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2 Sumari

La capacidad de adaptación es uno de los activos más valiosos 
que tienen las empresas, saber orientar el negocio a las exigen-
cias fluctuantes del mercado y a las necesidades de los clientes 
son virtudes que conviene cultivar y casi siempre contribuyen a 
la consecución del éxito. La actividad y el negocio portuario no 
son una excepción y, por tanto, los puertos que sepan adaptarse 
a los cambios tendrán más posibilidades de salir airosos de la 
crisis, consolidarse, crecer y ser más competitivos. Conscientes 
de estas necesidades, el Port de Tarragona, en su Plan Estraté-
gico 2008 – 2020, prevé, precisamente, una mayor flexibilidad 
y el aumento de la diversificación de su actividad, sin perder 
de vista y teniendo muy en cuenta la especialización que, en 
estos últimos años, le ha permitido llevar a cabo un gran creci-
miento, como es el caso del tráfico de hidrocarburos, los sólidos 
energéticos o los productos agroalimentarios, por poner algunos 
ejemplos. 

Los puertos modernos no tan sólo procuran optimizar la 

Bons accessos, àmplia xarxa viària 
i ferroviària, baixa congestió, servei 
eficient i competitiu

La capacitat d’adaptació és un dels actius més valuosos que tenen 
les empreses, saber orientar el negoci a les exigències fluctuants 
del mercat i a les necessitats dels clients, és una virtut que cal con-
rear i quasi sempre contribueix a l’assoliment de l’èxit. L’activitat 
i el negoci portuari no en són una excepció i, per tant, els ports que 
sàpiguen adaptar-se als canvis tindran més possibilitats de sortir 
airosos de la crisi, consolidar-se, créixer i ser més competitius. 
Conscients d’aquestes necessitats, el Port de Tarragona, en el seu 
Pla Estratègic 2008-2020 preveu, precisament, una major flexibi-
litat i l’augment de la diversificació de la seva activitat, sense per-
dre de vista i recordar unes especialitats que aquests darrers anys 
l’han fet gran, com ara el tràfic d’hidrocarburs, els sòlids energè-
tics o els productes agroalimentaris, per posar alguns exemples.

Buenos accesos, amplia red viaria y 
ferroviaria, baja congestión, servicio 
eficiente y competitivo
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3Editorial

Els ports moderns no tan sols procuren optimitzar l’opera-
tiva de càrrega i descàrrega de les mercaderies dels vaixells, 
sinó que també aspiren a coordinar la totalitat de l’itinerari 
de les mercaderies, una cadena logística que combina bàsica-
ment dues modalitats de transport: el marítim i el terrestre. Els 
ports volen ser presents en la gestió de les mercaderies, des 
del seu origen fins a la seva destinació final, oferint durant 
aquest procés serveis integrals que els hi donin un major valor 
afegit. I això es vol fer directament, amb altres actors públics o 
privats, o bé fent de facilitadors. És precisament la intermoda-
litat en el transport, la combinació de diversos models, el que 
permet guanyar competitivitat.

Una mostra d’aquesta voluntat d’orientar cada dia més el 
negoci al client és l’impuls que el Port de Tarragona vol do-
nar a les terminals ferroviàries, amb l’objectiu de garantir un 
bon servei a les mercaderies que entren i surten de les nostres 
instal·lacions, i amb la finalitat que es puguin fer arribar de 
manera ràpida i eficient als centres de distribució de les grans 
àrees metropolitanes. Per tant, impulsar la terminal ferrovi-
ària del port, al costat de la terminal de contenidors del moll 

d ’Andalusia, o bé promoure amb d’altres socis una terminal 
a la zona centre, per exemple, al costat de la xarxa ferroviària 
de rodalies, són iniciatives que posen de manifest aquesta vo-
luntat i, al mateix temps, serveixen per consolidar les activitats 
tradicionals portuàries.

Un altre fet que demostra aquesta capacitat de resposta als 
canvis que experimenta la nostra economia, és el manifest que 
va fer fa unes setmanes el conjunt de la comunitat portuària 
de Tarragona, arran l’anunci d’una possible implantació a les 
nostres comarques d’una fàbrica d’automòbils de l’empresa 
xinesa Chery, segons va manifestar el Govern després del vi-
atge a la Xina del president de la Generalitat, José Montilla. 
Uns bons accessos, una àmplia xarxa viària i ferroviària, la 
baixa congestió o l’existència de sòl industrial portuari, confi-
guren un escenari òptim per donar resposta a aquest possible 
nou tràfic de vehicles. Si a tot això hi afegim un servei eficient 
i competitiu en el tràfic de vehicles, tal com ho ha manifestat 
en més d’una ocasió l’Associació Nacional de Fabricants de 
Vehicles (ANFAC), estarem d’acord que el Port de Tarragona 
treballa per un futur millor.

operativa de carga y 
descarga de las mercan-
cías de los barcos, sino 
que también aspiran a 
coordinar la totalidad 
del itinerario de las 
mercancías, una cadena 
logística que combina 
básicamente dos moda-
lidades de transporte: el 
marítimo y el terrestre. 
Los puertos quieren 
estar presentes en la 

gestión de las mercancías, desde su origen hasta la destinación 
final, ofreciendo durante este proceso servicios integrales que 
les den un mayor valor añadido. Y esto se quiere hacer directa-
mente, con otros actores públicos o privadas, o bien dando faci-
lidades desde el mismo organismo portuarios. Es precisamente 
la intermodalidad en el transporte, la combinación de diversos 
modelos, lo que permite ganar competitividad.

Una muestra de esta voluntad de orientar cada día más el 
negocio al cliente es el impulso que el Port de Tarragona quiere 
dar a las terminales ferroviarias, con el objetivo de garantizar un 
buen servicio a las mercancías que entran y salen de nuestras 

instalaciones, con la finalidad que se puedan hacer llegar rápida 
y eficientemente a los centros de distribución de las grandes 
áreas metropolitanas. Por tanto, impulsar la terminal ferroviaria 
del puerto, al lado de la terminal de contenedores del muelle 
de Andalucía, o bien promover con otros socios una terminal 
en la zona centro, por ejemplo, al lado de la red ferroviaria de 
cercanías, son iniciativas que ponen de manifiesto esta voluntad 
y, al mismo tiempo, sirven para consolidar las actividades tradi-
cionales portuarias. 

Otro hecho que demuestra esta capacidad de respuesta a los 
cambios que experimenta nuestra economía es el manifiesto que 
realizo hace unas semanas el conjunto de la comunidad portua-
ria de Tarragona, a raíz del anuncio de una posible implanta-
ción en nuestras comarcas de una fábrica de automóviles de la 
empresa china Chery, según  manifestaciones del Govern de la 
Generalitat después del viaje a China del presidente, José Mon-
tilla. Unos buenos accesos, una amplia red viaria y ferroviaria, 
la baja congestión o la existencia de suelo industrial portuario, 
configuran un escenario óptimo para dar respuesta a este posible 
nuevo tráfico de vehículos. Si a todo esto añadimos un servicio 
eficiente y competitivo en el tráfico de vehículos, tal  y como ha 
manifestado en más de una ocasión la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Vehículos (ANFAC), estaremos de acuerdo que 
el Port de Tarragona trabaja por un futuro mejor. 
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alPORT és una revista trimestral gratuïta. 
Tots els drets reservats.

La revista no s’identifica necessàriament 
amb les opinions dels seus col·laboradors o 
entrevistats.

Els interessats a tenir exemplars de la revista, dirigiu-
vos a l’APT/ Los interesados en conseguir ejemplares 
de la revista, pueden dirigirse a la APT.

Los puertos modernos no tan 
sólo procuran optimizar la 
operativa de carga y descarga 
de las mercancías de los barcos, 
sino que también aspiran 
a coordinar la totalidad del 
itinerario de las mercancías, una 
cadena logística que combina 
básicamente dos modalidades 
de transporte: el marítimo y el 
terrestre.



Inauguración de 
la terminal de 
contenedores 

de DP World 
Tarragona

Las instalaciones de DP World en el Port 
de Tarragona, ubicadas en el Muelle de 
Andalucía, ocupan en la actualidad una 

extensión de 212.000 m2

El pasado 22 de octubre tuvo 
lugar en el Port de Tarragona 
la inauguración de la termi-
nal de contenedores de DP 
World, un evento  que se es-
tructuró en dos actuaciones. 
La inauguración matinal con-
tó con la presencia del presi-
dente de la Autoridad Portua-
ria, Sr. Josep A. Burgasé y los 
representantes de DP World, 
Sr. Fleming Dalgaard, presi-
dente de DP World España y 
el Sr. Òscar Rodríguez, direc-
tor de la terminal de Tarrago-
na. Los tres se dirigieron a los 
asistentes, sobretodo a los re-
presentantes de la comunidad 
portuaria. El acto de la tarde, 
con un carácter más institu-
cional, tuvo lugar a las 16,30 
h. y contó, además de con 
los mismos representantes de 
la mañana, con la presencia 
del alcalde de Tarragona, Sr. 
Josep Félix Ballesteros, el Mi-
nistro de Fomento, Sr. José 
Blanco y el Presidente de la 



Generalitat, Sr. José Montilla. 
Cabe destacar el hecho 

de que DP World Tarrago-
na es uno de los operadores 
de terminales marítimas más 
importantes del mundo, con 
un total de 49 instalaciones 
repartidas por los cinco conti-
nentes y que en el transcurso 
del 2009 se gestionaron con-
juntamente más de 43,4 mi-
llones de TEU’s. 

Las instalaciones de DP 
World en el Port de Tarra-
gona, ubicadas en el Muelle 
de Andalucía, ocupan en la 
actualidad una extensión de 
212.000 m2 y una vez finali-
zadas las obras de ampliaci-
ón, la terminal contará con 
410.000 m2 de superficie y 
una línea de atraque de 1.050 
m, un hecho que debe per-
mitir el amarre de buques de 
hasta 347 metros de eslora.  
En definitiva, en este muelle 
podrán operar de manera si-
multánea dos grandes buques 
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En los próximos años la 
terminal de contenedores 
de DP World Tarragona 
irá incrementando 
progresivamente sus 
recursos y su capacidad. 
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superpanamax y un feeder. 
Todas estas actuaciones que 

se están llevando a cabo de-
muestran que en los próximos 
años la terminal de contene-
dores de DP World Tarragona 
irá incrementando progresiva-
mente sus recursos y su capa-
cidad. 

Finalmente, cabe destacar 
que la decisión de DP World 
de instalarse en el Port de 
Tarragona refuerza y reafir-
ma la importancia estratégi-

ca del organismo portuario, 
que ocupa el cuarto lugar en 
el ranking español respecto al 
volumen o tráfico de mercan-
cías. Las buenas comunicaci-
ones marítimas, la excelente  
conexión con la red viaria y 
ferroviaria de su hinterland, 
la nueva  Zona de Actividades 
Logísticas (ZAL), la Central 
Integrada de Mercancías de 
Reus-Tarragona (CIM), el 
aeropuerto, así como el Polí-
gono Industrial de Constantí 

y el Polígono Petroquímico 
de Tarragona, hacen del Port 
de Tarragona un territorio de 
oportunidades.

Para terminar, podemos de-
cir que la llegada de DP World 
coincide plenamente con los 
objetivos estratégicos que tie-
ne fijados el Port de Tarragona 
y que pretenden diversificar la 
actividad portuaria con una 
mayor presencia de los tráficos 
de mercancía general con con-
tenedor. 

La decisión de DP World 
de instalarse en el Port 
de Tarragona refuerza y 
reafirma la importancia 
estratégica del organismo 
portuario, que ocupa el 
cuarto lugar en el ranking 
español

Imágenes del acto de 
inauguración de la terminal de 
DPWorld en el Port de Tarragona, 
con la presencia del President 
de la Generalitat, el Ministro 
de Fomento, Jose Blanco y las 
principales autoridades locales 
y provinciales y el presidente 
del Port..

La llegada de DP World 
coincide plenamente con 
los objetivos estratégicos 
que tiene fijados el Port 
de Tarragona y que 
pretenden diversificar la 
actividad portuaria con 
una mayor presencia de 
los tráficos de mercancía 
general con contenedor. 
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Les 
mercaderies 

en xifres
Dades a 31 d’agost de 2010

Els resultats acumulats des 
del primer de gener del pre-
sent exercici fins al passat 
31 d’agost, pel que fa a la 
quantitat de mercaderies que 
han passat per les nostres 
instal·lacions, ens permeten 
fer algunes reflexions, unes 
de caràcter general i d’altres 
d’específiques que ajuden a 
analitzar la marxa del nostre 
port en aquests moments. 
Si observem les xifres to-
tals, en un primer moment 
constatem que hem crescut 
un 6,8% respecte el mateix 
període de l’any anterior, 
passant dels 20,59 milions 
de tones del 2009 als 22 mi-
lions d’enguany. En principi, 
aquests resultats confirmen 
les previsions inicials que 
s’havien fet a principis d’any, 

créixer al voltant del 5%, un 
fet que suposaria situar el port 
a la realitat del 2008.

Si analitzem els tràfics per 
famílies o sectors, veiem que 
els líquids a doll han crescut 
un 9,2% i s’ha arribat als 
13,23 milions de tones en 
aquests primers vuit mesos de 
l’any. Aquest capítol inclou el 
tràfic de cru i els seus derivats, 
així com la resta de líquids 
químics. D’altra banda, els 
sòlids a lloure han tingut un 
comportament oposat; aquest 
bloc, que fonamentalment és 
la suma dels sòlids energètics i 
els agroalimentaris, ha perdut 
un 4% de la mercaderia, un 
fet que podríem atribuir a la 
baixa del consum del carbó i 
a la davallada del consum de 
cereals a causa, entre d’altres 
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El principal responsable 
de l’increment de la 
càrrega general és 
la mercaderia amb 
contenidor que ha passat 
dels 1,47 milions de tones 
el 2009 als 1,91 milions el 
2010. 

raons, del fet que han buidat 
bona part de les existències 
emmagatzemades o estocs. 

Però si hi ha un segment 
de l’activitat que ha experi-
mentat un bon comporta-
ment, aquest ha estat la cà-
rrega general amb un 31% 
d’augment. Val la pena dir 
que el principal responsa-
ble d’aquest increment és la 
mercaderia amb contenidor 
que ha passat dels 1,47 mi-
lions de tones el 2009 als 1,91 
milions el 2010. Si parlem 
d’unitats, cal dir que hem 
passat de manipular 133.706 
unitats de TEU l’any passat, a 
168.988 d’enguany, una xifra 
que demostra el protagonis-
me creixent que pren aques-
ta activitat, des de l’arribada 
de DP World Tarragona, 
l’empresa concessionària de 
la terminal de contenidors del 
moll d’Andalusia, al nostre 
port. 

De totes maneres, quant 
als contenidors, cal dir que, 
en aquesta activitat, cal sepa-
rar la càrrega i descàrrega del 
trànsit. Si parlem de conteni-
dors carregats o descarregats, 
que vol dir mercaderia que té 
l’origen o destí en el nostre 
hinterland, això representa 
poc més del 25% del total, 
concretament 43.933 unitats 
de TEU. Les 125.055 unitats 
de TEU restants són conteni-
dors de transbord o en trànsit, FOTO: DPWORLD
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o el que és el mateix, conte-
nidors que es descarreguen i 
esperen ser carregats a les ma-
teixes instal·lacions. Per tant, 
aquests darrers tenen impor-
tància des del punt de vista 
estadístic i per la feina que 
genera al port, però en cap 
cas no són una expressió de la 
realitat econòmica de la nos-
tra zona, ja sigui del potencial 
productor i exportador de les 
empreses, com per la capaci-
tat de consum de la població.

Per acabar, no voldríem 
deixar passar l’oportunitat de 
parlar d’un tràfic de vehicles 
que durant aquests primers 
vuit mesos de l’any ha vist 
incrementar de manera sig-
nificativa el nombre d’unitats 
que han passat per les ter-
minals de vehicles del Port 
de Tarragona, fins al punt 

que s’ha arribat a la xifra de 
77.281 vehicles, contrastant 
amb els 52.806 que es van 
moure durant el mateix pe-
ríode de l’any passat. Aquest 
augment del 46,3% és molt 
possible que no es mantin-
gui, atès que l’entrada en vi-

gor del nou tipus impositiu 
(18% de l’IVA) a partir del 
mes de juliol va concentrar 
la venda d’automòbils en el 
primer semestre i, en conse-
qüència, a partir d’ara s’espera 
una baixada important de les 
vendes.

El tràfic de vehicles, 
durant aquests primers 
vuit mesos de l’any 
s’ha vist incrementar de 
manera significativa. Per 
les terminals de vehicles 
del Port de Tarragona 
hi ha passat la xifra de 
77.281 vehicles.

Dades de gener a agost (tones
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Moviment mensual

Mercaderia geneal contenitzada
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El Pla Estratègic de l’Autoritat 
Portuària de Tarragona 2008-
2020, entre d’altres objectius 
operatius, preveia algunes ac-

tuacions viàries com ara pro-
moure la millora de la seva 
connectivitat amb el seu hin-
terland, l’adequació i millora 

del viari intern i la creació de 
nous accessos. Precisament, 
en aquest tema dels accessos, 
s’han previst dues noves en-
trades, donat que actualment 
l’Eix Transversal és l’únic ac-
cés que existeix i suporta el 
99% del tràfic pesant portua-
ri. Les dues noves entrades se 
situarien a l’alçada de l’antiga 
Universitat Laboral, una, en el 
punt on s’acaba de construir 
la nova rotonda de l’autovia 
de Salou, i l’altra es farà a l’al-
çada de la Pineda, al costat de 
la futura Zona d’Activitats Lo-
gístiques (ZAL).

Pel que fa a aquesta darre-
ra connexió, cal dir que una 
de les dificultats que preveu 
aquest viari és la superació de 
l’actual rack de Repsol i per 
tal de superar aquest obstacle, 
s’ha construït un pont elevat 
amb una vintena de bigues 
prefabricades de formigó de 
32 m de llargada i 1,85 m d’al-
çada, que reposen damunt de 

dos estreps de formigó armat 
pilotats, situats als dos costats 
del mateix rack. Cal dir que 
cada biga té un pes aproximat 
d’unes 60 tones i suportarà el 
pes del nou vial i de la línia de 
ferrocarril que connectarà la 
ZAL amb la resta de les instal-
lacions portuàries.

Pel que fa a aquesta inver-
sió, cal dir que s’ha adjudi-
cat a l’empresa Dragados y 
Construcciones per un total 
de 3,3 milions d’euros. Paral-
lelament, val la pena informar 
que recentment també s’han 
adjudicat les obres del nou vial 
conegut com el Raval de Mar, 
que connectarà la Pineda amb 
Vila-seca i, al mateix temps, 
unirà l’autovia de Salou, la 
carretera estatal N-340, l’au-
tovia A-7 i l’autopista AP-7, 
donant una solució i resposta 
a la nova sortida del Port per 
la ZAL i a tota la zona sud del 
Complex de la Química Bàsi-
ca  de Tarragona.

El rack de Repsol 
i les connexions 
viàries i ferroviàries 
del Port de 
Tarragona
El port disposarà de dues noves 
entrades, una a l’alçada de l’antiga 
Universitat Laboral, i l’altra a l’alçada 
de la Pineda, al costat de la futura 
Zona d’Activitats Logístiques (ZAL).

Una de les bigues que es col·loquen per a fer un pont que permeti superar el rack de Repsol
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El turisme és una activitat 
econòmica que, en les seves 
diferents modalitats, té una 
forta presència i protagonisme 
a les nostres comarques. D’ al-
tra banda, les persones tenim 

motivacions diverses a l’hora 
de viatjar com pot ser el 

sol i la platja, els parcs 
temàtics, la cultu-

ra, el món dels 
n e g o c i s , 

l’enolo-
g i a , 

l’esport o la religió, per po-
sar alguns exemples. Una de 
les modalitats turístiques que 
aquests darrers anys està expe-
rimentant un fort creixement, 
malgrat la crisi econòmica, 
és el creuerisme. Els creuers, 
sobretot durant la temporada 
estival, han experimentat un 
boom espectacular i la Medi-
terrània és un dels indrets on 
més ha crescut aquesta activi-
tat, atesa la bona climatologia 
i els seus atractius, fins el punt 
que Barcelona s’ha convertit 
en el primer port d’Europa 

pel que fa al nombre de cre-
uers. No és exagerat afir-

mar que aquests dar-
rers anys el ritme 

de creixement 
en alguna 

oca s ió 
ha 

superat fins i tot el 10% .
D’altra banda, el Port de 

Tarragona ha mantingut du-
rant aquests darrers temps una 
modesta presència en aquest 
sector que es va veure afecta-
da a partir de la construcció 
del nou pont mòbil i la con-
cessió de la dàrsena interior a 
la Internacional Marina Tàr-
raco. Conscients de les opor-
tunitats que pot representar 
aquesta activitat portuària, el 
Port de Tarragona, a través del 
seu Consell d’Administració, 
va aprovar el 2009 la cons-
trucció d’una nova terminal 
de creuers, adequant els espais 
de l’última prolongació del 
dic de Llevant. Aquest acord 
ha comportat una inversió 
que supera els dos milions 
d’euros i ha representat, so-
bretot, la instal·lació d’un cai-
xó de formigó per construir 
una rotonda al final del dic, 

de cara a facilitar el gir dels 
autocars, i la construcció 

d’una zona d’aparca-
ment per als 

mate ixos 
a u t o -

cars, entre el dic de Llevant i 
el moll de Catalunya. Des del 
punt de vista operatiu, per ac-
cedir a la terminal es preveu 
la utilització del vial superior 
de l’escullera, que va des del 
far de la Banya fins el Port Es-
portiu, aquest itinerari evitarà 
el pas de vehicles rodats pels 
molls comercials de Catalu-
nya i Aragó, fet que donarà 
major seguretat i una millor 
visió tant del port i com de la 
ciutat.

Si a totes aquestes iniciati-
ves s’hi afegeix un petit edifici 
integrat als petits locals del dic 
de Llevant, dedicat a l’atenció 
dels visitants que arribin a la 
terminal, es demostra que el 
Port de Tarragona està fent 
una aposta decidida en favor 
del tràfic de creuers. La pre-
sència de l’Autoritat Portuària 
a fires especialitzades com la 
de Miami (EUA), una de les 
més importants del món, posa 
de manifest aquesta voluntat 
d’impulsar la presència dels 
creuers a Tarragona. I això, 
juntament amb els treballs i la 
iniciativa de les empreses tu-
rístiques i les administracions, 
sobretot la local, ha de con-
tribuir a l’impuls econòmic 
de la ciutat de Tarragona i les 
poblacions veïnes, atesos els 

importants atractius patri-
monials, culturals i pai-

satgístics de les nostres 
comarques. La Tàrraco 

romana i medieval, la ruta 
del Cister, el modernis-
me, el Priorat o el delta 
de l’Ebre, per posar alguns 
exemples, són uns grans 
atractius que sens dubte es 

poden oferir als visitants que 
arriben amb creuer al Port de 
Tarragona.

La terminal de creuers i el turisme a 
les nostres comarques
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L’actual moll de ribera de la 
Química del Port de Tarrago-
na es troba al costat de la de-
sembocadura del riu Francolí 
i limita amb l’esplanada d’Hi-
drocarburs, el moll de Castella 
i, al davant, amb el moll de 
Catalunya adossat al dic de 
Llevant. Actualment, aquest 
moll té una superfície de 14,1 
ha, una línia d’atracada de 
880 metres, un calat de 12,40 
m i està dedicat exclusivament 
al tràfic de líquids químics a 
doll. 

Per tal de potenciar aquest 
tràfic, el Port de Tarragona 

acaba d’adjudicar l’ampliació 
de 18 ha de superfície, una 
ampliació que es farà gua-
nyant terrenys al mar. La nova 
terminal suposarà un augment 
de 1.119 m de la línia d’atra-
cada amb un major calat, fet 
que ha de permetre operar 
amb vaixells de majors dimen-
sions.

Aquestes obres d’ampliació 
s’han adjudicat a la unió tem-
poral d’empreses (UTE) for-
mada per FCC (Fomento de 
Construcciones y Contratas, 
SA) i COPISA (Constructora 
Pirenaica, SA) per un import 

final de 67.4 milions d’euros. 
Pel que fa a la durada de les 
obres, està previst que aques-
tes s’executin en 26 mesos i 12 
dies.

Les obres afectaran el punt 
d’atracada núm. 4 que que-
darà inhabilitat i, per tant, el 
projecte d’ampliació preveu el 
seu trasllat al costat de la nova 
línia d’atracada. D’altra ban-
da, des del punt de vista tècnic 
es proposa la construcció d’un 
moll construït amb caixons de 
formigó armat que formaran 
tres noves alineacions de 495, 
373 i 326 m. L’alineació A, la 

part frontal, davant del moll 
de Catalunya, estarà formada 
per catorze caixons i tindrà 
495 m de longitud. L’alinea-
ció B, paral·lela al moll d’An-
dalusia, tindrà una llargada de 
373 m i estarà formada per 
onze nous caixons i l’alineació 
C prolonga l’actual tancament 
que limita amb el riu Francolí. 
En aquesta darrera alineació 
s’utilitzaran nou caixons que 
faran una llargada de 326 m. 
Per tant, estem parlant que 
la suma total de les tres líni-
es d’atracada serà de 1.119 m, 
gràcies a la instal·lació d’un 
total de 33 caixons, cadascun 
dels quals  fan 33,75 m d’es-
lora, 16,75 m de mànega i 
17,40 d’alçada o puntal. 

Respecte al resultat final, 
la nova ampliació comptarà 
amb un vial perimetral degu-
dament il·luminat que vore-
jarà les tres noves alineacions, 
així com d’una nova superfície 
apta per instal·lar nous dipò-
sits i equipaments. Al mateix 
temps, la nova superfície es-
tarà dotada de xarxes d’aigua 
potable i contra incendis, una 
xarxa de drenatge i canalitza-
cions preparades per posar el 
cablatge per a les comunicaci-
ons.

Finalment, la inversió tam-
bé preveu el dragatge, la cons-
trucció de l’escullera i dels 
fonaments, així com la col-
locació dels caixons de formi-
gó. La pavimentació i el tras-
llat del punt d’atracada núm. 
4, així com tota la senyalitza-
ció i el projecte de seguretat, 
són altres partides previstes en 
aquest projecte d’ampliació 
del moll de la Química.

L’ampliació del Moll
de la Química
Creixerà de 18 ha amb terrenys guanyats al mar

Proposta d’ampliació del Moll 
i simulació de l’espai guanyat 
al mar.
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APPORTT presenta La 
VIII Edición de los Premios de la 

Comunidad Portuaria de Tarragona
Palmarés de los premios otorgados en anteriores ediciones:

- Premio a la profesionalidad a la empresa Transportes 
Marítimos Alcudia SA.
- Premio a la fidelidad al Sr. Eduardo Galià.
- Premio a la especial dedicación al Ilmo. Sr. Lluís Badia en 
calidad de presidente del Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Tarragona.

- A la Empresa más activa en la proyección exterior del Port 
de Tarragona a Katoen Natie Ibérica, SL.
- A la Especial dedicación: Sra. Montse Palau.
- A la Profesionalidad: Sr. José Mª García, al frente de la 
empresa FRUPORT, SA.

- A la Empresa más activa en la proyección exterior del 
Puerto a Cementos Esfera, SA. 
- A la Especial dedicación  al Sr. Albert Pérez Melet.
- A la Profesionalidad al Sr. Josep Lluís Navarro Royo al 
frente del sólido equipo del Departamento de Proyección 
Exterior de la Autoridad Portuaria de Tarragona.

- A la Empresa más activa en la proyección exterior del 
Port de Tarragona: Tarragona Port Services SL. 
- A la Especial dedicación: Servicios de Inspección a 
Frontera de la Administración  del Estado del Port de 
Tarragona.
- A la Profesionalidad: Sr. Josep Antón Burgasé al frente 
de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Ha dirigido, con 
una inmejorable estrategia la institución con la finalidad 
de posicionar el Port de Tarragona como un puerto líder 
en el Mediterráneo.

2003 2004

2007 2008
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El objetivo de estos premios 
es reconocer la importante la-
bor de personas, entidades y 
empresas que dedican sus es-
fuerzos dentro del sector por-
tuario en el ámbito del Port 
de Tarragona.

La actuación a través de 
su actividad y trabajo, así 
como los proyectos, acciones 
y estrategias que destaquen 

por su carácter innovador, 
originalidad y su proyección 
y liderazgo, hace que estos 
premios reconozcan el esfu-
erzo y meritoria labor, en el 
trabajo diario a favor de las 
actividades que se desarrollan 
dentro del ámbito del Port de 
Tarragona.

Por todo ello, la Agrupa-
ción para la Promoción del 

Port de Tarragona, A.I.E.-
APPORTT, con el interés de 
incentivar, estimular y reco-
nocer estos esfuerzos, ha de-
cidido fidelizar unos premios 
que, de alguna manera, desta-
can la labor desarrollada por 
personas, entidades y empre-
sas en el trabajo diario dentro 
de la actividad portuaria de 
Tarragona.

APPORTT galardonará a:
• la Empresa más activa en 

la proyección exterior del Port 
de Tarragona.

• la Especial Dedicación.
• la Profesionalidad.

El acto de entrega de pre-
mios se celebrará en el marco 
de la tradicional cena de Na-
vidad. 

- A la Empresa más activa en la proyección exterior del 
Puerto a International Marina Tárraco SL. 
- A la Especial dedicación  al Sr. Ricardo Montiel.
- A la Profesionalidad al Sr. Carlos Arola como presidente 
del Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas 
de Tarragona.

- A la Empresa más activa en la proyección exterior del 
Port de Tarragona a  Algeposa Tarraco, SL.
- A la Especial dedicación: Sr. Antonio Cerdán.
- A la Profesionalidad: Sr. Santiago Abengochea al frente 
de la Gerencia de Terminales de Mercancías Noreste de 
ADIF.

- A la Empresa más activa en la proyección exterior del Port de Tarragona: DP World Tarragona.
- A la Especial dedicación: Comité de Empresa de Estarraco.
- A la Profesionalidad: Sr. Jordi Solé Estalella al frente de la Administración Principal de Aduanas de Tarragona. Ha dirigido, con una 
inmejorable estrategia la Institución con la finalidad de posicionar el Port de Tarragona como un puerto líder en el Mediterráneo.

2005 2006

2009
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La Autoridad Portuaria de 
Tarragona, APPORTT y la 
CEPTA firmaron el pasado 
día 9 de septiembre un con-
venio de colaboración en el 
que se comprometen a unir 
esfuerzos en aras de organizar 
una jornada de presentación 
del Puerto  de Tarragona y su 

Comunidad Portuaria en la 
CEOE.

Las organizaciones CEOE 
y CEIM serán los anfitriones 
del evento que contará con 
la participación de destaca-
das autoridades de los entes 
CEOE, CEIM, Puertos del  
Estado, Port de Tarragona, 

APPORTT y  CEPTA. 
Los ponentes informarán 

sobre los planes inversores 
del Port de Tarragona en la 
zona centro y sobre  los ser-
vicios de línea regular que el 
Port de Tarragona dispone. La 
delegación del Port de Tarra-
gona estará encabezada por el 

presidente de  la Autoridad 
Portuaria de Tarragona, Josep 
A. Burgasé y por el presiden-
te de APPORTT, Josep Saltó. 
Les acompañaran los presi-
dentes de las asociaciones de 
consignatarios, transitarios y 
estibadores, así como los má-
ximos representantes de las 
compañías gestoras del Port 
de Tarragona y socios de AP-
PORTT.

A la jornada están invita-
das las empresas transitarias 
de Madrid, operadores logís-
ticos, empresas importadoras 
y exportadoras de CEOE y 
CEIM, empresas de trans-
porte terrestre, viario y fer-
roviario, operadores de carga, 
navieras con sede en Madrid 
así como  empresas construc-
toras. 

La Autoridad Portuaria y APPORTT 
presentaran los servicios del Port 
de Tarragona en Madrid
El día 16 de noviembre la sede de la Confederación 
Empresarial de Madrid acogerá una jornada sobre el Port 
de Tarragona

Momento de la firma del convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria, APPORTT y la CEPTA.
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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

Nos avalan más de 40 años al servicio de la obra pública y privada. Contamos con la más alta 
clasi�cación estatal y autonómica en movimiento de tierras y perforaciones, demoliciones,
escolleras, obras hidráulicas, marítimas y viales.

Experiencia, calidad y compromiso

La Agrupación para la Pro-
moción del Port de Tarrago-
na (APPORTT) ha centrado 
parte de su plan de actuación 
comercial para este año 2010 
en potenciar y consolidar los 
nuevos servicios de conte-
nedores transoceánicos que 
operan en la terminal de DP 
World. Para ello se ha estable-
cido un programa de visitas al 
puerto catalán para colectivos 
empresariales a nivel provin-
cial, nacional e internacio-
nal. Estas presentaciones han 
tenido como propósito dar a 
conocer, in situ, a actuales y 

potenciales cargadores, la am-
pliación de conexiones marí-
timas de contenedores que el 
recinto catalán ha puesto en 
marcha este mismo año.

APPORTT ha diseñado 
un exhaustivo plan de visitas 
para las empresas importa-
doras y exportadoras de la 
demarcación con la finalidad 
de informar sobre los nuevos 
servicios y las nuevas líneas 
regulares de contenedores que 
el Port de Tarragona ofrece 
al usuario a partir de la lle-
gada del operador global DP 
World.

APPORTT apuesta por 
la diversificación para 
fidelizar los tráficos del 
Port de Tarragona



FDIARI DE TARRAGONA – 7.9.2010
Transporte – constituirá 
una sociedad mixta con 
DP World y un operador 
ferroviario
El Puerto construirá 
el próximo año su 
estación intermodal 
interna
El Puerto apuesta por el ferrocarril 
como vía de transporte para llevar 
la mercancía hasta sus clientes. 
Por ello, además de la estación 
intermodal que quiere comenzar a 
construir el año próximo, proyecta 
tener otras dos terminales junto a 
los principales mercados de la Pe-
nínsula, Aragón y Madrid.
El primer paso en esta estrategia 
para poder distribuir la mercancía 
que entra en el puerto hacia los 
principales mercados de la Penín-
sula es construir la propia estación 
intermodal interna, que se situará 
entre la Universidad Laboral y los 
muelles de Galicia, Cantabria y 
Andalucía. Josep Anton Burgasé, 
presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Tarragona, prevé que el 
año próximo pueda comenzarse 
la construcción de esta estación, 
cuyo proyecto está redactándose 
en la actualidad.
Paralelamente, la administración 
portuaria intenta conseguir un 
acuerdo para constituir la socie-
dad que construirá y gestionará 
tanto esta estación como las que 
más adelante podrían tenerse en 
el interior de la Península. Para 
ello se cuenta ya con la partici-
pación de DP World, la empresa 
que desde hace dos años explota 
la terminal portuaria de contene-
dores y que está construyendo su 
ampliación.
Una segunda pieza muy impor-
tante será un operador ferroviario 
de entre los diversos que ya traba-
jan en mercancías y cuyo nombre 
Burgasé prefiere no desvelar de 
momento: el papel de este socio 
sería básico a la hora de gestio-
nar la estación de Tarragona y las 
terminales de Aragón y Madrid. 
Finalmente, la Autoritat Portuària 

se reserva un papel en la sociedad 
pero con carácter minoritario.
“Es más fácil hacer el proyecto de 
la estación que constituir la socie-
dad”, explica Burgasé. Por ello, en 
caso necesario, el Puerto se plan-
tearía iniciar la construcción de la 
estación adelantando la inversión 
si no se hubiese alcanzado aún el 
acuerdo. “Lo plantearemos en los 
próximos meses”, afirma Burga-
sé.
Desde esta estación, y aprove-
chando la infrautilización cada vez 
mayor de las líneas convencionales 
de tren frente a las nuevas líneas 
de ancho europeo, el Puerto hará 
llegar la mercancía hasta dos ter-
minales que se situarán en las cer-
canías de Zaragoza y de Madrid. 
“El valle del Ebro y la zona de 
Madrid son los principales mer-
cados de consumo de España”, 
indica Burgasé. Si bien Tarragona 
había tenido conversaciones con el 
operador logístico Plaza, de Zara-
goza, ahora prefiere explorar otras 
posibilidades porque “ellos siguen 
apostando por el transporte por 
carretera”.

FDIARIO DEL PUERTO – 12.8.2010
Marítimo-Los cálculos de 
la Autoridad Portuaria 
apuntan a un tráfico 
aproximado de 250.000 
unidades de TEU
El Port de Tarragona 
prevé incrementar 
un 10% el tráfico de 
contenedores este 
año
El Port de Tarragona concluirá el 
presente ejercicio con un aumen-
to del tráfico de contenedores de 
un diez por ciento, aproximada-
mente. O esas son, al menos, las 
previsiones que maneja la autori-
dad portuaria catalana, que confía 
en acabar este año con un movi-
miento aproximado de 250.000 
unidades de  TEU, frente a las 
220.000 unidades de TEU movi-
dos en el ejercicio anterior.
En estos momentos, el puerto ca-
talán no está muy lejos de cumplir 

su objetivo ya que está incremen-
tando este tráfico a un ritmo muy 
superior. Concretamente, en la 
primera mitad del año por el Port 
de Tarragona han pasado un total 
de 124.936 unidades de TEU, 
frente a las 87.597 manipuladas 
en el mismo periodo del pasado 
año. Esto supone un crecimiento 
del 42,63%.

Sin embargo, desde la Auto-
ridad Portuaria de Tarragona 
(APT) matizan que “la puesta 
en marchas de la nueva terminal 
de contenedores se llevó a cabo 
a mediados de febrero pasado, 
por consiguiente, este espectacu-
lar incremento se debe en buena 
medida a esta circunstancia”. Por 
ello, “cabe esperar – continúan – 
que a medio plazo este porcentaje 
disminuya y se sitúe alrededor del 
10%”.

En lo que llevamos de año, el 
de Tarragona es uno de los puer-
tos españoles que está logrando 
una recuperación más rápida 
del tráfico de mercancías que se 
perdió durante el pasado año. El 
enclave, entre enero y junio, ha 
logrado un crecimiento del tráfico 
total del 7,47% moviendo 16,19 
millones de toneladas, frente a los 
15,06 millones conseguidos du-
rante el primer semestre de 2009.

Para este año, la intención de 
sus responsables es “situarnos en 
los volúmenes del 2008 y, para 
ello, contamos con el aumento de 
la carga general, una consecuencia 
de la política de diversificación 
impulsada desde hace unos años 
por la Autoridad Portuaria de Ta-
rragona y que ha contado con el 
apoyo de la mayoría de las empre-
sas que conforman la comunidad 
portuaria”, precisan.

Desde la APT señalan que el 
Plan Estratégico 2008-2020 “con-
templa el fortalecimiento de los 
tráficos tradicionales y la búsque-
da de nuevas cargas, consciente de 
que sólo con la especialización y 
una clara voluntad de diversifi-
cación nos permitirá alcanzar los 
objetivos propuestos”.

Aunque también puntualizan 

que los esfuerzos comerciales y 
estratégicos puedes verse lastra-
dos por “la marcha general de la 
economía, que afecta a algunos 
tráficos como el de vehículos o el 
de los productos ligados al sector 
de la construcción”.

FEL VIGIA  – 27.7.2010 

Burgasé, satisfecho 
con el resultado de 
la misión comercial a 
Alejandría
Tras la firma del convenio con 
la Autoridad Portuaria de Ale-
jandría, que tuvo lugar el pasado 
día 18, el presidente del Port de 
Tarragona, Josep Anton Burgasé, 
asegura que “una de las cosas que 

Josep Anton Burgasé con el 
ministro de Tansportes de 
Egipto, Alaa Famhy



más unen a los pueblos y a las cul-
turas es su comercio y en este caso 
Alejandría y Tarragona se acercan 

más por este convenio que poten-
cia sus relaciones comerciales”. 
Actualmente, Tarragona tiene una 

línea que recala en Alejandría de 
la naviera Nordana, para produc-
tos químicos, y con este convenio 
se lograrán fortalecer los vínculos 
de los dos puertos en los ámbi-
tos de intermodalidad, logística 
(ZAL), sistemas de información 
de la comunidad portuaria, re-
laciones puerto-ciudad, sistemas 
de calidad, etc. “Egipto es un 
mercado emergente y el que más 
está creciendo del Mediterráneo y 
Alejandría es su puerto”, recuerda 
Burgasé. La presentación de las 
instalaciones portuarias de Ta-
rragona la realizaron los distintos 
miembros de la misión comer-
cial, porque, según Burgasé, “son 
ellos, los empresarios de una y 
otra orilla del Mediterráneo, los 
que determinarán la buena mar-
cha de esta apuesta industrial y 
comercial”. Los componentes de 
la misión portuaria tarraconense 
fueron Carles Severino, presiden-
te de la Asociación de Empresas 
Estibadoras de Tarragona; Carlos 
Arola García, presidente de la 
Asociación de Consignatarias del 
Port de Tarragona; Gabriel Gar-
cía Gorbeña, director comercial 
de Fruport; y Oscar Rodríguez 
Roijals, director de DP World 
Tarragona; además del director 
del puerto, Francesc Sánchez. Por 
parte del Puerto de Alejandría la 
presentación la realizó Hoda M. 
Attia GabAllah, asesora del presi-
dente de la Autoridad Portuaria de 

Alejandría, Mohammed Essam.
La presentación se llevó a cabo 

en la sede de la Autoridad Portua-
ria de Alejandría tras la firma del 
convenio, que contó con la pre-
sencia del ministro de Transportes 
egipcio, Alaa Fahmy.

FINTERTRANSPORT – 12.7.2010

La terminal DP 
World en Tarragona 
incrementa su 
superficie operativa

DP World Tarragona ha aumen-
tado la superficie bruta de su ter-
minal de contenedores en 8.000 
metros cuadrados. Esta acción es 
el resultado de la última fase de los 
trabajos realizados por Fomento 
Construcciones y Contratas. 

El nuevo espacio está prepara-
do para operaciones con reach-
stackers, en espera de los próximos 
16.000 metros cuadrados de su-
perficie que se deben concluir en 
julio y que estarán equipados para 
el trabajo de las RTG’s (grúas pór-
tico sobre neumáticos).

Según el director general de la 
terminal DP World Tarragona, 
situada en el muelle de Andalucía 
del puerto catalán, Oscar Rodrí-
guez, “estas mejoras suponen un 
significativo paso adelante para 
DP World Tarragona y demues-
tran nuestro compromiso con la 
mejora en la calidad y excelencia 
en el servicio a nuestros clientes”.
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Entrevista2222

Consejero delegado de Bergé Marítima.
CRISTÓBAL VALDÉS

¿Quién es el grupo Bergé y a 
qué se dedica?
Bergé y Cia es un un holding 
familiar que nació en 1870, en 
Bilbao, como oficina consigna-
taria de buques y estibadores. 
Después de un proceso de ex-
tensión por toda España, de di-
versificación de negocios y de 
internacionalización, actual-
mente agrupa diferentes nego-
cios, entre los que  cabe desta-
car la importación de vehícu-
los, en la que es líder en España 
y Latinoamérica, la logística, y 
dentro de ella las operaciones 
portuarias, servicios de remol-
que y amarre, protección del 
medio ambiente marino, servi-
cios financieros y la generación 

de energía  
¿Qué hace Bergé en el Port de 
Tarragona y porqué decidió 
ubicarse en él?
Bergé tiene una presencia rele-
vante en Tarragona en diferen-
tes actividades. Está presente 
como estibador y consignata-
rio a través de Bergé Marítima 
Tarragona. Carport Tarragona 
realiza operaciones portuarias 
de carga, descarga y almacenaje 
de vehículos. Bergé Automoti-
ve Logistics realiza operaciones 
de almacenaje, inspección, 
preinstalación y expedición de 
vehículos por vía terrestre, y 
a través de Reyser se realizan 
labores de amarre y limpieza 
costera.

Planes a corto y medio plazo 
de Bergé en Tarragona 
Bergé considera estratégica su 
posición en Tarragona. Como 
objetivos, continuar desarro-
llando el negocio a través de 
la captación de nuevos tráficos 
para el puerto, de nuevas opor-
tunidades de negocio, y mejo-
rar cada día más la calidad de 
nuestro servicio. 
¿Cómo ve la situación econó-
mica por la que atraviesan las 
empresas del sector?
La caída de actividad iniciada 
en 2009 ha afectado a todo el 
sector. En 2010 el tráfico ha 
repuntado algo lo que unido 
al esfuerzo por adaptarse a esta 
nueva situación, irá dando fru-
tos.
¿Cómo les va después de más 
de 130 años de actividad 
como grupo?
Como he esbozado en la pri-
mera pregunta el balance es 
extremadamente positivo.
¿Qué les une a APPORTT?
Siempre hemos creído en la 
importancia de participar en 
todas las iniciativas de pro-
moción del Port de Tarrago-
na. Para nosotros siempre ha 
sido prioritario colaborar con 
APPORTT. Gracias a ello 
favorecemos nuestro propio 
crecimiento, y promovemos el 
desarrollo y el futuro del Port 
de Tarragona, con lo que todos 
salimos ganando.

«Con ello favorecemos nuestro crecimiento y el del 
puerto, con lo que todos salimos ganando»

«Para nosotros 
siempre ha 
sido prioritario 
colaborar con 
APPORTT»
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Expedients
Durant el tercer trimestre de 2010, el SAC ha atès 
un total de 103 consultes de clients i usuaris, de 
les quals 77 són peticions d’informació, 7 són re-
clamacions, 4 són queixes i 15 es corresponen amb 
sol·licituds. El total dels expedients comptabilit-
zats ha de contribuir a la millora del servei i al seu 
major coneixement.

De les 77 consultes realitzades, un 74,8% re-
presenten peticions d’informació, un 6,8% són re-
clamacions, un 3,9% són queixes i un 14,6% són 
sol·licituds.

En relació a les peticions d’informació, cal des-
tacar un notable augment dels expedients si ho 
comparem amb les dades del 
segon trimestre, passant de 68 
a 77 registres en aquest tercer 
trimestre. A banda de les con-
sultes habituals sobre informa-
ció general del port (horaris, 
línies regulars, ubicació de 
terminals, etc.), aquests darrers 
mesos s’han atès nombroses 
consultes referents al nou sis-
tema informàtic d’acreditació 
per a transportistes i usuaris 
per a l’accés a les instal·lacions 
de l’APT. 

Juliol - Agost- Setembre 2010

JULIOL AGOST SETEM. Total % s/trim.  

Informació 28 16 33 77 74,8

Reclamació 5 1 1 7 6,8

Suggeriment 0 0 0 0 0,0

Sol·licitud 3 8 4 15 14,6

Queixa 1 3 0 4 3,9

Totals 37 28 38 103 100,0
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Líneas regulares del Port de Tarragona
PUERTOS FRECUENCIA LÍNEA TIPO SERVICIO NAVIERA AGENTE

EUROPA ATLÁNTICA

ESPAÑA  Las Palmas, Tenerife, 

Fuerteventura

Semanal CANARIAS-MED PC WEC-Lines ROMEU Y CÍA, SA

ESPAÑA  Las Palmas, Tenerife, 

Lanzarote

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

ESPAÑA Alicante, Arrecife, Las 

Palmas, Tenerife

Cada 10 días MED-CANARIAS PC YAIZA SHIPPING PÉREZ Y CÍA, 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

EUROPA MEDITERRÁNEA

ESPAÑA  Barcelona, Valencia

Semanal MESA PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ Y CÍA, SA

NIVER LINES AGENCÍA MARÍTIMA 

ESPAÑOLA EVGE, SA

FRANCIA Fos sur Mer HAMBURG SÜD TRANSITAINER

ITALIA Génova, Livorno, Vado 

Ligure

COMPANHIA LIBRA DE 

NAVEGAÇAO

MARÍTIMA DEL 

MEDITERRÁNEO, SA

MALTA Valetta CMA CGM IBÉRICA CMA CGM IBÉRICA

ITALIA Génova, Nápoles Quincenal MAF PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ & CÍA, SA

COSCO AGENCÍA MARÍTIMA 

TRANSHISPANICA, SA

ITALIA Génova, Livorno

Semanal ZIM Container Service PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ & CÍA, SA

GRECIA, Pireo

COSCO AGENCÍA MARÍTIMA 

TRANSHISPANICA, SA

CONTAINER LINE MARÍTIMA DEL 

MEDITERRÁNEO, SA

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 FEEDER SERVICE S-W AFRICA PC MSC CARALB MARÍTIMA, SA

ITALIA Vado Semanal CALA PC HAMBURG SÜD AROLA ADUANAS Y 

CONSIGNACIONES, SL

ITALIA Salerno Semanal FEEDER SERVICE MAERSK PC MAERSK
MARÍTIMA DEL 

MEDITERRÁNEO, SAESPAÑA Algeciras*

ITALIA Livorno, Civitavecchia Semanal ITALIA PV UECC BERGÉ MARÍTIMA

Tipos de servicio: * HUB CON POSIBILIDAD DE MÚLTIPLES ENLACES ** PUERTOS SUJETOS A INDUCEMENT  
PC:  Portacontenedores.  PV: Portavehículos.  OC: Otras cargas.  RL: Rol-on Rol-off.
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PUERTOS FRECUENCIA LÍNEA TIPO SERVICIO NAVIERA AGENTE

ÁFRICA ATLÁNTICA

GHANA Tema 

Quincenal MAF PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ & CÍA, SA

COSTA MARFIL Abidjan COSCO
AGENCÍA MARÍTIMA 

TRANSHISPANICA, SANIGERIA Lagos, Tin Can Island

SENEGAL Dakar Semanal MESA PC

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

MARRUECOS Casablanca Quincenal MARRUECOS/CANARIAS PV-RL SUARDIAZ SUARDIAZ TERMINAL 

TARRAGONA

GUINEA Bata, Malabo Quincenal GUINEA PC EUROCONDAL SHIPPING TRAVIMA,SA

ÁFRICA MEDITERRÁNEA Y ORIENTE MEDIO

ISRAEL Haifa Semanal ZIM Container Service PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ & CÍA, SA

COSCO AGENCÍA MARÍTIMA 

TRANSHISPANICA, SA

CONTAINER LINE MARÍTIMA DEL 

MEDITERRÁNEO, SA

EGIPTO Alejandría

Quincenal S-EASTBOUND PC NORDANA LINE ** WECO MARÍTIMALIBIA Misurata

TURQUÍA Mersin, Izmir

AMÉRICA ATLÁNTICA NORTE

CANADÁ Halifax

Semanal ZIM Container Service PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ & CÍA, SA

USA Nueva York, Savannah

CHINA SHIPPING CHINA SHIPPING(SPAIN) 

AGENCY, S.L. 

HAPAG LLOYD HAPAG LLOYD SPAIN

USA GULF Houston
Quincenal S-WESTBOUND PC-PV-RL NORDANA LINE ** WECO MARÍTIMAUSA EAST COAST Jacksonville, 

Baltimore

AMÉRICA PACÍFICO NORTE

USA Los Ángeles, Oakland Semanal ZIM Container Service PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ & CÍA, SA

HAPAG LLOYD HAPAG LLOYD SPAIN

CHINA SHIPPING CHINA SHIPPING (SPAIN) 

AGENCY, S.L.

ASIA ÍNDICO-PACÍFICO

CHINA Semanal

VíA  HAIFA
PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ & CÍA, SA

VíA  VALENCIA MSC CARALB MARÍTIMA, SA

AUSTRALIA Mensual AUSTR-JAP PV MARINE K-LINE BERGÉ MARÍTIMA
JAPAN

COREA DEL SUR Semanal KOREA PV EUKOR CAR CARRIERS BERGÉ MARÍTIMA

Tipos de servicio: * HUB CON POSIBILIDAD DE MÚLTIPLES ENLACES ** PUERTOS SUJETOS A INDUCEMENT  
PC:  Portacontenedores.  PV: Portavehículos.  OC: Otras cargas.  RL: Rol-on Rol-off.
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PUERTOS FRECUENCIA LÍNEA TIPO SERVICIO NAVIERA AGENTE

CENTROAMÉRICA Y CARIBE

JAMAICA Kingston
Semanal ZIM Container Service PC

ZIM Integrated Shipping 
Services

PÉREZ & CÍA, SAPANAMÁ Balboa, Canal 

Panamá

ARGENTINA Buenos Aires

Semanal MESA PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ Y CÍA, SA

NIVER LINES AGENCIA MARÍTIMA 

ESPAÑOLA EVGE, SA

BRASIL Paranagua, Pecem 

Río Grande, Río de Janeiro, 

Santos

HAMBURG SÜD TRANSITAINER

CONTAINER LINE TRANSITAINER

URUGUAY Montevideo
COMPANHIA LIBRA DE 

NAVEGAÇAO

MARÍTIMA DEL 

MEDITERRÁNEO, SA

CMA CGM IBÉRICA CMA CGM IBÉRICA

COLOMBIA Santa Marta, 

COSTA RICA, Pto. Limón

Semanal SEAMED OC SEATRADE AROLA ADUANAS Y 

CONSIGNACIONES, SL

EL SALVADOR San Salvador, 

Acajutla

Quincenal S-WESTBOUND PC-PV-RL NORDANA LINE** WECO MARÍTIMA

GUATEMALA Sto Tomás de 

Castilla, Guatemala City

MÉXICO Veracruz

REPÚBLICA DOMINICANA Río 

Haina

VENEZUELA La Guaira

COLOMBIA Turbo Semanal CALA PC HAMBURG SÜD
AROLA ADUANAS Y 

CONSIGNACIONES, SLCOSTA RICA Puerto Moín

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

Agencia Marítima Transhispánica, S.A.
Calle Real, 23-A, 1º 43004-Tarragona

Telf. 977 228 711 Fax. 977 222 856
e-mail: tgnaconsignaciones@trasmediterranea.es

Agencia Marítima Española Evge,S.A
Avda. Francesc Cambó, 17  8º B  08003 Barcelona

Tel.: 93 416 93 00 Fax: 93 268 17 50
http://www.evgebcn.com - e-mail: evge@evgebcn.com

Arola Aduanas y Consignaciones, S.L.
Santiyán, 2, 1º 43004 Tarragona

Tel:  977 242 814 Fax: 977 236 120
http://www.arola.com - e-mail: agency@arola.com

Bergé Marítima, S.A.
Muelle de Cantabria, s/n 43004 Tarragona

Tel. 977 550 500 Fax: 977 270 587
http://www.Berge-m.es - e-mail: consignacion.tar@berge-m.es

China Shipping (Spain) Agency, S.L.
Avda. Drassanes, 6-8, 8ª 08001 Barcelona

Telf: 93 301 43 76 Fax: 93 318 25 17
http://www.csspain.com - e-mail: barcelona@csspain.com

CMA CGM Iberica, S.A.
Edif. Service Center. Avda. Ports d’Europa, 100, 4º 08040 Barcelona

Tel:  933 196 800 Fax: 933 197 721
http://www.cma-cgm.com - e-mail: ibc-genmbox@cma-cgm.com

Contenosa, S. A.
Plaza de los Carros, 5 Ático  43004 Tarragona

Tel:  977 250 026 Fax: 977 236 065
http://www.grupocontenosa.com - e-mail: tarragona@contenosa.com

Hapag-Lloyd Spain, S.L. 
c/ Condal, 32  3º izq. 08002 Barcelona
Telf.: 93 343 60 00 Fax: 93 412 16 18

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

Marítima del Mediterráneo, S.A.
Comerç, 7 baixos 43004 Tarragona
Tel:  977 252 546 Fax: 977 236 212

http://www.marmedsa.com - e-mail: opstar@marmedsa.com
Caralb Marítima, SA

Unió, 31, 2on 2ª 43001 Tarragona
Tel:  977 223 346 / 977 251 642 Fax: 977 219 868
http://www.caralb.com - e-mail: ops@caralb.com

Pérez & Cía, SA
Castellarnau, 14 43004 Tarragona

Tel: 977 217 156/ 977 217 116 Fax 977 225 143
http://www.perezycia.com - e-mail: tarragona@perezycia.com

Suardiaz Terminal Tarragona, S.A.
Muelle Andalucía s/n Aptdo. Correos 787 43080 Tarragona 

Tel: 977 223 466/53 Fax: 977 553 066
http://www.suardiaz.com - e-mail: stt@suardiaz.com

Romeu y Cía, SA
C/ Apodaca, 32, 1er 4ª 43004 Tarragona

Telf: 977 234 111 Fax: 977 238 095
http://www.romeuycia.com - e-mail: tarbiz@romeugroup.com

Transitainer, S.A
Avda. de les Drassanes, 6-8, planta 13 08001 Barcelona

Telf: 93 304 00 50  Fax: 93 317 10 54
http://www.transitainer.com - e-mail: general@transitainer.com

Travima, S.A.
Real, 23, Esc B 1º 43004 Tarragona
Tel:  977 250 033 Fax: 977 224 468

http://www.travima.com - e-mail: tgndire@travima.com
WECO Marítima.

Plaza de los Carros, 4-1ª  43004 Tarragona
Tel.902 01 20 71 fax  977 22 72 17

http://www.weco.es - e-mail: sales@weco.es
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El Ministeri d’Indústria del 
Govern d’Espanya va reme-
tre a la Comissió Nacional de 
l’Energia (CNE) una proposta 
de reial decret que modificava 
la norma que s’havia aprovat 
el mes de febrer passat, amb 
la finalitat d’incentivar el con-
sum del carbó nacional a les 
centrals tèrmiques espanyoles. 
Brussel·les havia posat traves a 
la proposta per les compensa-
cions previstes en el mateix 
decret, atès que altres centrals 
deixarien de produir electri-
citat, en funcionar més ho-
res les tèrmiques alimentades 
amb carbó. Al mateix temps, 
cal dir que el suport al carbó 
suposava una contradicció 
amb les preocupacions medi-
ambientals del propi executiu, 
sobretot pel que fa referència 
a una possible afectació de 
l’actual legislació comunità-
ria.

D’altra banda, calia esperar 
la reacció de les companyies 
elèctriques que, efectivament, 
varen obrir un front legal 
contra les ajudes al carbó. 
Iberdrola, Gas Natural Fe-
nosa i  Endesa van anunciar 
que recorreri-
en al Tribunal 
de Justícia de 
Luxemburg la 
decisió de la 
Comissió Eu-
ropea de do-
nar llum verda 
al Pla d’ajudes 
del Govern 
Espanyol. Les 
companyies argumentaven 
que el decret afectaria les 
centrals elèctriques de cicle 
combinat, alimentades bà-
sicament amb gas natural, i 
les tèrmiques que consumien 
únicament carbó d’importa-
ció, atès que veurien afecta-

des les seves produccions. Les 
companyies també al·legaven 
que la norma no és compati-
ble amb el dret comunitari i, 
per aquesta raó, van demanar 
l’adopció de mesures cautelars 
i la suspensió provisional de la 
decisió de la UE. 

D’altra banda, el Govern 
espanyol continuava ferm 
en la idea de donar suport al 
carbó nacional, obrint al ma-

teix temps un 
front amb la 
Pròpia Comis-
sió Nacional 
de l’Energia 
(CNE) i les 
c o m u n i t a t s 
a u t ò n o m e s 
afectades per 
l’esmentat de-
cret.  D’altra 

banda, la reacció dels treballa-
dors  del sector del carbó es 
va traduir en manifestacions i 
mesures de pressió; i algunes 
organitzacions ecologistes van 
fer sentir les seves opinions 
contràries, argumentant que 
la mesura afectava a la poten-

ciació de les energies renova-
bles, i que el consum de com-
bustibles d’origen fòssil era 
responsable, en part, del canvi 
climàtic.

Finalment, amb el plàcet 
europeu, el Consell de Mi-
nistres va aprovar el primer 
d’octubre el Reial decret del 
carbó autoritzat per la Co-
missió Europea, que incentiva 
l’ús d’aquest mineral en les 
centrals elèctriques. La nova 
mesura, que tindrà caràcter 
transitori fins a final de 2014, 
garanteix l’ús del carbó naci-
onal en moments de caiguda 
de la demanda d’energia, si bé 
la seva aplicació definitiva està 
subjecta a la publicació en els 
diaris oficials.

El Pla preveu el consum 
carbó autòcton, junt amb 
d’altres carbons importats 
més eficients i menys conta-
minants, en una proporció 
màxima del 15% i, en qual-
sevol cas, el decret preveu que 
les quantitats garantides no 
superaran en cap cas el 9% del 
total de la demanda elèctrica. 
Cal ressaltar que la diferèn-
cia més important d’aquesta 
nova norma respecte de la que 
s’havia aprovat el mes de fe-
brer passat, és la supressió de 
l’annex que feia referència al 
pagament a les centrals que 
fossin desplaçades pel meca-
nisme de restriccions per ga-
rantia de subministrament.

El decret del carbó
Consell de Ministres va aprovar el passat 1 d’octubre el Reial 
Decret del carbó autoritzat per la Comissió Europea, que 
incentiva l’ús del mineral autòcton en les centrals elèctriques.

Joan M. Basora roBert

Cap del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’APT
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Las obras que se están llevan-
do a cabo en las instalaciones 
portuarias de Tarragona y 
de cuya dirección es respon-
sable el Área de Gestión del 
Territorio de la Autoridad 
Portuaria son, entre otras, el 
vallado perimetral de limi-
tación zona de servicio del 
Port de Tarragona, por lo que 
continúa el citado vallado en 
diversas áreas de acceso a los 
muelles de ribera.

También, se continúa con 
la ampliación del muelle de 
Andalucía para la plena im-
plantación de la terminal de 
contenedores y, a la vez,  tras-
lado de las instalaciones del 
pantalán de Asesa. Duran-
te el tercer trimestre se han 
realizado los trabajos que a 
continuación se relacionan: 
el nuevo atraque de Asesa, el 
cual funciona satisfactoria-
mente. También, se ha termi-
nado el trasdós de cajones; se 
ha completado el sistema de 
celdas antireflejantes mejo-
rando así la operatividad en 
el muelle de Cantabria. Se ha 
construido la viga de cantil 
del muelle de Andalucía y se 
han acabado de colocar las 
losas de protección de pie de 
cajón en el mencionado mue-
lle de Andalucía. Así mismo, 
se ha construido parte de la 
explanada nueva y se ha pre-
cargado y, por lo tanto, se ha 
habilitado una superficie de 
300 metros por 50 metros 

con las condiciones óptimas 
para operar: eso incluye la 
ejecución de pilotes y viga de 
cimentación, la colocación 
de carril y accesorios, y la pa-
vimentación. Y por último, 
se han realizado trabajos en 
el sistema eléctrico, el siste-
ma contra incendios y el sis-
tema de distribución de agua 
potable. Además se ha ejecu-
tado la mota de cierre con la 
capa de filtro y el manto de 
protección. 

Nuevo Puesto de 
Inspección Fronterizo (PIF)
Han finalizando las obras re-
lativas a la nueva ampliación 
junto al edificio del PIF y se 
han iniciado las obras de ins-
talación del ascensor. El PIF, 
como se recordará, tiene una 
labor preventiva, fiscalizado-
ra, y esto ha de ser compati-
ble con la agilidad y fluidez 
del trabajo, cuestión que no 
es fácil, pero el Port de Tarra-
gona avanza en recursos hu-
manos e instalaciones líderes 
como éstas.  En este nuevo 
edificio estarán ubicadas to-
das las áreas de la inspección 
de mercancías que pasan por 
las instalaciones portuarias, y 
que son controladas por los 
servicios de Sanidad.

Por otro lado, se trabaja 
en el vial territorial línea de 
ferrocarril ZAL y los accesos 
de Repsol en el tramo eleva-
do sobre el rack de Repsol –

Port de Tarragona, y ya han 
finalizado los trabajos del te-
rraplenado del vial territorial 
y la línea de ferrocarril del 
ZAL, así como las estructu-
ras, muros y adecuación de 
la parte del proyecto dentro 
de las instalaciones de Rep-
sol. Las obras están en su fase 
final restando la instalación 
de los últimos servicios afec-
tados del ACA en la zona de 
la Pineda.

También, se trabaja en la 
colocación de la nueva cu-
bierta de los tinglados 2 y 3 y 
los refugios 1 y 2 en el mue-
lle de Costa,  ya ha conclui-
do la colocación de las placas 
de coronación del Refugio 
2 y se encuentran en fase de 
acabado la colocación de las 
placas en zonas afectadas del 
Refugio 1. A la vez también 
se han instalado la mayoría 
de los bajantes previstos en 

los paramentos laterales del 
Refugio 2.

Prolongación de 30 metros 
en el muelle de La Rioja
Ha concluido la prolonga-
ción del hormigón sumergi-
do en el muelle de La Rioja 
y se están llevando a cabo los 
mismos trabajos en la zona 
perpendicular al muelle.

Por otra parte, y en cuanto 
a la cimentación para la grúa 
de 100 pies en el muelle de 
Andalucía, hasta la fecha se 
han construido 100 metros 
de viga de 1,70 metros por 
1,70 metros, así como los 
pilotes previstos de 2 me-
tros de diámetro y 36 metros 
de profundidad. Al mismo 
tiempo, se ha trabajado en 
la ampliación del área adua-
nera del Port de Tarragona y 
se han concluido las obras de 
movimiento de tierras y pavi-
mentación, quedando rema-
tes de formación de isletas en 
zonas localizadas, así como la 
totalidad de la señalización 
horizontal proyectada.

Por lo que respecta al nue-
vo alumbrado en los muelles 

Inversiones en 
curso del Port 
de Tarragona
Nuevo PIF, prolongación del Muelle de 
Andalucía, nuevo atraque de ASESA, 
entre otros...

En este nuevo edificio estarán 
ubicadas todas las áreas de la 
inspección de mercancías que 
son controladas por los servicios 
de Sanidad.
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de Castilla y La Rioja, cuya 
obra consiste en  restituir las 
torres de iluminación exis-

tentes en dichos muelles, 
dada su antigüedad superior 
a 35 años, por torres de coro-

na móvil de 26 metros de al-
tura, por lo tanto se llevarán 
a cabo las canalizaciones eléc-
tricas, las torres de alumbra-
do, el alumbrado en báculos, 
las líneas eléctricas en BT, la 
ampliación de los cuadros de 
BT y el desmontaje de las to-
rres antiguas. Hasta la fecha 
se ha llevado a cabo la parte 
proporcional de movimien-
tos de tierras en relación con 
las instalaciones citadas.

Todas estas obras y actua-
ciones en las instalaciones 
portuarias de Tarragona, así 
como las que se han realizado 
en los dos trimestres anterio-
res se enmarcan dentro del 
Plan Estratégico 2008-2020 
del Puerto que contempla 
y prioriza todas aquellas ac-
tuaciones y obras que tienen 
como objetivo claro lograr, 
entre toda la comunidad por-
tuaria implicada, que el Port 
de Tarragona sea uno de los 
más competitivo del Medite-
rráneo. 

Han finalizado las obras 
relativas a la nueva 
ampliación junto al 
edificio del PIF.
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Durante los meses de julio a 
septiembre de 2010 se han 
recibido dos escalas del buque 
de crucero Thomson Dream 
en el Port de Tarragona. Este 
crucero, de 243 metros de es-
lora y capacidad para 1.500 
pasajeros, atracó en el mue-
lle de Cantabria, desde don-
de sus pasajeros partieron en 
excursión principalmente a la 
ciudad de Tarragona.

El origen del Thomson Dre-
am se remonta a 1985, cu-
ando los astilleros alemanes 
Meyer Werf, lo entregaron a 

la naviera Home Lines que 
lo bautizó como Homeric. En 
1988 el Homeric fue compra-
do por la Holland America 
Line, que lo bautizó como 
Westerdam y lo gestionó hasta 
2002.

Como curiosidad, cabe 
señalar que el Westerdam, que 
atracó en el Port de Tarrago-
na los días 9 de septiembre 
y 13 de noviembre de 2004, 
no es el mismo Westerdam 
mencionado anteriormente, 
sino el tercer Westerdam de la 
compañía Holland America 

Line, que fue botado en 2002 
y continúa navegando con ese 
nombre.

Siguiendo con la historia 
del Thomson Dream, a partir 
de 2002, el segundo Wester-
dam (antiguo Homeric de 
Home Lines) fue comprado 
por Costa Cruceros, que lo 
renombró como Costa Euro-
pa. En abril de 2010 el Costa 
Europa fue rebautizado como 
Thomson Dream, y alquilado 
a Costa Cruceros por diez 
años por parte de la compañía 
Thomson Cruises. 

Al inicio de su actividad 
como Thomson Dream, este 
buque fue uno de los tras-
portes especiales utilizados 
para el traslado de los viajeros 
de Thomson y First Choice, 
principalmente españoles que 
habían quedado atrapados 
durante el cierre de los aero-
puertos de 2010 debido a la 
nube volcánica emitida por el 
volcán islandés Eyjafjallajoe-
kull.

Por otro lado, cabe destacar 
que el pasado día 30 de septi-
embre tuvo lugar la presenta-
ción de la plataforma virtual 
para la proyección internaci-
onal del Camp de Tarragona 
(www.elcampdetarragona.
net), promovida por el Patro-

nat Catalunya Món, y fruto 
del trabajo conjunto de su 
comité técnico, del que esta 
Autoridad Portuaria forma 
parte. Este trabajo contó con 
la participación de los ayunta-
mientos de Tarragona y Reus, 
las cámaras de comercio de 
Tarragona, Reus y Valls, la 
Universitat Rovira i Virgili y 
la Delegación del Gobierno 
en Cataluña y pretende ser 
el primer paso de una plata-
forma para la difusión de los 
principales activos turísticos, 
industriales, etc. del Camp de 
Tarragona.

Asimismo, en este tercer 
trimestre subrayar también 
la misión institucional y co-
mercial del Port de Tarragona 
a Egipto, que fue coordinada 
con el agregado comercial de 
la embajada de Egipto en Es-
paña y Acc10, y fue encabeza-
da por el presidente y el direc-
tor de la Autoridad Portuaria, 
que acompañados por empre-
sarios del puerto firmaron un 
convenio de colaboración con 
el Puerto de Alexandria en el 
que se recoge lo que será el 
inicio de una mayor actividad 
comercial con nuestro puerto, 
que se materializará en un in-
cremento de conexiones marí-
timas regulares. 

El crucero 
‘Thomson Dream’ 
escala en el Port 
de Tarragona
Se presenta la plataforma virtual, 
www.elcampdetarragona.net

Montse Morente

Departamento Comercial y Marketing





Indicadors del Pla de Formació de la 
Comunitat Portuària 2009-2010

Durant el curs 2009-2010 s’ha 
realitzat una depuració de la 
base de dades de les empreses 

adherides al Pla de Formació 
de la Comunitat Portuària (en 
endavant PFCP) amb la finali-

tat d’ajustar la informació a la 
situació real, atès que no havi-
en estat considerades diverses 
incidències en les empreses 
adherides (baixes, canvis de de-
nominació, duplicitats, extin-
cions, altes...).  Els indicadors 
que es mostren presenten els 
resultats referits a cursos lectius. 
D’aquesta forma complim amb 
l’objectiu que ens havíem fixat 
a la finalització del curs 2009-
2010, que no és altre que oferir 
les dades d’acord amb els ma-
teixos criteris utilitzats per les 
entitats i institucions dedicades 
a la formació en qualsevol dels 

seus àmbits. 
Els indicadors, per tant, re-

cullen les dades des del curs lec-
tiu 2005-2006 fins al que hem 
acabat el darrer mes de juliol 
(2009-2010) i tenen en comp-
te el total d’accions formatives 
organitzades en cada període 
lectiu. 

D’aquests indicadors desta-
ca que s’ha finalitzat el període 
2009-2010 amb un total de 90 
empreses adherides al PFCP, de 
les quals hi han participat 44, 
amb un total de 149 alumnes 
inscrits i 427 hores de forma-
ció.

S’han dut a terme un total de 
9 accions formatives amb un 
percentatge de satisfacció global 
superior al 81%

Accions formatives

Nombre d’hores de formació

Les accions formatives que s’han dut a terme han estat:
• Anglès en les relacions marítimes
• Conductor de carretons elevadors 1
• Conductor de carretons elevadors 2
• Desenvolupament i coaching
• Direcció d’Operacions Portuàries
• La Llei de protecció de dades i la seva aplicació a l’empresa
• Oficial de protecció d’instal·lacions portuàries (Inicial)
• Oficial de protecció d’instal·lacions portuàries (Actualització)
• Operador Econòmic Autoritzat
El nombre d’accions formatives des de l’inici del Pla de For-

mació l’any 1998 és de 81. El darrer curs lectiu ha comportat un 
important increment de l’oferta i execució d’accions formatives, 
com a resultat de la professionalització i externalització del Pla de 
Formació de la Comunitat Portuària. 

La realització de cursos de llarga durada, com han estat el Postgrau 
de Direcció d’Operacions Portuàries amb un total de 156 hores 
que no s’havia reeditat des de l’any 2006, i del curs d’Operador 
Econòmic Autoritzat (OEA), impartit per primer cop a la Comu-
nitat Portuària de Tarragona, amb un total de 104 hores lectives, 
han fet incrementar el nombre d’hores de formació impartides el 
curs 2009-2010 de forma exponencial. 
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Nombre d’alumnes i la seva satisfacció Incorporació de noves empreses al PFCP

Pla de Formació de la Comunitat Portuària 2010-2011

El Pla de Formació 2010-2011 
és la conseqüència d’un procés 
d’evolució i maduració al llarg 
del temps, que ha permès in-
corporar, any rere any, aspectes 
significatius: la contribució de 
les empreses adherides en la 
planificació de les accions for-
matives com a resultat de les 
seves propostes, la participació 
del Comitè Gestor de la Qua-
litat pel Pla de Formació de la 
Comunitat Portuària en la seva 
gestió, la professionalització de 
l’execució del Pla per la fórmula 
de l’externalització mitjançant 
una empresa especialitzada i, 
per últim, la implicació i dedi-
cació de les persones de l’Auto-
ritat Portuària que coordinen i 
vetllen per garantir la màxima 
eficiència i qualitat de les ac-
cions formatives, i que convi-
dem a compartir amb d’altres 
empreses que vulguin exercir 

aquest colideratge.
Cal fer esment a una nova 

fórmula d’acció formativa que 
s’incorpora aquest proper curs, 
adreçada a directius de les em-
preses portuàries, que es durà 
a terme sota la denominació 
“Parlem de... al voltant d’un 
cafè”. Aquest tipus de formació 
pretén esdevenir un fòrum de 
presentació i debat sobre temes 
portuaris d’especial interès i 
actualitat, i servir com a marc 
d’intercanvi de coneixements i 
experiències entre el personal 
directiu de la Comunitat Por-
tuària.

En resum, el PFCP 2010-
2011 intenta recollir les accions 
formatives més demandades 
per les empreses de la Comuni-
tat Portuària i alhora proposar 
cursos i jornades innovadores 
adequades a la realitat canviant 
del Port de Tarragona.

CURSOS
IDIOMES
• Anglès per al transport marítim. Nivell bàsic.

• Anglès per al transport marítim. Nivell intermedi.

• Anglès per al transport marítim. Nivell alt.

INFORMÀTICA
• Integració d’aplicacions informàtiques.

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ:

• Manual del Consignatari.

• Auditor intern de sistemes de gestió ambiental ISO 14001: 2004.

• Gestió de la documentació comercial i administrativa de les operacions 

portuàries.

• Comerç internacional i transport marítim.

• Pla d’emergència.

JORNADES
• Protecció i Seguretat Portuària: el codi ISPS i la nova normativa de protec-

ció.

• Els sinistres maritimoportuaris, responsabilitats i drets dels operadors por-

tuaris i les cobertures d’assegurances.

• Millors pràctiques a seguir pels operadors portuaris i per la salvaguarda 

dels seus interessos en cas de sinistre marítim o de mercaderies.

PARLEM SOBRE… AL VOLTANT D’UN CAFÈ
• Parlem sobre LA NOVA LLEI DE PORTS al voltant d’un cafè.

• Parlem sobre ELS RH A LA COMUNITAT PORTUÀRIA  al voltant d’un cafè.

El nombre d’alumnes del curs lectiu que acabem de finalitzar és el 
més alt dels cinc anteriors, la qual cosa demostra que les accions 
formatives planificades i executades s’ajusten cada cop més a les 
necessitats manifestades per les mateixes empreses i els alumnes en 
les enquestes realitzades, així com el creixent interès a participar en 
aquestes accions formatives i gaudir dels avantatges que suposen. 

Cal també ressaltar que el grau de satisfacció dels alumnes res-
pecte de les accions formatives realitzades durant el curs 2009-
2010 ha estat, en totes, superior al 81%, cosa que es considera un 
índex de satisfacció molt alt, si es té en compte l’heterogeneïtat 
de les accions formatives i els diversos col·lectius que hi han par-
ticipat.

El flux d’incorporació de noves empreses al Pla de Formació de la 
Comunitat Portuària ha recuperat el ritme habitual dels exercicis 
més favorables, consolidant els valors al voltant de 8-9 empreses 
noves cada any. 

Les diferents campanyes de difusió del Pla de formació, la publi-
cació del butlletí anual amb la programació, tant en format digital 
com en edició impresa, el treball del Comitè Gestor de la Qualitat 
pel Pla de Formació, la professionalització de l’oferta formativa i la 
tasca de propagació realitzada en cada curs i jornada, han significat 
un creixent interès per part de les empreses de la Comunitat Por-
tuària per a gaudir dels avantatges que suposa la participació en el 
PFCP. 
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Una reforma laboral que genera incertesa

Després de mesos de negociacions, reunions i debats, el passat mes 
de juny per fi va ser aprovada la Reforma Laboral en forma de Reial 
decret llei amb caràcter d’urgència. Una llarga espera per un resultat 
que finalment no ha satisfet ningú, ni els sindicats, ni la patronal. Per 
tant, d’entrada és una llei que ja neix “viciada” perquè no genera la 
confiança per la seva aplicació en no haver estat consensuada entre 
els agents socials.

Però no és la manca de confiança l’única dificultat que troba 
aquesta Llei, sinó el seu propi caràcter provisional, cosa que està 
produint una gran incertesa en el mercat, en els treballadors, en els 
empresaris, i en tota la societat en general. El fet que s’hagi tramitat 
com a Reial decret llei, obrint un procés per la seva tramitació com 
a Projecte  de llei, d’una banda és positiu perquè suposa una gran 
oportunitat per a millorar-la mitjançant les esmenes dels grups parla-
mentaris, però resulta negatiu en tractar-se d’una norma d’aplicació 
clarament provisional. No se sap com quedarà finalment, si hi haurà 
molts, o pocs canvis, però, pel que cal esperar, són molts qui pensen 
que seguim sense tenir la Reforma Laboral que el país necessita. 

Per parlar, analitzar i debatre sobre aquesta polèmica reforma, 
Adecco ha realitzat diverses jornades i conferències per tota la geo-
grafia catalana, en les quals ha donat veu a totes les parts, tant les 
patronals com els sindicats, així com a experts juristes, reunint a més 
de 1.000 empresaris interessats a conèixer aquesta complicada i des-
coneguda reforma. Cal destacar la jornada que va tenir lloc a Tarra-
gona el passat 14 de juliol, a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació, que generà un gran interès i ressò.

Sens dubte, aquesta reforma introdueix canvis molt importants 
dins el marc de les relacions laborals: la contractació, la flexibilitat 
interna, l’acomiadament, la intermediació laboral, etc. No obstant 
això, la majoria d’aquests canvis no arriben a assolir amb fermesa 
l’objectiu de dotar de major flexibilitat les empreses en la gestió dels 
recursos humans,  i facilitar el creixement de les empreses, l’economia 
i el treball.

Hi ha, per tant, diversos aspectes positius, com poden ser la re-
ducció de terminis en els acomiadaments col·lectius, la qualificació 
d’improcedència en lloc de nul·litat quan s’incompleixen els aspec-
tes formals del contracte, o la legalització per fi de les agències de 
col·locació amb finalitat de lucre a Espanya. No obstant això, aquest 
punt està pendent de desenvolupament i, per tant, no és possible 
mesurar encara la repercussió que poden tenir aquests canvis.

En aquest punt, certament, s’ha avançat en relació a les limita-
cions que pesen sobre el sector de les empreses de treball temporal, 
i  no podem estar satisfets, perquè entenem que és molt més el que 
es pot fer, no només a favor de les nostres empreses, sinó també i en 
definitiva, dels seus principals usuaris: empreses i candidats. 

No s’aprofita, doncs aquesta extraordinària oportunitat per donar 
un major protagonisme en la gestió de la temporalitat a les empreses 
de treball temporal, que demostren ser els gestors més qualificats i 
amb millors recursos per adequar i canalitzar la temporalitat real del 
nostre mercat de treball, amb totes les garanties per als treballadors 
contractats, fins i tot en molts aspectes, amb major protecció dels 
seus drets que en el cas de la contractació directa. 

Tanmateix, entenem que és el moment de reconèixer a les ETT la 
possibilitat d’actuar com a agències de col·locació, com se’ns reconeix 
expressament pel Conveni 181 de l’OIT, i com succeeix en la pràctica 
totalitat de països del nostre entorn. 

Som, de fet, les institucions que més intermediació laboral realit-

zen al país, sent reconegudes, per als treballadors i aturats, com la via 
més ràpida i eficaç per aconseguir feina. Per això, el fet de ser recone-
gudes com a agències de col·locació i la possibilitat d’obrir-se a altres 
àmbits com la selecció, la formació, la recol·locació i la col·laboració 
amb serveis públics d’ocupació, posant tots els recursos, mitjans, co-
neixements i experiència gratuïtament a disposició de les persones 
aturades, suposaria un gran pas per facilitar-ne l’accés al món laboral. 
Cert és que una reforma laboral per si sola no crea treball. Per crear 
treball és necessària una reactivació de l’economia. Però, sens dubte, 
un marc de relacions laborals adequat és fonamental per al creixe-
ment i el desenvolupament de les empreses, de l’economia i, per tant, 
del treball. 

Adecco
www.adecco.es - rosa.garcia@adecco.com

Tel. 977 250 336

Unique, mucho más que trabajo temporal en la 
provincia de Tarragona

El 2 de enero de 1997, Unique ETT abría sus puertas en la provincia 
de Tarragona con el claro objetivo de ofrecer más que un servicio de 
reclutamiento y selección a las empresas de la provincia.  Después de 
13 años de andadura se puede afirmar que Unique no es una empresa 
de trabajo temporal al uso, sino que ha llegado a convertirse en la 
prolongación del departamento de recursos humanos de algunas de 
las más importantes compañías de la región. 

Actualmente, 18 personas, con una media de experiencia de más 
de 8 años,  forman el equipo Unique en la región.   Las 4 oficinas 
de la provincia dan servicio a Alt Camp, Baix Penedès, Conca de 
Barbera y Tarragonès más dos oficinas “in-house” en grandes clientes. 
Unique además de destacar por la calidad de sus procesos de selec-
ción y por su alto nivel de especialización en determinados sectores 
y perfiles también es reconocida por su implicación en la vida de la 
comarca ya que desde hace años viene colaborando con asociaciones, 
organizaciones empresariales y benéficas para promover diversas acti-
vidades culturales y solidarias.  

Unique no sólo es capaz de gestionar procesos de selección de 
la más alta calidad, sino que  también aporta otra serie de valores 
añadidos a los directivos y responsables de personal ya que les aseso-
ra sobre gestión de contratos, extranjería, bonificaciones por forma-
ción, reglamentos legales, etc. Unique aporta herramientas didácticas 
y guías prácticas para especialistas en recursos humanos y también 
organiza seminarios y conferencias sobre aspectos prácticos en el día 
a día de los directores. Gracias al trabajo de un equipo de profesio-
nales altamente cualificados y comprometidos con las necesidades 
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de las compañías que operan en la comarca de Tarragona, Unique 
cuenta con el reconocimiento y fidelidad por parte de sus clientes, 
con muchos de los cuales viene colaborando desde la apertura de la 
primera delegación.

Unique ha sido reconocida con el prestigioso premio Best Work 
Places que se otorga a las empresas que, según la opinión de sus pro-
pios empleados, son los mejores lugares para trabajar. Unique en Ta-
rragona también fue reconocida por la Asociación Turística Costa 
Dorada con el premio a la Mejor Empresa Colaboradora. Estos y 
otros  reconocimientos y premios avalan a Unique a la hora de aseso-
rar a los clientes en materia de recursos humanos.

Desde el 1 de julio, Start People y Unique, dos empresas de traba-
jo temporal y gestión en recursos humanos pertenecientes al Grupo 
USG People, han pasado a operar bajo una única marca: Unique. 
Esta fusión además de aportarnos una mejora en la gestión de clien-
tes nos da la ocasión de ofrecer una cobertura nacional lo que sirve 
para reforzar el servicio que damos a las empresas de la provincia de 
Tarragona.

Puede contactar con nosotros a través de www.unique.es
o llamando al 902 35 45 35

SAACU, Servei d’Atenció i Assessorament 
a consumidor i usuaris del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Tarragona

Els edificis necessiten un manteniment i control al llarg de la seva 
vida útil i amb el pas del temps caldrà fer-hi operacions de rehabili-
tació. Molts edificis requereixen, a més, una posada al dia pel que fa 
a les seves condicions d’accessibilitat i confort. Esdevé cada cop més 
necessària la presència d’un tècnic de capçalera coneixedor de l’edifici 
que guiï les operacions que cal fer en cada moment. L’aparellador i 
arquitecte tècnic és qui millor pot assumir aquesta funció.

Per què, el seu tècnic de capçalera? Perquè l’arquitecte tècnic és el 
tècnic més proper, especialista en construcció, que donarà resposta a 
qualsevol qüestió relacionada amb el seu edifici o habitatge.

El SAACU és un servei gratuït del COAATT adreçat a particulars, 
comunitats de propietaris, usuaris i consumidors, API i administra-
dors de finques. Adreçeu-vos a www.apatgn.org · info@apatgn.org · 
Tel. 977 212 799

EN BONES MANS: Contacteu amb el SAACU per comptar amb 
els serveis de TÈCNICS COL·LEGIATS que són garantia de respon-
sabilitat professional i seguretat jurídica.

SI NECESSITEU: 
- Els serveis d’un tècnic en construcció i edificació
- Obtenir certificats d’habitabilitat 
- Tramitar expedients d’activitat
- Fer l’Avaluació Tècnica d’Edificis (TEDI)
- Informació sobre la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)
- Demanar informes sobre patologies
- Obtenir peritatges de danys
- Demanar assessorament i gestió d’obres
- Taxacions d’edificis i terrenys
- Rehabilitar una edificació
EL SAACU US OFEREIX:
- Contactar amb tècnics col·legiats disponibles
- Assessorament i seguiment al llarg de tot el tràmit
- Garantia de supervisió tècnica i administrativa
CÈDULA D’HABITABILITAT
Què és? Com i on se sol·licita? Com demanar un duplicat?.
AVALUACIÓ DE L’EDIFICI. TEDI
És un requisit general i obligatori, previ a la sol·licitud d’ajuts a la 

rehabilitació.
AJUTS I  SUBVENCIONS
Convocatòries de subvenció en termini de presentació d’instàncies 

obert..
www.apatgn.org  
info@apatgn.org
Tel. 977 212 799

Oferta als socis d’APPORTT 

Socios APPORTT
TARRACO ASSISTENCIA, S. L.
Ofrece (OFERTA ANTI-CRISIS) hasta el 20% de descuento en 

nuestro Servicio Business
Dirigirse a: tarraco@terra.com
Información: www.tarraco.info
Aceptamos VISA y facturación.

www.tarraco.info
E-mail: tarraco@terra.com  

Tel. 977 842 020 - - Fax. 977 270 583
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El dimecres 11 d’agost de 
2010, el president de l’Auto-
ritat Portuària de Tarragona, 
Josep Anton Burgasé, i el 
president del Gremi de Mare-
jants, Josep Maria Guinovart, 
van signar el conveni de cessió 
de la documentació històrica 
del Gremi de Marejants - So-
cietat Marítima Protectora de 
Tarragona a l’Arxiu del Port 
de Tarragona. 

Amb aquesta nova incor-
poració l’Arxiu del Port passa 
a gestionar 11 fons documen-
tals: 5 relatius a l’administra-
ció portuària: Fons de la Jun-
ta Protectora de les Obres del 
Port de Tarragona, Fons de la 
Junta de les Obres del Port 
de Tarragona –Autoritat Por-

tuària de Tarragona, Fons de 
Ports Agregats, Fons Escola 
Taller del Port de Tarragona, 
Fons de Fars, 1 fons d’em-
presa: Fons d’Astilleros Tar-
ragona, 2 de personals: Fons 
Castellarnau i Fons Serrano-
Suñer, 1 fons d’altres admi-
nistracions: Fons Capitania 
Marítima, i 2 d’associacions: 
Fons Club Nàutic i Fons Gre-
mi de Marejants. 

El fons del Gremi de Ma-
rejants és un fons històric que 
conté la documentació gene-
rada per la Societat Marítima 
i Protectora de Tarragona, en-
titat nascuda el 1873, encara 
que les seves arrels cal cercar-
les en època medieval quan es 
creà el Gremi de Marejants, 

de la mateixa manera que 
altres associacions professio-
nals d’aquest tipus, per pro-
tegir i defensar els interessos 
dels seus agremiats, i també 
per desenvolupar una valu-
osa tasca assistencial i social. 
A l’actualitat, reconvertit en 
associació cultural, el Gremi 
de Marejants, desenvolupa 
un paper destacat en els actes 
religiosos de la Setmana Santa 

El fons del Gremi 
de Marejants de 
Tarragona ingressa 
a l’Arxiu del Port 
És un fons històric que conté la 
documentació generada per la Societat 
Marítima i Protectora de Tarragona.

Coia esCoda Múrria

Arxiu del Port de Tarragona

Amb aquesta nova 
incorporació, l’Arxiu 
passa a gestionar 11 fons 
documentals.
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Diversos documents 
corresponents al fons que ara 
ha passat a gestionar l’Arxiu.

de Tarragona portant el pas 
del Sant Enterrament, així 
com en l’organització de di-
verses activitats ludicofestives 
al barri del Serrallo.

En el fons documental del 
Gremi de Marejants hi po-
dem trobar, per exemple, els 
llibres d’actes de l’entitat des 
de l’any 1885 al 1962, inven-
taris, reglaments de la Societat 
Marítima i Protectora, llistes 
de socis, butlletins i memòries 
de la mutualitat, escriptures i 
projectes dels seus immobles, 
etc.

En total es tracta de 14 cai-
xes d’arxiu que en els propers 
mesos seran inventariades pel 
personal tècnic de l’Arxiu del 
Port i, posteriorment, es po-
saran a disposició d’aquelles 
persones interessades en la 
trajectòria d’aquesta entitat 
emblemàtica a Tarragona. 

arxiu@porttarragona.cat
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El programa pedagògic del 
Museu del Port de Tarrago-
na ha evolucionat al llarg 
d’aquests 10 anys d’activi-
tats, en relació a les noves 
incorporacions d’objectes a 
l’exposició permanent. A la 
proposta inicial, en el curs es-
colar 2000-2001, del Museu 
del Port a la vista! realitzada 
amb Còdol Educació, on es 
programaren tallers d’histò-
ria del port, Deixa’t emPOR-
Tar!, –adreçats a Educació 
Secundària–,  de la pesca, 
Ho pesques? i de coneixement 
genèric del món marítim, En 
sabràs la tira!, –per a Educa-
ció Infantil i Primària–, s’hi 
ha anat incorporant altres ta-
llers relacionats amb l’evolu-
ció de la navegació, Eureka!; 
la màgia de llegendes i ron-
dalles marineres, Un mar de 

contes i rondalles; els senyals 
marítims –des de la inaugu-
ració del Museu de Fars com 
a extensió del Museu del 
Port, l’any 2003-, Il·lumina’t, 
viu el far!; i el món de la pi-
rateria amb Una de pirates!... 
. Ens calia però, profunditzar 
en la temàtica portuària em-
prant com a referent el nostre 
port atès que, com a Museu 
del Port, havíem de posar a 
l’abast de les escoles la didàc-
tica d’activitats pròpies d’un 
port com el de Tarragona. 
D’aquesta manera, es va de-
senvolupar, en el curs 2006-
2007, el taller Construïm un 
port. És una activitat lliure 
que tant professors i alumnes 
com grups o famílies poden 
realitzar-la, autònomament, 
sense el guiatge d’un educa-
dor. Experimentar el perquè 

Deu anys 
amb les 
escoles
Aprendre a navegar entre la ciència, la 
història i la tecnologia

MerCè toldrà dalMau

Museu del Port de Tarragona

Un grup d’escolars escoltant contes de voramar durant una visita al Museu del Port. A la dreta, un nen realitzant l’activitat ‘En sabràs la tira’.
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L’afectació mediambiental 
en el medi marí també 
ha estat objecte 
didàctic de les activitats 
pedagògiques de l’entitat 
museística. 

i el com de conceptes com 
ara el calat, la construcció de 
dics, l’habilitació de molls, la 
vinculació entre la tipologia 
de mercaderies i els sistemes 
de càrrega/descàrrega... uns 
elements necessaris per tal 
d’aconseguir visualitzar un 

port comercial, pesquer i es-
portiu com el que es mostra 
a tots els visitants del Museu.

L’afectació mediambiental 
en el medi marí també ha es-
tat objecte didàctic de les ac-
tivitats pedagògiques de l’en-
titat museística. Amb Auriga, 

Serveis Culturals,  es va idear 
una proposta en format ma-
leta per tal de treballar-ho als 
centres escolars. Planteja els 
principals problemes ambi-
entals del medi marítim com 
la contaminació de l’aigua, 
l’eutrofització i el canvi cli-
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màtic, entre d’altres, a la ve-
gada que permet reflexionar 
sobre les actuacions a desen-
volupar.  Adreçada a alumnes 
de Cicle Superior d’Educa-
ció Primària i Primer Cicle 
d’ESO, el centre escolar pot 
sol·licitar-la, gratuïtament, 
mitjançant préstec. Només 
cal que fer-se càrrec del trans-
port de la maleta i responsa-
bilitzar-se del seu contingut.

En aquest curs escolar, 
2010-1011, ampliem l’ofer-
ta didàctica amb la incorpo-
ració d’un nou taller, Vine a 
veure ocells!!! Biodiversitat al 

Port de Tarragona. És una 
activitat adreçada a Cicle Su-
perior de Primària i 1er Ci-
cle d’ESO. Hi descobrirem 
algunes de les espècies d’aus 
que ens visiten, aprendre’m 
a identificar-les i esbrinarem 
quines són les seves caracte-
rístiques. Les diferents gavi-
nes, els corbs marins, el falcó, 
el bernat pescaire, el blauet... 
són algunes d’aquestes aus 
que veurem al Port mentre 
passegem amb golondrina 
després de rebre les explica-
cions a les instal·lacions del 
Museu. El taller didàctic, 

d’uns 90 minuts de durada, 
ha estat una iniciativa del 
Departament de Medi Ambi-
ent i Sostenibilitat de l’Auto-
ritat Portuària de Tarragona 
conjuntament amb el Museu 
del Port.

Per tal de portar a terme 
qualsevulla de les activitats 
pedagògiques, que en aquests 
10 anys de funcionament del 
Museu han estat realitzades 
per més de 50.000 escolars, 
cal contactar amb el Museu 
i sol·licitar reserva prèvia de 
l’activitat escollida. 

museuport@porttarragona.cat

En aquests 10 anys de 
funcionament del Museu 
del Port, les activitats 
infantils han estat 
realitzades per més de 
50.000 escolars

De dalt a baix, material corresponent a l’oferta pedagògica del 
Museu durant els últims anys. A sota, nens experimentant la pesca 
d’encerclament i escolars descobrint el funcionament del motor d’un 
vaixell.
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Programació trimestral 

Octubre. Fundació Caixa Tarragona exposa còpies 
fotogràfiques del port de Tarragona, la platja de Cambrils 
i el riu Ebre.

Novembre. Biblioteca Pública de Tarragona programarà 
un Cicle de contes al Museu del Port: El mar bressol de 
CONTES. CONTES des del bressol.

Diumenge 7 de novembre, 12 h
L’hora del conte: A la vora de la mar els avis conten 
contes
Amb membres de la companyia teatral tarragonina 45 
R.P.M. 

Diumenge 14 de novembre, 11 h - 13 h
Pare, mare m’expliqueu un conte? Taller per aprendre a 
contar contes. A càrrec de Rat Cebrián i amb servei de 
monitors per als nens

Diumenge 21 de novembre, 12 h
L’hora del conte: Ballmanetes. “Si la barqueta es 
tomba...” amb l’Agus Farré
Edat: fins a 3 anys

Desembre. CaixaForum Tarragona exposarà: “Fòssils 
marins trilobits, classe d’artòpodes apareguts en el 
Cambrià inferior”.

Informació i reserves als nous telèfons del Museu 
977 259 400 extensions 4422 i 4411.

Una de les imatges 
corresponents a l’exposició de la 

Fundació Caixa Tarragona amb 
còpies fotogràfiques del port de 

Tarragona, la platja de Cambrils i 
el riu Ebre.
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Informe anual del Port de 
Tarragona
Tots els ports d’interès general 
de l’Estat espanyol estan obli-
gats, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 26.2. de la Llei 
62/1997, de 26 de desembre, 
que modifica la Llei 27/1992, 
de 24 de novembre, de Ports 
de l’Estat i de la Marina Mer-
cant, a subministrar a Ports 
de l’Estat la informació que 
els hi sigui requerida, amb la 
finalitat que aquest organisme 
portuari elabori anualment 
un informe relatiu a l’execu-
ció de la política portuària 
que remetrà al Ministeri de 
Foment, el qual, al seu torn, 
elevarà a les Corts Generals. 
Així doncs, cada autoritat 
portuària redacta un informe 
anual que inclou els següents 
apartats o capítols:

1. Estats financers
2. Característiques tècniques 
del port
3. Obres o activitats autorit-
zades  a particulars
4. Estadístiques de tràfic
5. Utilització del port
6. Obres
7. Línies marítimes
8. Empreses i serveis portuaris 

Actualment, es pot consul-
tar l’Informe Anual 2009 del 
Port de Tarragona a la zona de 
descàrregues del seu web cor-
poratiu:  http://www.porttar-
ragona.cat

D’altra banda, en el cas del 

Port de Tarragona, els ante-
cedents d’aquest document 
oficial cal cercar-los en el mo-
ment de la creació de la Junta 
d’Obres del Port pel Decret de 
18 d’octubre de 1869. Un cop 
constituïda l’esmentada Jun-
ta, aquesta procedí a la redac-
ció d’un reglament que s’elevà 
a la consideració del Govern 
i que fou aprovat per Ordre 
el 25 de novembre de 1869. 
Entre d’altres, l’article 41 de 
l’esmentat reglament establia 
la redacció i publicació d’una 
Memòria “destinada e poner 
de manifiesto el resultado de 
su gestión en la realización de 

las obras del dique del Oeste 
que le están encomendadas”.

No obstant això, no serà fins 
dinou mesos després, el 1871, 
que es procedirà a la redacció 
de la primera memòria. Els 
motius d’aquest retard s’ex-
pliquen en l’esmentat docu-
ment, alhora que cal destacar 
també la voluntat de transpa-
rència i de responsabilitat en 

vers l’opi-
nió pública 
per part de 
l’organisme 
p o r t u a r i : 
“Desde la 
c o n s t i t u -
ción de la 
Junta en 5 
de Noviem-
bre de 1869, 
esta es la vez 
primera que 
se le ofre-
ce ocasión 
de cumplir 
con aquel 
precepto; y 
lo hace con 
tanto mayor 
gusto, cu-
anto que al 
deber que 
dicho prin-
cipio impli-

ca, va unidos su más ferviente 
deseo de poner en conocimi-
ento del Gobierno los resulta-
dos obtenidos en su gestión, 
dando al propio tiempo testi-
monio de respeto a la opini-
ón pública, a quien pone de 
manifiesto todos los datos y 
antecedentes necesarios para 
formar juicio en la cuestión”.

Des del 1871 i fins al 1937 
la Junta d’Obres del Port pu-
blicà anualment la seva me-
mòria. Els anys 1937 i 1938, 
amb motiu de la Guerra Ci-
vil, se suspengué la redacció 
d’aquest document fins la 
seva represa el 1939.

Memòria corporativa del 
Port de Tarragona 
Tanmateix, cal destacar que 
a partir del 2001, el Port de 
Tarragona procedí a afegir 
un nou document que reco-
llia la tasca anual del port des 
d’uns paràmetres centrats en 
la gestió i la planificació estra-
tègica, alhora que tenia molt 
en compte la imbricació de 
l’organisme portuari en el seu 
hinterland. Aquest document 
rep el nom de “Memòria cor-
porativa”. 

proj.exterior@porttarragona.cat

Tel. 977 259 400 ext. 1112

Publicacions 
oficials del Port de 
Tarragona
Informe anual del Port i Memòria 
Corporativa

MòniCa Flores Mateo

Comunicació i Relacions Externes del Port de Tarragona.
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El mes de febrer d’enguany es 
van presentar a Tarragona la 
Cinquena Jornada de Presen-
tació de Materials i Experièn-
cies sobre l’acolliment lingüís-
tic que va seguir una posterior 
el mes de setembre a Girona 
sobre l’acolliment lingüístic i 
els joves.

Aquestes iniciatives im-
pulsades per la Generalitat 
presenten periòdicament el 
material divers, en diferents 
suports, que  aproximen els 
professionals de l’acolliment 
lingüístic a les novetats que els 
puguin ser útils per al desen-
volupament de la seva profes-
sió.  Les jornades a Tarragona 
van palesar  l’activitat que es 
realitza al Camp de Tarrago-
na i la important tasca duta 
a terme al llarg de l’any 2009 
en relació amb el Ple Institu-
cional i Social per al Foment 
de l’Ús de la Llengua Cata-
lana al Camp de Tarragona.  
Les entitats que formen el Ple 
(l’Autoritat Portuària hi està 
vinculada des del 1997) van 
modificar la seva composició 
ampliant el marc de treball pel 
que fa al foment de l’ús de la 
llengua catalana en general i a 
l’acolliment lingüístic en par-
ticular, i una implicació més 
forta d’institucions que ja en 

formaven part. Així, entitats 
no dedicades al foment de l’ús 
de la llengua catalana com ara  
l’Arquebisbat de Tarragona  
facilitarà la relació amb enti-
tats com Càritas i la Fundació 
Pont i Gol, dedicades inten-
sament a l’acollida d’immi-
grants.

Des d’una perspectiva més 
global, es confirma la neces-
sitat i la conveniència del tre-
ball en xarxa que aporta bons 
rendiments per a totes les 
parts implicades. Encara que 
l’heterogeneïtat del conjunt 
comporti dificultats a l’hora 
d’establir una col·laboració 
estable, és indiscutible que ara 
més que mai cal aprofitar les 

sinergies que ens faciliten les 
noves tecnologies per a treba-
llar en equip.

En la mateixa línia, des de 
la Secretaria de Política Lingü-
ística de la Generalitat de Ca-
talunya s’ha posat en funcio-
nament el Cercador de recur-
sos per a l’acolliment lingü-
ístic (http://www.gencat.cat/
llengua/acolliment/cercador) 
des del dia 28 de setembre. 
Aquesta eina neix amb l’ob-
jectiu de ser un espai virtual 
de referència per als professi-
onals de l’acolliment lingüís-
tic que treballen des d’asso-
ciacions, entitats o empreses, 
ja sigui fent classes de català 
per a persones nouvingudes 

o bé realitzant tasques de su-
port. Des d’aquest organisme 
es  destaca que un dels grans 
reptes de la política lingüística 
catalana és la incorporació del 
milió de persones nouvingu-
des en els darrers anys, amb 
l’horitzó de fer del català la 
llengua pública comuna del 
nostre país.  Aquest Cercador 
reuneix els recursos i els mate-
rials que s’han elaborat i que 
estaven en webs diverses, amb 
la finalitat és apropar els recur-
sos existents d’una manera fà-
cil. El cercador disposa de 400 
recursos teòrics i pràctics pen-
sats per oferir una formació 
inicial en llengua catalana. La 
seva singularitat és la possibi-
litat d’introduir nou diferents 
criteris de cerca i obtenir el 
material que més s’adigui a les 
necessitats de l’alumnat: perfil 
de l’usuari, tipus de suport, 
llengua de l’aprenent, tipus de 
recurs, nivell d’aprenentatge, 
propostes formatives, per te-
mes, propostes formatives per 
sector d’ocupació, recursos 
teòrics sobre la planificació i 
la gestió de l’aula, i recursos 
teòrics generals.

Servei Lingüístic de Català 
del Port de Tarragona

http://www.porttarragona.cat
serv.ling@porttarragona.cat

L’acolliment lingüístic: un nou recurs 
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Tretze joies d’Espanya
TINGLADO 1

Organitza: Grupo de Ciudaddes Patrimonio de la Humanidad, Ajuntament de Tarragona i CEMAPT

Del 14 de setembre al 3 d’octubre de 2010

Ciutats Patrimoni de 
la Humanitat

Activitats culturals
del Moll de Costa

Salamanca



46

L’exposició fotogràfica “Ciu-
tats Patrimoni de la Huma-
nitat. Tretze joies d’Espanya”, 
impulsada pel Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, s’emmarca en el 
programa d’actes per a com-
memorar el desè aniversari de 
la declaració de la ciuitat de 
Tarragona com a Patrimoni 
de la Humanitat per part de 
la Unesco.

El projecte cultural, que 
consta d’una exposició amb 
78 fotografies i llibre, desta-
ca el valor únic i excepcional 
d’aquestes ciutats a través 
d’un recorregut fotogràfic de 
la mà de José Manuel Navia, 
que ha sabut conjuminar en 
les seves imatges el valor his-
tòric i contemporani de les 
ciutats espanyoles. 

Gràcies al seu patrimoni 
cultural, Espanya ocupa un 
lloc destacat en el món. I al 
nostre país, tretze ciutats for-
men part d’aquesta distinció 
internacional que les reconeix 
com a llocs únics. 

Alcalà d’Henares, Àvila, 
Càceres, Còrdova, Conca, Ei-
vissa, Mèrida, Salamanca, San 
Cristóbal de la Laguna, Santi-
ago de Compostel·la, Segòvia, 
Tarragona i Toledo confor-
men una comunitat que lluita 
per mantenir la seva pròpia 
identitat, alhora que dibuixa 
una geografia que, si es veu en 
conjunt, atorga un magnífic 
panorama del passat, present 
i futur d’Espanya, la seva gent 
i la seva diversitat.  

José Manuel Navia neix a 
Madrid al 1957. Llicenciat en 
Filosofia, és un fotògraf que 
evoluciona des del seu treball 
com a reporter cap a una foto-
grafia més personal. A l’autor, 
a més, l’obsessiona la capaci-
tat de la fotografia per sugge-
rir històries, i la seva relació 
amb la literatura.  

Diferents llibres i exposici-
ons donen compte de les seves 
imatges, a més de les seves col-
laboracions en els mitjans de 
premsa més destacats. 

Tarragona

Santiago de Compostela
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del Moll de Costa

Toledo

Segovia
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TINGLADO 4
Organitza: Autoritat Portuària de Tarragona i CEMAPT  

Del 20 de maig al 20 de juny de 2010

Evocació mediterrània.
Carme Riera

Carme Riera neix i viu a Bar-
celona. Estudia i es forma a 
l’Escola d’Art i Oficis (Llot-
ja). Durant molts anys apro-
fundeix en l’estudi clàssic de 
la pintura i el dibuix. Coneix 
al gran mestre i pedagog Ra-
mon Folch Roca que dirigeix 
l’Escola, tipus “Bauhaus” ca-
talana, i té com a professors 
de dibuix i pintura a Albert 
Ràfols Casamada i Josep Grau 
Garriga.

Durant més d’una dècada 
treballa en el món tèxtil, món 
que influirà en el seu art sense 

deixar de dibuixar i pintar.
Aprèn a fer paper artesanal 

al Molí de Capellades. Fa un 
llarg i enriquidor procés artís-
tic, a més de pintar amb tinta 
xinesa i aquarel·la sobre el seu 
propi paper. 

Obté una beca del Goëthe 
Institut que li permet expo-
sar a dos de les seves seus a 
S. Hall i Bremen, així com a 
d’altres ciutats alemanyes. 

Realitza, per encàrrec de 
la firma Würth al Polígon 
Industrial de Palau de Plega-
mans, cinc escultures de gran 

mida, al jardí i dos adaptades 
dins l’edifici.

Redescobreix l’estany (ma-
terial que treballava el seu 
pare, però de forma ben dife-
rent), el treball del qual és un 
procés molt laboriós (àcids, 
oxidació, etc.).

Admiradora de Joan Bros-
sa, col·labora amb poetes 
visuals, especialment amb 
Guillem Viladot i l’escriptora 
i poeta Carlota Caulfield 
(professora a la 
Universitat de 
Berkely-CA-

USA).
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«Vaig intentar fotografiar 
l’ànima misteriosa, vertadera 
i màgica de l’Espanya popu-
lar, amb la seva passió, l’amor, 
l’humor, la tendresa, la ràbia, 
el dolor, amb la seva veritat; 
i els moments més intensos i 

plens en la vida dels personat-
ges, tan simples com irresis-
tibles, amb tota la seva força 
interior, en un desafiament 
personal que em va donar for-
ça i comprensió i en el qual 
vaig invertir tot el meu cor.» 

Cristina García Rodero (Pu-
ertollano, Ciudad Real, 1949) 
va iniciar fa gairebé trenta 
anys la sèrie España oculta, i 
s’ha convertit ja en un clàssic 
de la fotografia del nostre país. 
Les 75 obres que s’exhibeixen 
en aquesta mostra les va fer 
entre 1975 i 1988 i pertanyen 
a la Col·lecció d’Art Contem-
porani Fundació ”la Caixa”. 
Les seves imatges tenen un alt 
valor antropològic i una gran 
profunditat artística; Cristina 
García Rodero hi documen-
ta les festes, les tradicions i 
les formes de vida lligades a 
l’Espanya rural amb una ori-
ginal mirada que defuig els 
tòpics visuals. España oculta. 
Fotografies de Cristina García 
Rodero es podrà veure a Cai-
xaForum Tarragona fins al 21 
de novembre i posteriorment 
viatjarà a CaixaForum Lleida.

Les fotografies que integren 
España oculta. Fotografies de 
Cristina García Rodero. Col-
lecció d’Art Contemporani 
Fundació ”la Caixa” van ser 
preses entre 1975 i 1988 i te-
nen un alt valor documental, 
antropològic i artístic. I és així 
tant per la seva qualitat com 
per l’original apropament de 
García Rodero als éssers hu-
mans, a les seves passions i a 
les seves obsessions, relacio-
nades amb les tradicions, les 
festes i les formes de vida ru-
rals. García Rodero capta en 
aquesta sèrie, que encara és 
oberta, una Espanya profunda 
i tradicional que està desapa-
reixent, l’Espanya dels pobles 
que l’artista ha conegut men-
tre la recorria i la vivia.

L’España oculta
de García Rodero
España oculta ha esdevingut 
un clàssic de la fotografia 
contemporània. Quan Cris-
tina García Rodero va iniciar 
aquest treball, convivien dues 
imatges complementàries de 
la vida de les petites poblaci-
ons rurals espanyoles: d’una 
banda, l’Espanya negra, es-

España oculta
Fotografies de Cristina García Rodero

COL·LECCIÓ D’ART CONTEMPORANI FUNDACIÓ ”LA CAIXA”

L’Obra Social ”la Caixa” 
inaugura per primer cop 
a CaixaForum Tarragona 
aquesta mostra sobre 
l’«Espanya dels pobles» 
que està desapareixent

Caixa Forum Tarragona
Del 16 de setembre al 21 de novembre de 2010
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perpèntica i ferotge; de l’altra, 
un paisatge idealitzat, preser-
vat de les transformacions del 
món modern. García Rodero 
es va distanciar de tots dos 
models, va prescindir dels tò-
pics visuals i va concebre la 
seva obra com un vast treball 
d’investigació entorn dels ri-
tuals, les creences i els usos i 
costums. 

Gràcies a aquesta original 
visió, el seu treball esdevé la 
documentació visual més im-
portant sobre folklore i ritus 
religiosos del nostre país. Al-
hora, la seva obra transcendeix 
els límits de la sociologia i ad-
quireix una gran profunditat 
artística. 

Cristina García Rodero va 
començar a fotografiar la fes-
ta a Espanya el 1973, en un 
moment en què la societat 
predemocràtica feia passos de 
gegant en matèria d’industri-
alització i els entorns rurals 
quedaven marginats pel pro-
cés. Els ritus i els costums afer-
rats a la tradició desapareixien 
i quedaven pocs rastres de la 
seva autenticitat.

El seu repertori fotogràfic 
disposa de 200.000 imatges 
fetes al llarg de vint anys. 
Un dels trets característics 
d’aquest treball és la cons-
tància de la fotògrafa, ja que 
repeteix, any rere any, cada 
cerimònia amb els mateixos 
participants, amb els mateixos 

gestos i la mateixa indumen-
tària. 

Les seves imatges contenen 
tot un planter de personatges 
urbans i rurals que fan el pa-
per d’icones o puntes de llança 
d’un passat nostàlgic o esper-
pèntic. 

Amb aquesta mirada críti-

ca, Cristina García Rodero ha 
construït una història des de 
sota, atenta als petits detalls, 
fruit de l’observació i la intuï-
ció, aliena a prejudicis ideolò-
gics, despolititzada. El resultat 
és una manera de donar nom 
propi a les nostres festes i als 
nostres ritus.

Caixa Forum Tarragona
Cristòfor Colom, 2

43001 Tarragona

Del 16 de setembre al 21 de 

novembre

Horari d’obertura del centre

De dilluns a divendres, de 9 

a 21 h

Dissabtes i festius, d’11 a 14 h 

i de 16 a 21 h

Servei d’Informació Obra 

Social Fundació ”la Caixa”

De dilluns a diumenge, de 9 

a 20 h

Tel. 902 22 30 40

www.laCaixa.es/ObraSocial

Visites comentades per al 

públic general

Dijous, dissabtes i diumenges, 

a les 18 h (en català)

Dissabtes i diumenges, a les 

19 h (en castellà)

Visites per a grups, activitats 

per a gent gran i visites per a 

grups escolars

Cal concertar dia i hora al 

telèfon 977 249 871
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Club Ciclista

El passat mes de juny de 2010 el Grup Ciclista del Port de Tar-
ragona va fer la ruta del “Camino del Cid” entre les poblacions 
de Burgos i Terol amb un total de 480 quilòmetres. La ruta es va 
fer en les etapes següents: 

• Etapa 1. Burgos - Salas de los Infantes: 70 km
Inici del “Camino del Cid” el dia 25 de juny des de la ciutat 
monumental de Burgos, passant pel Monestir de San Pedro de 
Cardeña on suposadament el Cid va enterrar el seu cavall Babie-
ca. Tot el camí fins arribar a Salas de los Infantes és un constant 
pujar i baixar per les serralades burgaleses d’una gran bellesa 
paisatgística. A Salas de los Infantes vàrem visitar el museu pale-
ontològic sobre els dinosaures i restes d’antigues poblacions.
• Etapa 2. Salas de los Infantes - El Burgo de Osma: 78 km
Etapa del dia 26 de juny en la qual destaca el pas pel meravellós 
canyó del riu Lobos de 14 km de llarg  que passa pel mig del riu 
que porta el mateix nom amargenat per imponents parets verti-
cals i diferents coves on hi nien diverses espècies d’aus rapinyai-
res. Al final del canyó es pot visitar l’ermita de San Leonardo. 
Un cop arribats a El Burgo de Osma destaca el nucli antic, la 
catedral i la muralla que l’envolta.
• Etapa 3. El Burgo de Osma - Medinaceli: 95 km
El dia 27, tot sortint d’El Burgo de Osma creuem el riu Duero 
i ens topem amb dues fortaleses impressionants com són els 
castells de Gormaz i el de Berlanga, ambdues edificacions amb 
una gran panoràmica dels camps que les envolten. L’arribada 
a Medinaceli requereix una gran esforç per la constant pujada, 
però un cop allí tot queda compensat per la bellesa d’aquest vila 
empedrada la qual  transporta anys enrere fins al segle II d. C. 
, en passar per l’Arc del Triomf romà que hi ha a l’entrada, el 

castell i la plaça Major.
• Etapa 4. Medinaceli - Molina de Aragón: 100 km
En aquesta etapa vam passar de Castella Lleó a Castella La 
Manxa, província de Guadalajara, la part més dura i bella va ser 
traspassar una part del parc natural Alto Tajo amb grans pedres 
tallades i pinars exuberants. Es va acabar en una baixada trepi-
dant fins arribar a la vora del riu Gallo, que seguint el seu curs 
ens va dur fins les portes de Molina de Aragón. Aquí ens vàrem 
allotjar en un magnífic hotel rural.
• Etapa 5. Molina de Aragón - Albarracín: 90 km
Gran etapa de muntanya que transcorregué per tota la serralada 
de Guadalajara fins que vàrem entrar a l’Aragó mitjançant la 
població de Orihuela del Tremedal, que a partir d’aquí s’inicia 
l’altra part d’etapa per la serralada d’Albarracín.
Un cop arribats en aquesta població cal destacar les magnífiques 
cases de pedra encastades en les parets verticals del poble i la seva 
magnífica muralla que l’envolta.
• Etapa 6. Albarracín – Terol: 45 km
Etapa que continua per la serralada d’Albarracín amb fortes 
pujades i desnivells enmig d’una gran bosc de pins silvestres i 
roures, on també es pot visitar el centre d’interpretació per a ori-
entació d’excursions i visites rupestres. Després d’un perllongat 
descens, passàrem per les poblacions de Bezas, El Campillo i San 
Blas fins arribar al final de l’etapa i la fi de la nostra ruta: Terol.

PD. El Camino del Cid ha estat una gran ruta de 480 km que 
permet gaudir de molta natura, pobles aïllats de Castella en-
voltats d’un marc idíl·lic de pau i tranquil·litat, i de la resta de 
poblacions abans indicades on es barreja el present amb èpoques 
passades.

CAMINO DEL CID
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Senderisme

En el llibre de la col·lecció  “A Peu”, un relat, “El darrer viatge” 
narra el trajecte que havien de recórrer fins a Rojals (1012 m) 
amb una mula i una caixa de morts amb el parent que moria i 
els familiars  pobladors del petit poble del Pinetell (610 m), un 
viatge per camí trencat i amb bastant pujada, més penós encara 
pel motiu. Al Pinetell mai hi havia hagut escola, ni església, ni 
cementiri.  La historia d’un home que com tant d’altres, va tenir 
somnis de joventut,  d’una vida millor fora d’un lloc  tan petit, 
on les oportunitats eren quasi nul·les i el treball dur i molt poc 
agraït, però que al final va quedar “atrapat” com tants altres ve-
ient passar la vida fins al dia del seu últim viatge. En homenatge 
a tots ells vam voler que el Grup Senderista passés pels mateixos 
camins que ells van crear.

Un recorregut amb uns 450 metres de desnivell i 10,5 km 
que recorre barrancs, un terreny trencadís que, sense ser espe-
cialment difícil,  aconsellem recórrer a la primavera o tardor; 
doncs quan el vam seguir, l’11 de juliol, feia molta calor. La foto 
de grup és el mas d’en Marc, on vam seure a esmorzar abans de 
seguir la ruta fins a Rojals baixant pel mas de Noguers.

DE PINETELL A ROJALS – 11 DE JULIOL

Grup fotogràfic
El passat dia 13 d’agost, membres del Grup es van trobar al local 
social per tal de provar el nou material d’estudi adquirit per a la 
realització de pràctiques en cursos formatius, flaixos, peus d’alumi-
ni, paraigües (argent i translúcid) i disparador de radiofreqüència. 
Malgrat la manca d’experiència de treball amb aquest material es va 
obtenir un resultat d’imatges prou satisfactòries, a més, com sempre, 
de passar-ho bé amb la companyia dels assistents.

Aquests dies s’està condicionant els equips informàtics que pro-
perament serviran de base per a la realització de cursos de tracta-
ment de la imatge. Una nova fita per al Grup. D’altra banda, s’està 
ampliant la biblioteca que, de caire fotogràfic, recull àlbums, cursos 
de fotografia multimèdia i d’altres suports relacionats.
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Festes del Carme 2010

Un any més, les festes de la Verge del Carme van centrar l’aten-
ció de bona part de les activitats socials i esportives durant el 
mes de juliol; com en altres ocasions són diversos els grups que 
organitzen  actes i competicions que acostumen a culminar  el 
dia 16 de juliol. 

Aquest any podem destacar els següents esdeveniments:
FUTBOL.  Del 29 de juny al 16 de juliol, a les instal·lacions 
del Club de Futbol La Floresta, es va jugar el 2n campionat de 
futbol 7 Memorial José Luis Navarro, amb la participació de 
vuit equips.
TIR AL PLAT.  Al Camp de Tir de Sant Jordi de Sant Salvador 

els afeccionats a aquesta especialitat van disputar el Campionat 
de Les Festes del Carme el dissabte 17 de juliol.
PÀDEL. Les instal·lacions de l’Hotel Port Vinyols van ser el 
marc de les diferents fases del torneig que, aquest any, en estar 
oberts a la comunitat portuària, van comptar amb una partici-
pació molt nombrosa. 
PICHT-AND-PUTT. La secció de  Golf i Picht-and-Putt, va 
organitzar, el passat dia 9 de juliol,  al Centre de Golf del Ven-
drell, el IV Torneig de Picht-and-Putt de les Festes del Carme. 
Els equips, formats per  tres jugadors, van participar d’una 
agradable jornada de picht-and-putt.
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Ara que l’estiu ens abandona 
és moment de fer balanç. 

Aquest any han passat per 
les instal·lacions del Club més 
de 1000 nois i noies amb edats 
compreses entre els 4 i els 16 
anys per a realitzar les activi-
tats d’estiu programades: Ca-
sal de Mar, Sport & Nàutic, 
Nàutic Summer i cursets de 
vela. 

El Casal de Mar són acti-
vitats ludicoesportives adreça-
des a nois i noies d’entre 4 i 8 
anys. Es realitzen activitats fí-
siques, esportives, manualitats 
i activitats pròpies de la mar. 

El Sport & Nàutic està 
adreçat  a nois i noies de 8 a 
12 anys i és una barreja d’ac-
tivitats nàutiques com ara la 

vela, el rem, el caiac... junt 
amb d’altres d’esportives, com 
ara el futbol, bàsquet, pàdel...

El Nàutic Summer està ori-
entat a adolescents entre 12 
i 16 anys i és un compendi 
d’activitats nàutiques com ara 
la vela, el rem, la natació, el 
piragüisme, el llagut, el sub-
marinisme, el windsurf...

Els cursets de vela podien 
ser tant d’iniciació com de 
perfeccionament. Els cursets 
incloïen una classe teòrica so-
bre els conceptes bàsics de vela 
lleugera i classes pràctiques a 
la mar. Aquests cursos seguei-
xen els estàndards de la Fede-
ració Catalana de Vela.

A banda d’aquestes activi-
tats, el nostre Club n’ha or-

ganitzat d’altres en el darrer 
trimestre com ara: les 8enes 
12 hores de remergòmetre a la 
Rambla Nova i la Regata San-
ta Tecla de Creuers, activitats 
integrades al programa d’ac-

tes de la patrona de la nostra 
ciutat. A més, el diumenge 3 
d’octubre s’organitzà la LXX-
XIVena edició de la Travessia 
al Port de Tarragona (la més 
antiga de l’Estat espanyol).

Balanç d’estiu
Aquest any han passat per les 
instal·lacions del Club més de 1000 
nois i noies 
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Account is taken of perfor-
mance in activities and work, 
as well as projects, actions 
and strategies that stand out 
due to their originality and 
innovative nature and their 
projection and leadership. 
Thus, the awards recognise 

the effort and meretricious 
tasks undertaken in the daily 
work in favour of those tasks 
carried out in the area of the 
Port of Tarragona.

For this reason, the Tarra-
gona Port Promotion Group-
APPORTT, with the aim of 

encouraging, stimulating and 
recognising these efforts, de-
cided to establish awards that 
highlight the task underta-
ken by persons, organisations 
and companies in their daily 
work within the daily activi-
ties of the Port of Tarragona.

APPORTT AWARDS 2010
• The most active company 

in the external projection of 
the Port of Tarragona

• Special Dedication
• Professionalism

8th Annual Tarragona Port 
Community Awards
The objective of these awards is to recognise 
the important contributions made by persons, 
organisations and companies to the port 
sector in the Port of Tarragona.

The cruise ship 
terminal and tourism 
in our province
Tourism is an economic acti-
vity that, in its different mo-
dalities, has a strong presence 
and prominence in our pro-
vince. As persons, we have 
different motives for trave-
lling: sun and beach, theme 
parks, culture, business, oe-
nology, sport or religion, to 
give just a few examples. One 
of the forms of tourism that 
is seeing strong growth in 
recent years, despite the eco-
nomic crisis, is holiday crui-
ses. Cruise ships, particularly 
during the summer season, 
have undergone a spectacu-
lar boom. With its excellent 
climate and attractions, the 
Mediterranean is one of the 
places where this growth has 
been greatest, to the extent 
that Barcelona has become 

the European port with the 
highest number of cruise 
ship stopovers. We are not 
exaggerating when we state 
that in recent years the rate of 
growth has at times exceeded 
ten per cent.

During that time the Port 
of Tarragona has maintained 
a modest presence in the sec-
tor, which was affected by 
the construction of the new 
movable bridge and the con-
cession of the inner dock to 
Internacional Marina Tàr-
raco. Aware of the opportu-
nities offered by the cruise 
business, in 2009 the Port of 
Tarragona Board of Directors 
approved the construction of 
a new cruise ship terminal 
on the final prolongation of 
the Llevant dyke. The cost of 

the project is more than two 
million euros and it includes 
installing a concrete caisson 
on which to build a rounda-
bout at the end of the dyke 
to allow coaches to turn and 
the construction of a par-
king area for coaches betwe-
en the Llevant dyke and the 
Catalunya Wharf. From the 
operational point of view, it 
is planned to provide access 
to the terminal via the upper 
road along the breakwater 
that runs from the La Banya 
lighthouse to the Marina. 
This route will avoid having 
coaches transiting the Cata-
lunya and Aragó commercial 
wharfs, making it safer for 
visitors and giving them a 
better view of both the port 
and the city.
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If we add to all these ini-
tiatives a small building in 
the commercial premises on 
the Llevant dyke dedicated to 
attending to visitors arriving 
at the terminal, we can see 
that the Port of Tarragona is 
making a firm commitment 
to cruise ship traffic. The 
Port Authority’s attendance 
at specialist trade fairs, such 
as that of Miami (USA), one 
of the most important in 
the world, is further eviden-
ce of this desire to promote 
the presence of cruise ships 
in Tarragona. That, together 
with the work and initiatives 
of tourism firms and admi-
nistrations, especially local 
ones, will give an economic 
boost to the city of Tarragona 
and the neighbouring towns, 
given the major cultural, he-
ritage and scenic attractions 
of our province. Roman and 
mediaeval Tarragona, the 
Cistercian Monastery Rou-
te, Modernist (Art Nouve-
au) architecture, the Priorat 
wine-growing region and the 
Ebro Delta are just a few of 
the attractions we can offer 
visitors who arrive at the Port 
of Tarragona by cruise ship.



The Port of Tarragona Pro-
motion Group (APPORTT) 
has centred part of its mar-
keting action plan for 2010 
on promoting and consoli-
dating the new transoceanic 
container services operating 
from the DP World termi-

nal. As part of this plan, it 
has organised a programme 
of visits to the Catalan port 
for business groups from the 
province of Tarragona, the 
rest of Spain and abroad. 
The aim of these presentati-
ons is to explain in situ the 

new container shipping con-
nections inaugurated this 
year in the Catalan port to 
current and potential custo-
mers.

APPORTT has drawn up 
an exhaustive calendar of 
visits for the area’s import 

and export companies with 
the aim of informing them 
about the new services and 
regular container lines the 
Port of Tarragona now offers 
following the establishment 
of the global operator DP 
World in the port.

APPORTT commits to winning traffic 
loyalty for the Port of Tarragona
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On 9 September, APPORTT, 
the Tarragona Port Authority 
and CEPTA signed an agree-
ment in which they commit-
ted to join forces to organise 
a conference for the presenta-
tion of the Port of Tarragona 
and its port community at 
the CEOE.

The CEOE and CEIM 
will host the event, which 
will be attended by important 
authorities from the CEOE, 

CEIM, State Ports, Port of 
Tarragona, APPORTT and  
CEPTA. 

The speakers will inform 
the delegates about the Port 
of Tarragona’s investment 
plans in the central zone and 
the regular shipping lines it 
offers. The Port of Tarragona 
delegation will be headed by 
the president of APPORTT, 
Josep Saltó, and the president 
of the Tarragona Port Autho-

rity. They will be accompa-
nied by the presidents of the 
shipping agent, forwarding 
agent  and stevedore associ-
ations, as well as the highest 
representatives of the Port of 
Tarragona management com-
panies and members of AP-
PORTT.

Those invited to the confe-
rence include the forwarding 
agent companies of Madrid, 
logistics operators, import 
and export firms belonging to 
the CEOE and CEIM, road 
and rail transport compani-
es, cargo operators, shipping 
companies with headquarters 
in Madrid and construction 
firms. 

The speakers will inform 
the delegates about 
the Port of Tarragona’s 
investment plans in the 
central zone and the 
regular shipping lines it 
offers. 

APPORTT to present to services of the 
Port of Tarragona in Madrid
A conference on the Port of Tarragona 
will be held in the headquarters of the 
Madrid Business Confederation this 
coming 16 November

English translation




