.
Tant l’AUTORITAT PORTUÀRIA com BERGÉ-CARPORT i ESTARRACO han superat
amb èxit la seva auditoria, per tant atenent a les conclusions de l’auditor, no hi
ha d’haver cap inconvenient de renovar
les respectives certificacions. Els infor-

mes favorables resten pendents d’anàlisi
pel Comité de Seguimiento de Sistema de
Calidad ANFAC–Puertos del Estado que
ha de determinar, en darrera instància, la
renovació.
La tasca diària, el treball en equip, la implicació i col·laboració del personal de les diferents organitzacions i l’acompliment del
REFERENCIAL DE SERVEI PER AL TRÀFIC DE
VEHICLES DEL PORT DE TARRAGONA han
fet possible assolir novament el reconeixement a la prestació d’un servei de qualitat.
El manteniment d’aquestes Certificacions
de Qualitat de Servei consolida la competitivitat del PORT DE TARRAGONA en el
tràfic de vehicles i la satisfacció dels seus
clients.

Auditoria biennal sobre l’acompliment de la llei
de protecció de dades a l’autoritat portuària
Dins del marc normatiu de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal cal fer especial menció
al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la LOPD. En aquest
text s’estableix respecte dels fitxers i tractament de dades que s’han d’implantar,
com a mínim, les mesures de seguretat de
nivell mitjà -l’article 96 per als sistemes
de tractament automatitzats i l’article
110 per als no automatitzats- l’obligació

de sotmetre’s a una auditoria biennal que
verifiqui el compliment de les referides
mesures de seguretat.

Aquesta auditoria s’ha realitzat durant
l’any 2009 a l’Autoritat Portuària de Tarragona i no s’ha limitat únicament a una
anàlisi del compliment dels aspectes tèc-

nics derivats de l’aplicació del Reglament
de la LOPD, sinó que també s’ha estès al
compliment de totes les qüestions i obligacions que marca la LOPD.
Dels diferents informes s’extreu que L’APT
DISPOSA D’UNA ADAPTACIÓ MOLT
BONA A LA LOPD, amb algunes qüestions menors de caràcter administratiu
que ha de tractar i corregir, i que haurà
d’implantar seguint amb les recomanacions del Pla d’implantació de mesures
correctores.
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Navinímia. Ancorades al Port de
Tarragona. Embarcacions del XIX

Mònica Flores Mateo
Servei de Publicacions del Port de
Tarragona

Durant el mes de maig està prevista la
presentació del llibre Navinímia. Ancorades al Port de Tarragona. Embarcacions
del XIX. Es tracta d’una nova publicació
coordinada des del Servei de Publicacions
del Port de Tarragona i que forma part de
la col·lecció “Moll de Costa”, la qual aplega tots aquells treballs i/o estudis que
s’elaboren sobre el Port de Tarragona i la
seva àrea d’influència i que comprenen aspectes econòmics, logístics, medi ambientals o comercials.
En aquest sentit, aquest nou treball, una
onomàstica de vaixells elaborada per
Maria Teresa Muntanya Martí i Francesc
Escatllar i Torrent té la voluntat d’oferir
noves eines que permetin als historiadors
i estudiosos en general accedir a uns materials que els serveixin de base per poder
aprofundir en les seves recerques sobre
historiografia portuària, economia, logística, etc.
La confecció d’aquesta onomàstica, una
mena de diccionari, ha estat llarga i feixuga atès el tipus i la gran quantitat de documentació que els autors han hagut de
consultar, fonamentalment als fons de
l’Arxiu del Port de Tarragona. S’hi recullen
els noms dels vaixells ancorats al Port de
Tarragona durant el s. XIX, i hi figuren les
entrades dels noms de les embarcacions
ordenades alfabèticament. Així mateix,
aquesta onomàstica també va acompanyada per una breu descripció dels vaixells
de l’època.
D’altra banda, un altre aspecte que el present treball ha posat en relleu, i que tanta
importància ha tingut dins la història marítima, és la de l’aplicació de la força del
vapor, fet que va arribar a canviar la tipologia dels vaixells, tal com es pot observar
en l’estudi.

Pel que fa als autors, cal explicar que la
trajectòria investigadora de Maria Teresa
Muntanya Martí s’ha centrat en dos àmbits
propers i força relacionats: l’onomàstica i
l’etnografia. En ambdós es recullen noms,
uns de propis –noms de lloc– i uns altres
de genèrics –noms d’eines, de feines, etc.
En el primer camp ha publicat la toponímia de la Canonja i els noms de llocs sotaiguats de la mar sitgetana a la rapitenca,
l’onomàstica de l’antic terme de Tarragona –en col·laboració amb Francesc Escatllar. Altres reculls han estat els relatius als
noms de vaixells, extrets de fonts documentals.
En l’àmbit de l’etnografia, destaquen
els estudis sobre els oficis de ferrer,
d’escombrer, de matalasser, de rajoler,
d’armadors i ramallaire.

Pel que fa a Francesc Escatllar i Torrent la
seva recerca s’ha centrat en els establiments de Tarragona, publicant quatre articles en revistes foranes, a més d’alguns
arbres genealògics. Actualment està treballant en un estudi dels menestrals de la
nostra ciutat a través dels documents notarials. Una altra tasca a destacar ha estat
la recerca de l’onomàstica de l’antic terme
de Tarragona, feina compartida amb la
coautora d’aquest llibre.
DADES DEL LLIBRE:
Navinímia. Ancorades al Port de
Tarragona. Embarcacions del XIX
Autor: M. Teresa Muntanya i Martí –
Francesc Escatllar i Torrent
Mides: 21,5 x 20 cm
Idioma: Català
Any d’edició: 2009
Editor: Arola Editors
ISBN: 978-84-92839-28-5

Servei de Publicacions del Port de Tarragona
publicacions.Rel.Externes@porttarragona.cat · Tel. 977 243 934
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Entre Espais
Ariel Ballester+Gonzalo Elvira+Hernán Galbiati.
Convidat especial: Toni Mira
“Entre Espais” és un projecte expositiu que
té com a punt de partida un nucli central,
els espais i les relacions/associacions que
s’estableixen entre diferents manifestacions artístiques, en aquest cas fotografies
com les que presenten Ariel Ballester i
Hernán Galbiati, les pintures de Gonzalo
Elvira o el vídeo del convidat especial, Toni
Mira, realitzat a partir del treball de Mies
Van donis Rohe. A partir d’aquestes relacions/associacions s’estableixen diàlegs
personals i artístics de tres argentins, residents a Barcelona, on han coincidit, fins el
retorn d’Ariel a Buenos Aires.
En aquesta exposició trobem un antic edifici pertanyent als cellers Giol, a la ciutat
de Buenos Aires. Després del tancament
del celler, l’edifici va servir d’habitatges
improvisats per a nombroses famílies, avui
l’edifici està en procés de renovació per
convertir-se en un edifici públic. La sèrie
de fotografies pertanyents a Ariel Ballester denominada “Ruptures” ens mostra
l’estat de l’edifici, la seva arquitectura nua
després del desallotjament de les famílies
i abans que començaren les reformes.

Respecte a Hernán Galbiati, en aquesta
oportunitat trobem una sèrie de fotografies preses al seu estudi on ell s’ha encarregat de rescatar, detectar, com si fos un
arqueòleg, l’aspecte residual de la pintura,
la pintura que surt dels límits de la tela i
acaben deixant impressions o petjades a
les parets de fusta de l’estudi.
En el cas de Gonzalo Elvira, presenta la
sèrie “Espais/Buits”. Habitacions, locals,
espais viscuts on la llum és la principal
protagonista en contraposició amb grans
zones d’ombres, espais per a la reflexió,

per a acollir-se, però al mateix temps, espais inquietants on alguna cosa pot estar a
punt d’ocórrer. Abans parlàvem de les relacions, associacions i diàlegs que s’han establert entre ells des que es van conèixer,
on cadascun s’ha vist influït i reconegut en
el treball de l’altre. Aquesta és la gran experiència.
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Un jove pintor

Toni Boix, jove tarragoní de 31 anys,
actualment exerceix de professor
de primària, però gran part del seu
temps lliure el dedica a la seva gran
afició, la pintura. Sempre té un milió
de coses al cap i potser pel ritme de
vida en què estem immersos tots plegats, fa que l’artista estigui en constant moviment.

Un dia va arribar un pinzell a les seves
mans i semblava que totes les coses restaven immòbils i inertes, al seu voltant tot es
parava i naixia d’aquesta manera, un món
paral·lel, un món nou ple de tranquil·litat,
de somnis, de llum i vida. Un món càlid i
vigorós, ple de matisos, de colors sorprenents, amb un clarejar de noves emocions
i sensacions.

Així, doncs, cada obra del Toni és un petit món impactant que mai oblida i que
li queda gravat. Perquè en cada quadre hi
romanen una sèrie de sensacions i sentiments que evoquen emocions diferents,
per això podem dir que cada quadre és
una petita història.

La seva pintura, a més, reflecteix no només
allò que es veu, sinó allò que voldríem
veure, idealitzant-ho. Sovint comparen
Toni Boix amb Jordi Labanda i Custo, però
ell intenta cercar el seu propi estil; els
seus quadres són exclusius i no es repeteixen. Només fa dos exemplars de cada
obra, en dues tonalitats diferents: pastels i
tons més vius, perquè puguin ser adreçats
a qualsevol persona sense importar l’edat
ni el sexe. Li agrada el fet de pensar que
la gent pugui adaptar un determinat quadre a l’espai on més l’interessi: a casa, sigui
moderna i elegant o merament clàssica,
als hotels, als despatxos, etc.; adaptantse, així, a tot tipus de necessitats. La característica més comuna dels quadres és
la temàtica, totes les obres es basen en un
entorn que tenen els joves com a principal
protagonista, “amb molts colors, elegància
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i glamour”. L’obra del Toni està formada per
una sèrie de retrats que pretenen transmetre els seus moments i reflectir la seva
intenció, els seus sentiments... però també
el món en què vivim, la societat que ens
envolta, els arquetipus i la moda. La llum
i el color, els detalls, el collage i la repetició de temes des de perspectives diferents
són alguns trets de les seves obres que representen allò que pot ser, el que pot es-

devenir, una visió utòpica de la bellesa, un
sentiment invisible que fa reviure aquelles
coses que resten soterrades en l’oblit, fins
que algú les fa reeixir.
Podem palesar en les obres del pintor la
introducció de motius dinàmics, fixant sobretot l’atenció en els cabells ondulants al
vent, ulls grans i maquillats i llavis sensuals.
Els quadres barregen la pintura acrílica

amb incrustacions de cristalls de svarovski, decoracions de pedres d’ivori, bijuteria,
cristalls, miralls, lluentons, estrelles de
mar naturals, peces de joieria; un conjunt
de complements que ajuden a ressaltar
una pintura imaginativa.
El món de la moda vol ser present en una
obra que l’autor pinta de manera innata i
autodidacta, amb molta dedicació i esforç.
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“Salvador Dali predicts”, Nugget, 05/1957

Show, 25/06/1970

Salvador Dali
i les revistes

La col·laboració de Salvador Dalí amb el
món de les revistes i la premsa escrita és
sorprenent, variada i extensa. Dalí no es
limita a escriure articles, sinó que també
realitza cobertes, anuncis i il·lustra escrits
tant seus com d’altres autors. Utilitza alhora la premsa com a suport, en forma
de collage, de la seva obra, i com a font
d’inspiració: una coberta, una imatge, un
text apareguts a la premsa poden −i alguns
ho són− éssers transformats en una altra
imatge, en una altra lectura, i convertits en
obra seva.
Dalí inicia les seves col·laboracions a la
premsa l’any 1919 amb els articles dedicats
als grans mestres de la història de l’art que
publica a Studium, la revista de l’Institut
de Figueres, la seva ciutat natal. Té un paper destacat en les revistes editades pels
surrealistes, Le Surréalisme au Service de
la Révolution o Minotaure, on dissenya
una de les cobertes.
Un cop als Estats Units, on resideix ininterrompudament de 1940 a 1948, Dalí rep
diversos encàrrecs per realitzar anuncis,
cobertes, articles d’opinió, il·lustració de
textos, que es publiquen a les revistes i

als diaris més influents, Vogue, Town &
Country, Life, Script, American Fabrics o
Nugget. També col·laborarà amb escrits a
Arts News, Connaissance des Arts, La Table Ronde, La Parisienne, El Noticiero Universal, La Vanguardia Española, Los Sitios,
El País o a l’Abc.
Amb la voluntat de reflectir aquesta intensa i vehement intervenció de Dalí en
la premsa escrita, que també utilitza per
consolidar la imatge de l’artista que ell
mateix ha anat construint. Per aquest motiu, aquesta mostra segueix l’estructura
de les revistes, en diferents apartats, començant per les cobertes, seguint per articles interiors, anuncis, i acabant amb el
disseny total. L’artista i la seva obra són
centre i objecte de cobertes de les revistes més conegudes. Quant a ell mateix,
podem comprovar com Dalí juga amb la
seva imatge, una imatge omnipresent i
construïda, que iniciada amb la fotografia
de Man Ray, portada del Time, l’any 1936,
no cessa d’ésser-hi present.
Drets d’imatge de Salvador Dalí reservats.
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres,
2010.

La Vanguardia, 21/09/1975

Del 4 de juny
al 8 d’agost

INFORMACIÓ EXPOSICIÓ
• Visites comentades per al públic
general
Català:
Dijous, dissabtes i diumenges, a les
19.00 h
Castellà:
Dissabtes i diumenges, a les 20.00 h
• Visites per a grups: reserves al telèfon 977 249 871 (màxim recomanat
30 persones)
• Activitats per a gent gran: Cafè
tertúlia amb les arts
Visita a l’exposició per grups de gent
gran conduïts per un monitor que,
en concloure el recorregut, moderarà un cafè tertúlia. Reserves al
telèfon 977 249 871 (màxim recomanat 30 persones)
Totes les visites i activitats a l’entorn
de l’exposició són gratuïtes.
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Senderisme
En un dia assolellat, quines ganes en teníem!! Després d’un hivern “com els
d’abans”, el Grup Senderista es va posar en
marxa per començar l’onzè any de “singladura”. La ruta escollida va ser una sortida
de 12,5 km. Vam iniciar l’itinerari des del
bonic poble de Farena fins a la taula dels
Quatre Batlles i la mola d’Estat, a 1126 m.
És una sortida amb 550 m de desnivell de
pujada pel PR-C 20 fins trobar el GR 171 a
l’alçada de la font Freda, amb una aigua estupenda; la baixada pel PR-C 20.2 presenta
alguna dificultat en la seva part final pels
arbres caiguts a causa dels temporals de
l’hivern passat. Vàrem passar per la Bartra,
petit nucli habitat que tot i estar restaurat mai ha passat de les 8 o 9 cases, situat
entre el barranc del riu Sec i el barranc
de la Baridana. També vàrem passar pel
refugi dels Cogullons a 1075 m amb unes
fabuloses vistes fins el mar. Els Cogullons,
que dóna nom al refugi, a 1042 m va ser
durant molt de temps l’agrupament humà
més alt de les muntanyes meridionals de
Catalunya, tot i que ara està totalment
abandonat. Cal mencionar l’anècdota que

a la taula dels Quatre Batlles confluïen els
quatre termes municipals de Rojals, Montral, Prades i Vimbodí; al voltant de la taula
de pedra massissa, els 4 alcaldes podien
reunir-se per discutir dels seus assumptes
sense sortir del seu propi terme municipal.
Una mica més enllà a la Mola d’Estat, hi
ha tres creus metàl·liques que “vigilen” la
vall on està el poble de Capafonts, són les

creus d’homenatge a mossèn Pau Queralt,
assassinat a l’inici de la Guerra Civil al Mas
de Mateu, molt a prop d’allà, i als germans
Estivill i Alfons Miquel, excursionistes de
Reus, que van caure durant el conflicte.
Una sortida de dificultat baixa tot i que en
alguns trossos de la baixada s’ha de “mirar on posem els peus”. Hi van participar
15 persones.

Grup fotogràfic
El Grup Fotogràfic va organitzar, el 26 de febrer de 2010, una sortida al Circuit de Catalunya, ubicat a Montmeló. L’esdeveniment
de les curses d’entrenament per a les carreres de Fórmula 1 es
van celebrar del 25 al 28 de febrer d’enguany. Vàrem gaudir d’un
dia assolellat, aquesta bonança de temps va facilitar una gran
afluència de públic. Entre d’altres, vàrem gaudir de la presència d’escuderies com per exemple Ferrari, la gran expectativa

d’enguany, ja que l’Alonso conduïa el F10, McLaren, Red Bull, etc.
Les carreres de Fórmula 1 són internacionals i la carrera al Circuit
de Catalunya se celebra al mes de maig.
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Futbol sala
EL PORT DE TARRAGONA S’ENFRONTA ELS PORTS DE CADIS,
CEUTA I GIJÓN EN EL XV CAMPIONAT DE FUTBOL SALA INTERPORTS QUE AQUEST ANY ES DISPUTA AL FERROL DEL 16 AL 22
DE MAIG
Ja s’han sortejat els grups pel
XV Torneig de Futbol Sala Interports que aquest any es disputa
al Ferrol entre els dies 16 al 22
de maig. El Port de Tarragona
forma part del grup E, grup que
destaca per ser un dels més difícils del campionat ja que s’hi
troben tant el campió de l’any
passat, Cadis, com Ceuta, un
equip que cada any es col·loca
en la classificació entre els 10
primers.

any el Port de Tarragona disposa
d’un fabulós bloc d’equip i companyonia que enforteix el bon
ànim i confiança entre els components per intentar superar la
plaça aconseguida l’any passat
que va ser un honrós 14è lloc.

L’equip del Port de Tarragona
afronta aquest repte amb gran
il·lusió ja que en rectangle de
joc s’encaren 5 contra 5. També s’ha de destacar que aquest

Els hi desitgem les millors sorts i
que es millori la classificació de
l’any 2009 en el XIV Campionat
de Futbol Sala Interports que es
realitzà a Cartagena.

Tarragona serà representada per
l’equip de futbol, format pels jugadors i el cos tècnic, que juga
cada setmana el campionat de
La Salle de Tarragona.
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APPORTT has a stand at LOGISEXPO in
Zaragoza from 13 to 16 April
The objective of this marketing action is to gain loyalty for the PORT
OF TARRAGONA as the PORT OF ARAGON and THE CLOSEST
OPTION for the region.

It is obvious that the Port of Tarragona is the
best choice for shipping the imports and exports originating in or destined for the region
of Aragon.
That is why in recent years APPORTT has
been undertaking a marketing programme
designed to promote the Port of Tarragona
and its Port Community. This programme includes presentations of the port to groups
of businesspersons in Zaragoza, Huesca and
Teruel, attendance at transport seminars, and
permanent contacts with the regional government of Aragon concerning the PLAZA
logistics platform.
As part of the fair, APPORTT organised a workshop to present the new services offered by
the Port of Tarragona for the Aragon business
community, and also to inform them of the
regular shipping lines available to them. The
workshop was held on 16 April in the Congress Centre and was attended by more than
a hundred Aragonese entrepreneurs.

The objective of the meeting was to reaffirm the competitive advantages of the
Port of Tarragona over those of other
ports, thanks to its excellent facilities,
quality of service and advantageous port
tariffs.

The participants were also told about
the regular cargo lines that link the Port
of Tarragona with the rest of the world.
Other subjects highlighted during the day
included the planned investments in the
Port of Tarragona, the port’s economic ef-

ENGLISH TRANSLATION

fect on its surrounding area, and the development of the logistics activities zone.
APPORTT’s aim in organising these events
is to highlight the Port of Tarragona as
the best option for the transport of merchandise to and from Aragon, as well as
an excellent intermodal logistics platform
and gateway to the European Union. APPORTT is grateful to DP World Tarragona
and Euroports–TPS for their cooperation
in sponsoring the APPORTT stand at LOGISEXPO.
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APPORTT shows the Port of Tarragona to the
Club del Transitario Marítimo
This visit was part of APPORTT’s 2010 marketing programme, which is focusing on
presentations for business groups and import-export companies. The programme’s
objective is to make known the services
and innovations offered by the Catalan
port’s traditional cargo handling terminals, as well as the worldwide container
connections that have been in operation
for more than a year now.
A large delegation from the Club del Transitario Marítimo (Maritime Forwarding
Agents Club) toured the facilities of the
Port of Tarragona on 21 April. The group,
headed by the club’s recently elected
president, Amadeu Outeiro, was received
at the Port of Tarragona headquarters by
that body’s president, Josep Antón Burgasé, and Josep Saltó and Neus Pàmies, the
APPORTT president and director-general,
respectively.
A working session held in the headquarters
of the Tarragona Port Authority with the
members of the club was also attended by
the director-general of the Port Authority,
Francesc Sánchez, and its marketing director, Pedro Bernal, as well as representatives
of the member companies of APPORTT.
Following a tour of the Port of Tarragona
terminals, the delegation enjoyed a lunch
offered by APPORTT.

