REVISTA INFORMATIVA DE L’AGRUPACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL PORT DE TARRAGONA - APPORTT

El Port invertirà
49 milions
d’euros el 2011

Entrevista al President
del Port de Tarragona
Número 47 - 2n Trimestre de 2011

Sumari

2
3

Editorial

4

Actualitat

8

APPORTT

16

Opinió

17

Entrevista

20

Retalls de premsa

23

Servei d’Atenció al Client

24

Línies regulars

27

Inversions

29

Mediambient

30

Gestió de qualitat de l’APT

32

Notícies d’empresa

36

Departament Comercial

37

Port Esportiu

39

Servei de publicacions

40

Arxiu del Port

43

Museu del Port

45

Servei Lingüístic

46

Activitats culturals

54

Patrimoni Mundial

56

Caixa Fòrum Tarragona

59

Activitats socials

60

Club Nàutic de Tarragona

61

English translation

Les empreses, principals
ambaixadores del Port
La nostra comunitat portuària afronta una etapa plena de reptes i dificultats que, sens dubte, posaran a prova tant el nostre
enginy com la nostra capacitat d’adaptació a la realitat dels mercats. En un context marcat per la crisi internacional i per les restriccions en els pressupostos públics, el Port de Tarragona ha de
trobar noves fórmules que garanteixin el creixement de la seva
activitat a través de la millora continuada de les infraestructures
i més presència i incidència als mercats estatals i internacionals.
A la recerca d’aquests objectius, en els pròxims mesos implementarem noves estratègies comercials i organitzatives, tant a
l’àmbit intern com extern.
L’èxit passa per millorar encara més la nostra projecció a
l’exterior i per aprofitar al màxim el valor i les sinergies de les
companyies que ja operen a les nostres instal·lacions.
Per tot això, en aquesta nova etapa ens trobarem regularment

Las empresas, principales
embajadoras del Port
Nuestra comunidad portuaria se enfrenta a una etapa llena
de retos y dificultades que, sin duda, pondrán a prueba tanto
nuestro ingenio como nuestra capacidad de adaptación a la
realidad de los mercados. En un contexto marcado por la
crisis internacional y por las restricciones en los presupuestos
públicos, el Port de Tarragona debe encontrar nuevas fórmulas que garanticen el crecimiento de su actividad a través de
la mejora continuada de las infraestructuras y de una mayor
presencia e incidencia en los mercados estatales i internacionales.
En la búsqueda de estos objetivos, en los próximos meses
implementaremos nuevas estrategias comerciales y organizativas, tanto a nivel interno como externo.
El éxito pasa por mejorar aún más nuestra proyección al exterior y para aprovechar al máximo el valor y las sinergias de
las compañías que ya operan en nuestras instalaciones.
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Editorial

amb les empreses per conèixer les seves
necessitats i inquietuds, i les dotarem de
les eines necessàries perquè esdevinguin les
principals ambaixadores del Port de Tarragona als mercats d’arreu del món.

És l’hora de treballar plegats, operadors i
Autoritat Portuària de Tarragona, en clau
de present i de futur. No ens podem conformar amb les dades que ens ha deixat el 2010, sinó que hem
de continuar esforçant-nos per ser competitius i imaginatius per
aprofitar les oportunitats de negoci que ofereixen els mercats
emergents.

de continuar treballant intensament amb
els nostres operadors tradicionals per atraure nous mercats, però també perquè nous
operadors complementin i diversifiquin la
nostra oferta, perquè noves navilieres confiïn en Tarragona com a port de les seves
operacions. Cal treballar per accedir a nous
mercats amb noves línies regulars i cal treballar plegats per assolir la força necessària
que ens permeti autofinançar els nostres projectes mitjançant
fórmules alternatives al capital públic. En definitiva, en el context econòmic actual ara el que toca és treballar, treballar i treballar.

Tenim molts projectes comuns que no necessàriament han
d’esperar temps millors per ser una realitat. Ara és el moment

Josep Andreu i Figueras
President Autoritat Portuària de Tarragona

Por todo ello, en esta nueva etapa nos
encontraremos regularmente con las
empresas para conocer sus necesidades
e inquietudes, y las dotaremos de las herramientas necesarias para que se conviertan en las principales embajadoras
del Port de Tarragona en los mercados
de todo el mundo.

És l’hora de treballar plegats,
operadors i Autoritat Portuària
de Tarragona, en clau de present
i de futur.

han de esperar tiempos mejores para ser
una realidad. Ahora es el momento de continuar trabajando intensamente con nuestros operadores tradicionales para atraer
nuevos mercados, pero también para que
nuevos operadores complementen y diversifiquen nuestra oferta, para que nuevas
navieras confíen en Tarragona como puerto
de sus operaciones. Hay que trabajar para
acceder a nuevos mercados con nuevas líneas regulares y
es necesario trabajar conjuntamente para asumir la fuerza
necesaria que nos permita autofinanciar nuestros proyectos
mediante fórmulas alternativa al capital público. En definitiva, en el contexto económico actual ahora lo que toca es
trabajar, trabajar y trabajar
Josep Andreu i Figueras
President Autoritat Portuària de Tarragona

Es hora de trabajar juntos,
operadores y Autoritat Portuària
de Tarragona, en clave de
presente y de futuro

Es hora de trabajar juntos, operadores y Autoritat Portuària
de Tarragona, en clave de presente y de futuro. No nos podemos conformar con los datos que nos ha dejado el 2010,
sino que tenemos de continuar esforzándonos
para ser competitivos e imaginativos para aprovechar las
oportunidades de negocio que ofrecen los mercados emergentes.
Tenemos muchos proyectos comunes que no necesariamente
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El Port invertirà
49 milions d’euros
el 2011
L’Autoritat Portuària tanca l’exercici 2010 amb
un balanç positiu de 12 MEUR.
El Port de Tarragona ja és el segon amb
més rendibilitat dels grans ports de l’Estat
espanyol, només superat pel d’Algesires
El dia 30 de març de 2011
el president de l’Autoritat
Portuària, Josep Andreu, juntament amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya,
Lluís Recoder, van presentar
les principals línies d’actuació
en matèria d’inversions per a
aquest 2011 i el balanç dels
tràfics portuaris de l’exercici
2010, que situen el port tarragoní entre el rànquing dels
“top 5” de l’Estat.
Inversions per a 2011
Segons va exposar Josep Andreu, president del Port de
Tarragona, per a l’exercici de
2011, l’Autoritat Portuària té
prevista una inversió total de
49 milions d’euros en matèria
d’infraestructures. Aquestes
inversions aniran destinades a
projectes que, segons Andreu,
“ja tenen al darrera activitat
privada garantida” com són
la continuació de les obres
d’ampliació del moll de la
Química (26,5 MEUR), la
pavimentació final del moll
d’Andalusia (3 MEUR) i la
urbanització de la ZAL (4,8
MEUR), entre d’altres.

Andreu també va avançar
que el Port treballarà amb les
administracions competents
per millorar l’accessibilitat terrestre al port i, en concret, la
connexió per ferrocarril Port –
Tarragona a l’ample UIC i, pel
que fa a les connexions terrestres, en l’A27.
Balanç 2010
El balanç general de
l’activitat d’aquest 2010 es
tradueix en un total de 32,5
milions de tones de tràfic

portuari, que representen un
increment de 4,2% respecte
a l’exercici de 2009. Aquests
resultats han permès situar el
port tarragoní en la cinquena
posició del rànquing de ports
de l’Estat espanyol pel que
fa al tràfic total de mercaderies. Amb vista a l’exercici
de 2011, Andreu va avançar
que es preveu un increment
del 5%, fet que significaria
un total aproximat de 34
milions de tones d’activitat
portuària.

El tràfic portuari per sectors
Per segments, Andreu va destacar la importància del sector energètic, agroalimentari,
metal·lúrgic i d’adobs, i especialment la del químic i el
tràfic general, dos sectors en
els quals es treballarà intensament per incrementar de
manera molt notable la seva
incidència en els resultats finals. Una menció a banda va
merèixer el tràfic de contenidors, una línia de treball que,
segons Andreu, ha de servir per

Actualitat

definir i impulsar l’estratègia
de creixement futur del Port
cap a la diversificació de mercaderies, que serà una de les
grans apostes de la nova direcció. En aquest sentit, es
va ressaltar la importància de
l’aliança establerta des de fa ja
dos anys amb l’operadora DP
World. Cal recordar que pel
que fa al tràfic de contenidors,
en aquest any 2010, el Port de
Tarragona ha experimentat un
creixement del 18,2% respecte a 2009, un fet que el situa

en el 7è lloc del rànquing de
ports espanyols mentre que
l’any 2009 ocupava el 15è.
El tràfic de líquids a dojo
també ha estat un segment
d’activitat important ja que ha
tingut un increment del 6,1%
i ha situat el port tarragoní en
la segona posició només per
darrere del port d’Algesires.
Dades econòmiques
Pel que fa als resultats econòmics, Andreu va destacar que
el Port ha tancat l’exercici

2010 amb un balanç positiu de
12 MEUR (+2,95%), malgrat
el descens del 0,2% en matèria
d’ingressos d’explotació (53,2
MEUR), fet que s’ha vist compensat amb una baixada de
l’1,2% en les despeses (41,2
MEUR).
Per grau de rendibilitat,
el Port de Tarragona ocupa
la tercera posició de l’Estat,
tan sols per darrere dels ports
d’Algesires i Balears, “una
prova que Tarragona disposa
d’una infraestructura por-

tuària molt ben gestionada”
va afirmar Josep Andreu,
que va tenir paraules de reconeixement per a l’anterior
president i tot el Consell
d’Administració.
Visita del conseller de Territori i Sostenibilitat
La presentació de les dades
es va fer amb la presència del
conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, que va
afirmar que els bons resultats
del Port de Tarragona confirmen la contribució essencial
que fan les infraestructures
portuàries de Catalunya al
conjunt general dels ports de
l’Estat.
Com a grans fites a assolir
en els propers anys el conseller va destacar la connexió
d’ample europeu, “imprescindible i irrenunciable, tant per
a Tarragona com per a Catalunya,” amb la construcció del
corredor del Mediterrani, una
actuació que s’ha compromès
a defensar davant el Govern
espanyol i la Unió Europea;
així com les obres de l’A-27
de connexió amb les zones de
Lleida, Aragó i Madrid.
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El Puerto draga sus
muelles para que operen
buques de mayor calado
Las obras para el aumento de calado del muelle de Aragón y la
ampliación de longitud del muelle de La Rioja continúan a buen ritmo
Estas obras fueron adjudicadas a la empresa FCC Construcciones por 6,7 M€ y 2,3
M€ respectivamente. El presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Josep
Andreu, manifestó que “es en
el momento actual cuando es
necesario invertir en obras e
infraestructura portuaria para
adecuar los muelles y sus calados a las necesidades de los
clientes del Puerto.” Además,
“este dragado era necesario
para que buques de mayores

dimensiones puedan operar con total seguridad en el
puerto”, añadió el presidente
del Puerto.
Así, el dragado para la realización de las obras se divide en dos diferentes zonas
de actuación. El dragado de
la banqueta que se realizará
desde el cantil y a lo largo
de todo el muelle hasta la
cota de -14,50 metros, con
un volumen de extracción
de 10.571 metros cúbicos. Y
el dragado en dársena se lle-

vará a cabo hasta la cota de
-15 metros y aquí el volumen
de extracción estimado es de
151.186 metros cúbicos, con
el fin de aumentar la profundidad de la lámina de agua en
el emplazamiento
La Autoridad Portuaria de
Tarragona lleva a cabo estas
obras de aumento del calado
del muelle de Aragón, hasta la
cota de -14,40 metros, o sea
2 metros más de calado que
el existente en la actualidad.
La evolución en el tamaño de

los buques que operan en el
puerto hace que sea imprescindible un aumento de calado del muelle.
Por este motivo y de acuerdo con las nuevas necesidades
de explotación del Puerto de
Tarragona, surge la necesidad
de realizar una actuación en
este muelle de Aragón, para
que puedan operar en él buques con calados superiores a
los actuales. Este muelle tiene
una longitud de 1.072 metros y 12,40 metros de calado

Actualitat
Actualitat
y está destinado al tráfico de
graneles sólidos (productos
agroalimentarios) y mercancía general pesada (productos
siderúrgicos y pasta de papel,
entre otros).
El proyecto constructivo
consiste en el refuerzo del
muelle mediante la ejecución
de columnas de superjetgrouting a lo largo de todo
el muelle y un dragado posterior hasta la cota de -14,40
metros en la fosa de atraque
y de -15 metros en la dársena, respecto a la cota cero del
puerto, aunque pudiéndose
llegar a la cota de -15,50 metros. Hay que pensar que el
muelle de Aragón está construido, en dos partes, con
cajones de hormigón armado
aligerados, cimentados sobre
banquetas de escollera, que
presentan un vuelo de solera
de 2,10 metros. Y antes de
proceder a realizar el dragado será preciso el refuerzo del
muelle mediante la técnica de
superjet-grouting citada, que
consiste en el recalce de los
cajones con esas columnas de
diámetros comprendidos entre 3 y 4 metros, en función
de la zona del muelle.
Todas las obras se llevarán
a cabo minimizando en lo
posible su repercusión en la
suspensión de las operaciones
en el muelle. Y la técnica de
superjet-grouting es una evolución y perfeccionamiento

del sistema convencional de
jet-grouting de doble fluido
(cemento-agua), que aprovecha un diseño eficiente,
mejorándose la herramienta
de inyección, a la vez que se
logran optimizaciones en la
configuración y diseño de las
toberas, con lo cual se incrementa de forma considerable la energía de inyección y
su capacidad de erosionar el
terreno circundante. Así, el
rechazo de la lechada inyectada es expulsado a la superficie, simultáneamente a la
inyección, evitándose la presurización e hidrofractura y
dejando un resultado de gran
calidad.
Muelle de La Rioja
En cuanto al aumento de longitud de atraque de La Rioja,
hasta los 200 metros y 10 de
calado, consiste también en el
refuerzo del muelle antiguo
mediante la ejecución de columnas de superjet-grouting,
o sea el recalce necesario de
los cajones mediante columnas de superjet-grouting de
un diámetro de 4 metros y la
ejecución de 25 metros más
de muelle mediante la técnica
de hormigón sumergido.
Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Estratégico del Puerto de Tarragona que contempla, trata y
desarrolla las infraestructuras
actuales, los proyectos en

curso, los estudios futuros
previstos, el Plan Director de
Inversiones, los recursos físicos, los servicio y operaciones portuarias, la seguridad
y el medio ambiente y, entre
otros, las relaciones puertociudad. Este Plan Estratégico
contempla un horizonte temporal 2008-2020 y procederá
a realizar un diagnóstico basado en la estrategia actual
y sus puntos críticos, en el
posicionamiento competitivo
y cualitativo, y en las oportunidades que se establezcan.
Muelle de la Química
El buque-draga Zheng He,
que lleva a cabo las operaciones de dragado en la ampliación del muelle de la
Química, está dragando unos
500.000 m3 inicialmente en
la zanja de cimentación de la
ampliación del citado muelle,
aunque se contempla poder
dragar hasta un millón de
metros cúbicos. Esta operación se llevara a cabo hasta
alcanzar los 22,50 metros de
profundidad (calado).
Con bandera de Luxemburgo, el buque-draga Zheng
He, fue construido en enero
de este año, con lo cual desde los astilleros ha llegado al
puerto de Tarragona, para
realizar su primer trabajo.
Tiene un calado máximo de
5,5 metros, una eslora de
138,5 metros y una manga

de 26 metros. Puede dragar
hasta los 35 metros de profundidad con una tubería de
succión de 90 centímetros y
un cúter de 7.000 kW.
Cabe recordar que la Autoridad Portuaria de Tarragona adjudicó a la unión temporal de empresas formada
por FCC Construcción, SA y
COPISA Constructora Pirenaica, SA la obra de ampliación del muelle de la Química del puerto de Tarragona
por 67,4 millones de euros y
un plazo de ejecución de 26
meses y 12 días. Estas obras
permitirán al Puerto de Tarragona ganar 18 hectáreas de
terrenos al mar y una línea de
atraque adicional de cerca de
1.200 metros, en la que podrán atracar los mayores buques quimiqueros que operan
en la actualidad.
El muelle de la Química se
encuentra en la parte de ribera, junto a la desembocadura
del río Francolí. Actualmente
este muelle limita con la explanada de Hidrocarburos,
con el muelle de Castilla y,
al frente, con el muelle de
Cataluña, adosado al dique
de Levante, ante la dársena interior. Actualmente el
muelle tiene una superficie de
141.029 m2, más de 14 ha,
una línea de atraque de 880
metros y está dedicado exclusivamente al tráfico de líquidos químicos a granel.
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APPORTT recibe el galardón
CEPTA 2011 a la mejor
estrategia internacional
APPORTT
recibe de
manos de
los príncipes
de Asturias
y Girona el
galardón
a la mejor
estrategia
internacional.

APPORTT

La CEPTA ha reconocido
que APPORTT, durante más
de quince años, ha llevado a
cabo un exhaustivo plan de
proyección internacional del
Port de Tarragona. Los resultados demuestran que hemos
conseguido posicionar el Port
de Tarragona como una de las
plataformas logísticas intermodales más grandes del Mediterráneo.
Los príncipes de Asturias y
Girona fueron los encargados
de cerrar la Noche Empresarial 2011 organizada por la
CEPTA, que se llevó a cabo el
25 de febrero en el Auditorio
August del Palacio de Ferias y
Congresos de Tarragona, en
un encuentro que aglutinó a
más de 1.200 personas.
En esta ocasión, el encuentro del sector empresarial que
cada año organiza la confederación expuso cual ha de ser
el camino que ha de conducir
a la recuperación económica,
motivo por el cual el encuentro se subscribió con el lema
“A la búsqueda de los brotes
verdes”. El bloque académico
del acto fue presidido por las
intervenciones de un elenco
de profesionales del campo
de le economía, que trataron
la actual situación económica
desde el punto de vista académico y científico, sin olvidar
las perspectivas de futuro que
esconde la crisis y la necesidad
de cambiar el modelo productivo.
Además de los príncipes de
Asturias, también participaron en el acto otras personalidades, entre las cuales destacan el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas;
el presidente de la Diputación
de Tarragona, Josep Poblet, y
el alcalde de Tarragona, Josep

El encuentro del sector
empresarial que
cada año organiza la
confederación expuso
cual ha de ser el camino
que ha de conducir a la
recuperación económica

Fèlix Ballesteros.
El bloque académico del
acto contó con las intervenciones de Marta Martí
–presidenta de la Asociación
Independiente de Jóvenes
Empresarios de Cataluña (AIJEC), directora de la consultora Tribu Respira y autora

de la frase “el espíritu joven
de generación de ideas es un
puntal para salir de la crisis”–
y de Carlos Andreu, speaker
y formador de directivos y
profesor universitario. coach
y consultor, y autor del libro
éxito de ventas Del ataúd a la
cometa.
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SIL 2008

APPORTT fiel a su
cita anual: el Salón
Internacional de la
Logística
APPORTT participará como expositor
en el SIL que tendrá lugar en Barcelona
entre los días 7 y 10 de junio.
APPORTT ha participado
fielmente en todas las ediciones del Salón con el objetivo de confirmar el Port de
Tarragona como Plataforma
Logística Intermodal del Sur
de Europa y un enlace entre
continentes.
Un año más, APPORTT va a
representar a todos sus asociados en el certamen que contribuye a situar Cataluña como
referente mundial en materia
de logística y de transporte;
un foro de relación y de comunicación necesario para

poder abordar y tratar los problemas y las inquietudes de
los diferentes segmentos que
configuran este amplio sector
que crece y se expande continuamente.
En el marco del Salón,
APPORTT organizará diferentes actos paralelos con el
objetivo de promocionar el
Port de Tarragona y los intereses empresariales de sus
asociados. Podemos resaltar
la celebración del encuentro
internacional del programa
Al-Invest de la Comisión Eu-

Un año más, APPORTT va
a representar a todos sus
asociados en el certamen
que contribuye a situar
Cataluña como referente
mundial en materia de
logística y de transporte

ropea del sector de la Logística y el Transporte así como
la organización del día de la
Comunidad Portuaria de Tarragona.
Un nuevo diseño del estand
de APPORTT ayudará a promocionar entre los visitantes
los nuevos servicios que el
Port de Tarragona ha iniciado y que le confirman como
la puerta de entrada y salida
de las exportaciones e importaciones de su hinterland al
mundo.

APPORTT
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SIL 2009

SIL 2009

SIL 2010

SIL 2010
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El día 17 de marzo, APPORTT
celebra la Asamblea General de
socios y la tradicional calçotada
La Asamblea General de la Agrupación para la Promoción del
Puerto de Tarragona, reunida el
17 de marzo y presidida por Josep Saltó, aprobó el plan de actuación comercial de este colectivo previsto para este año 2011
con su correspondiente presu-

puesto, así como la memoria de
gestión y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.
Al finalizar la Asamblea, se
celebró la tradicional calçotada,
evento que lleva organizándose
desde hace muchos años y que
es muy esperado por todos los

APPORTT

miembros de la Comunidad
Portuaria de Tarragona.
De esta forma, los representantes de las empresas miembros de APPORTT, junto a los
operadores marítimos compartieron el tradicional almuerzo
que se caracterizó por un ambiente distendido y cordial.
Más de setenta empresarios
participaron en la celebración
que contó con la destacada
presencia de Josep Andreu i
Figueras y Francesc Sánchez,
presidente y director respectivamente del Port de Tarragona, y Josep Saltó, presidente de
APPORTT.

De esta forma, los
representantes de l
as empresas miembros
de APPORTT, junto a
los operadores
marítimos compartieron
el tradicional almuerzo
que se caracterizó por
un ambiente distendido
y cordial.
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D’esquerra a dreta, Montserrat Pintaluba, Josep Saltó, Fernando Abaroa, Francesc Xavier Piñol.

Adhesió nous socis a APPORTT
El dia 30 de març s’incorporen com a socis d’APPORTT les empreses:
- MAIN- Montaje y aplicación de instalaciones
- SOLARIS EVENTS- Organització d’esdeveniments

APPORTT

De dreta a esquerra, Josep Antoni Belmonte, Pepe Pedregal, Pere Vilalta, Carles Severino, Josep Saltó, Josep Andreu, Joan Basora, Fernando Abaroa,
Javier Herrera i Neus Pàmies.

El president del Port de Tarragona es reuneix
amb el Consell d’Administració d’APPORTT
Josep Andreu, president del Port de Tarragona, acompanyat de Joan Basora, director d’organització, participen en la reunió
de Consell d’administració d’APPORTT,
celebrada el 17 de març, a la seu social de
l’Agrupació.
Actualment el Consell d’Administració
d’APPORTT està integrat per:
Josep Saltó Estany, president
Javier Herrera Vilar, vicepresident
Josep Andreu i Figueras
Carles Severino Inglan
Pepe Pedregal Gil
Josep Antoni Belmonte Marín
Pere Vilalta Vilalta
Fernando Abaroa Domínguez, secretari
Neus Pàmies Musté

Josep Andreu, president Port de Tarragona i Josep Saltó, president d’APPORTT.
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Opinió

Rumbo al mercado
Históricamente el papel de los puertos
en el devenir de la economía productiva
de los pueblos ha sido clave y estratégico. No sólo las opciones de desarrollo de
un área geográfica han estado ligadas, de
forma indefectible, a la cercanía o a las facilidades de acceso a un puerto, si no que
fueron en muchos casos los propios puertos, los que otorgaron carta fundacional a
las industrias y sectores económicos que
posteriormente se gestaron. El auge de
la industria textil en Cataluña en el siglo
XIX no se explica sin la conexión portuaria de Barcelona como puerta de entrada
del algodón proveniente de América.
Esta dependencia se mantuvo en tanto
que el transporte terrestre suponía una
importante barrera competitiva para los
territorios más alejados de las instalaciones portuarias. Es por este motivo que, en
cierto modo, la industria local vivía cautiva de las instalaciones portuarias más
cercanas sin más opciones. En esta tesitura, los puertos renunciaron tácitamente a
cualquier tipo de actividad promocional
por innecesaria.
Así, cabía esperar que los operadores
siguieran el ritmo de los vaivenes de la
economía de sus clientes. Subía la producción, más mercancías a transportar,
bajaba la producción, menos tráficos. El
progreso de esta forma se centró básicamente en la productividad de los medios;
mejorar la gestión de las mercancías, es
decir, disponer de las mejores instalaciones, medios mecánicos y humanos para
conseguir mejorar la productividad.
Todo evoluciona y los puertos y sus
operadores no podían quedarse atrás.
Hoy disponemos de mejores y superiores
medios de comunicación y de transporte
que facilitan lo que antes era casi utópico:
poder fabricar de forma regular productos de todo tipo, en zonas alejadas de los
puertos, incluso en áreas de difícil acceso
y transportarlos hasta las instalaciones
portuarias para embarcarlos con destinos
más o menos lejanos y exóticos.
Esta nueva perspectiva abre el mercado y hace desaparecer la cautividad hasta
el punto en el que una industria puede
elegir una instalación portuaria situada a
cientos de kilómetros de distancia de su
salida natural, si las condiciones son mejores. En este sentido, la iniciativa para el

desarrollo de la terminal intermodal que
conecte, mediante el ferrocarril, el Port
de Tarragona con el centro de la Península a través del Corredor de Henares,
constituyen un espléndido referente. La
competencia está servida.
Ahora debemos esforzamos, no sólo
en mantener las mejores herramientas
que nos permitan ser más eficientes, tener las instalaciones más cómodas o el
personal mejor formado, sino también en
presionar a las autoridades para que nos
conecten a través de la mejor red viaria
con el resto del continente.
Pero no basta con ser el mejor preparado, el más eficaz, el más eficiente y el
mejor conectado, porque nuestros competidores también lo son. Debemos sensibilizar en mayor medida nuestros sentidos para captar lo que ocurre a nuestro
alrededor y, en especial, todo lo relacionado con el conocimiento de las necesidades de los clientes para adaptar mejor
nuestra oferta, aplicando el marketing en
nuestras empresas como fuente de diferenciación frente a nuestros competidores. Es decir, orientándonos al mercado
o al cliente.
Huyendo de los tópicos erróneos, hablar de marketing no es crear necesidades
en los clientes para vender productos que
no necesitan sino más bien todo lo contrario. Según Philip Kotler, uno de los
padres de esta disciplina, marketing “es
el proceso social y administrativo por el
cual los grupos e individuos satisfacen sus
necesidades al crear e intercambiar bienes
y servicios” o dicho de otra forma, “marketing no es el arte de vender lo que uno
produce, si no de conocer qué producir”.
Es decir, Malcom McLean “producía”
transporte por carretera en su camión,
pero detectar la necesidad de simplificar
el proceso de carga y descarga de la pequeña mercancía que transportaba hasta
los puertos de Nueva Jersey le indujo a
inventar el container y pasó a producir
soluciones logísticas.
Por ello, en todo proceso de marketing, es esencial investigar para conocer
aquellas variables que influyen en el mercado e intentar proyectarlas al futuro, las
oportunidades que nos ofrece y las amenazas que acechan, cómo reaccionan o se
adaptan a ellas nuestros competidores,

en qué forma pueden afectar a nuestros
clientes actuales y como pueden ayudarnos a captar nuevos clientes y tráficos. La
información obtenida, gestionada de forma adecuada, nos ha de permitir diseñar
productos y servicios adaptados a las necesidades y demandas tanto de nuestros
clientes actuales como de los potenciales,
de forma que nuestra propuesta resulte
ser más competitiva que la de otros operadores.
Pero la aplicación a la empresa de este
concepto de orientación al mercado no
se centra tan solo en la sensibilización y
adaptación del departamento comercial
o de aquellos elementos de la organización que están en mayor contacto con el
cliente.
La orientación al mercado se presenta
en realidad como un cambio en la cultura
de la empresa y en todos los departamentos con el fin de desarrollar una respuesta
organizativa adecuada a las necesidades
de los clientes. Se trata por así decirlo,
de un proceso de reingeniería mental. De
una apuesta por la idea de que debemos
adaptarnos a los cambios que demanda
nuestro entorno, representados en la figura del cliente.
En este contexto, la activación de la
función de marketing en la empresa, con
el objetivo de que se convierta en el motor de las propuestas debe ser prioritaria y
asumida como el método más eficaz para
mejorar los resultados. La realización tangible interna de este impulso, apoyado
en la generación de una propuesta estratégica y operativa que incluya todas las
variables del marketing mix (definición
de los productos o servicios, políticas de
fijación de precio, canales de distribución más adecuados y por supuesto, la
comunicación empresarial) se convertirá
en una inequívoca declaración de intenciones y aviso para navegantes. Esta propuesta representada de forma profesional
y creativa, adaptada a las características
tanto de los clientes actuales como los
potenciales y comunicada a través de los
medios más adecuados marcará, sin lugar
a dudas, un punto de inflexión en el devenir de la compañía.
Ponga su empresa rumbo al mercado.
6Q&Àngels associats
Comunicació i Marketing

Entrevista

Tarragona. Josep Andreu Figueras (Tarragona, 1964) és
des de fa dos mesos el nou
president de l’Autoritat Portuària de Tarragona. Procedent de la Xarxa Sanitària
i Social de Santa Tecla, on
desenvolupava el càrrec de
gerent de Serveis de Suport i
de l’Àrea Social, arriba amb el
doble objectiu d’aportar més
eficiència i projecció al Port
i consolidar-lo com a motor
econòmic per ajudar les comarques de Tarragona i les
seves empreses a sortir de la
crisi.

JOSEP ANDREU I FIGUERAS
PRESIDENT DEL PORT DE TARRAGONA

Hem de treballar per aprofitar
molt més les oportunitats de
negoci que ens ofereixen els
mercats emergents
-Les dades del Port del
2010, amb un creixement
de l’activitat del 4% i amb
un balanç econòmic positiu
de 12 MEUR, conviden a
l’optimisme.
Sí, però no ens podem encantar. Estem ampliant el moll
de la Química, que entrarà
en funcionament l’any 2012,
i que permetrà en una primera fase incrementar l’activitat
d’aquest sector d’un 50%.
També estem ultimant el projecte de la ZAL i l’ampliació

del moll d’Andalusia, que seran nous elements perquè les
empreses del territori guanyin
en competitivitat. Tot i el context econòmic, el Port continuarà treballant en la millora
de les seves instal·lacions, les
seves connexions i els seus
serveis a les empreses. Estem
en un moment clau per al futur econòmic de Tarragona i
de Catalunya i creiem que el
Port, com a finestra del territori al món, ha de desenvolupar un paper cabdal perquè

la producció de les nostres
comarques arribi als mercats
internacionals que ja comencen a mostrar símptomes de
recuperació.
-Li preocupa que l’activitat
del Port depengui excessivament del petroli?
És normal que el Port de Tarragona reflecteixi la realitat
del polígon petroquímic de
la zona. I, precisament per
això, no hem d’oblidar que
cal potenciar i tenir cura de
l’activitat de les grans com-

panyies que un dia van apostar per invertir a les nostres
comarques. Dit això, però,
és evident que el nostre futur
passa també per potenciar al
màxim la competitivitat dels
operadors tradicionals. En
els camps del contenidor, la
fusta, la pasta de paper i els
productes alimentaris, per
exemple, tenim encara camí
per recórrer. Hem de ser imaginatius, tot conservant i tenint cura dels operadors que
han convertit el Port de Tarra-
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gona en un dels agents econòmics més importants del país.
Volem liderar la recuperació
econòmica a través de les exportacions i importacions per
via marítima. Això passa per
la recerca de noves activitats,
fet que està relacionat amb el
desenvolupament del tràfic de
contenidors. Tarragona ha fet
una aposta estratègica amb
DP World que està donant ja
els primers bons resultats. Treballarem amb ells per aconseguir noves línies amb Àsia,
que és l’assignatura pendent i
el gran mercat del futur.
- Per tal d’arribar als nous
mercats caldrà intensificar
les accions comercials…
Sense cap mena de dubte.
Aquest és un dels grans reptes
d’aquesta nova etapa que tot
just iniciem. La competència
és cada vegada més gran i la
tenim molt a prop amb els
ports de Barcelona i València. Dedicarem bona part dels
nostres esforços a millorar la
nostra estructura comercial
amb l’objectiu de donar-nos
a conèixer als mercats i captar
nous tràfics, tant a escala
internacional com dins de la
Península. Hem d’aprofitar
molt més les oportunitats de
negoci que ens ofereixen els
mercats emergents i consolidar aquells on ja hi tenim una
presència destacada. Implantaren noves estratègies comercials i d’organització amb
l’objectiu de ser més àgils i
competitius.
-Com
valora
l’acció
d’APPORTT?
Crec que l’existència d’una
organització com APPORTT
és molt positiva per al Port de
Tarragona, ja que constitueix
un punt d’unió d’interessos
entre la inversió pública i la
privada a l’entorn de la logística marítima. Confio que la
seva experiència i el seu coneixement de la realitat portuària i de les necessitats dels
operadors ens serà útil a l’hora
de dissenyar les estratègies per

Entrevista
projectar les bondats de les
nostres instal·lacions en el
futur. Els animo a continuar
treballant en aquesta línia.
-Com creu que s’ha d’atraure
nous operadors?
Primer, el més important és
que ens coneguin. Per això
cal fer un esforç en l’àmbit
comercial i de promoció molt
més important. Després, no es
tracta només d’abaixar les tarifes portuàries que, per cert,
estan congelades des de 2009.
S’ha de treballar per eliminar
al màxim la burocràcia, per
agilitar els tràmits, per aconseguir que les mercaderies
es distribueixin ràpidament
i que els operadors se sentin
segurs i còmodes a les nostres
instal·lacions.
- On sembla que encara queda molt camí a recórrer és en
l’arribada de creuers.
Evidentment, com a destinació turística de primer nivell,
la Costa Daurada no pot estar satisfeta amb l’afluència de
creuers que tenen parada al
nostre port. Aquest 2011 està
previst que arribin a la ciutat
uns 4.000 turistes de creuers,
mentre que a d’altres ciutats
del litoral espanyol com ara
Cartagena, n’arriben cada
any uns 100.000. Si a la comunitat murciana han assolit
aquestes xifres, sincerament,
crec que Tarragona també hi
pot aspirar. I aquí tornem al
tema de la projecció internacional. Si realment volem
aquest tipus de turisme, crec
que la Costa Daurada s’ha de
vendre molt més com a destinació ideal per a creuers, tot
planificant una programació
cultural i d’oci estable i atractiva perquè els tour operators
incloguin Tarragona dins de
les seves parades obligades. I
al Port estem disposats a liderar aquest projecte per aconseguir posicionar Tarragona i
la Costa Daurada al mapa del
turisme de creuers.
- Més d’una vegada l’hem
sentit dir que per estar a la

‘Champions’, el Port de Tarragona necessita urgentment
l’ample de via europeu.
Evidentment és imprescindible la connexió ferroviària
amb ample europeu, sobretot
quan estem parlant de projectar-nos a nous mercats i oferir
serveis més ràpids i directes
als operadors que treballen o
estan interessats en el Port de
Tarragona. A banda del corredor del Mediterrani, que és
un projecte a llarg termini i
que, a més, dependrà en bona
part de la salut de les arques
públiques a l’àmbit europeu,
el Port de Tarragona té alternatives, com connectar-nos a
la línia de Castellbisbal, que
pot aportar-nos una solució
provisional a curt termini.
Per aconseguir-ho només cal
bona voluntat política i buscar un finançament equilibrat
entre l’aportació pública i la

privada.
- Quines altres mancances
s’arrosseguen en infraestructures?
La més important actualment
és l’A-27 si no volem continuar sent un port sense accés eficient per carretera amb
l’eix de l’Ebre, que és el nostre mercat principal interior.
És urgent que aquesta obra
finalitzi fins a Montblanc, en
una primera fase, i fins a l’eix
Transversal a Tàrrega en una
segona fase.
-De quina manera afecta
al Port la delicada situació
econòmica de les arques públiques?
El marge d’actuació dels estaments públics està molt condicionat per les limitacions
pressupostàries, motiu pel
qual podem preveure que les
empreses i la iniciativa privada
desenvoluparà un paper clau

en el futur de les instal·lacions
portuàries i el seu desenvolupament de nous projectes i inversions. El Port de Tarragona
no serà una excepció i això no
ha de ser necessàriament quelcom negatiu. Anar cap a un
model d’autofinançament on
les empreses siguin les principals impulsores i beneficiàries
de l’estructura portuària ens
farà ser més competitius, seguir molt més d’a prop el dia
a dia que marquen els mercats
i donar un servei totalment
adaptat a les necessitats dels
agents econòmics de les nostres comarques. Mesures com
les que he esmentat anteriorment, com per exemple reduir la burocràcia i agilitar els
tràmits, van en aquesta línia
de donar força a les activitats
empresarials.
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FMARÍTIMAS – 21.3.2011

APPORTT centrará
su plan de actuación
2011 para la
Promoción del puerto
de Tarragona en
Madrid y su entorno
El plan de actuación comercial
para este año 2011 de la Agrupación para la Promoción de Puerto
de Tarragona (APPORTT) tendrá
como prioridad la zona Centro de
la Península, que comprende el
potente mercado de Madrid y su
entorno. Así se anunció el 17 de
marzo durante la Asamblea General ordinaria de APPORTT, presidida por Josep Saltó y que contó
con la presencia de Josep Andreu,
presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT).
Neus Pàmies, directora general
de APPORTT, fue la responsable
de explicar ante los asistentes a
la asamblea de la agrupación las
principales acciones de promoción
de los servicios del puerto de Tarragona entre el tejido empresarial
exportador/importador de la zona
Centro. Estas actuaciones de difusión para captar nuevos tráficos
para el recinto catalán se realizarán
por medio de las asociaciones profesionales del área de las asociaciones de transitarios de Madrid
(ATEIA/OLT), operadores logísticos, empresarios de Henares,
usuarios del transporte marítimo
de Madrid, entre otras, así como
la patronal CEOE.
Dentro del plan de actuación
2011 de APPORTT también está
prevista la participación en los
principales acontecimientos relacionados con la logística y el transporte que se celebren en Madrid y
su área de influencia.
Respecto a la presencia de
APPORTT en salones y ferias, la
agrupación presidida por Josep
Saltó ha confirmado su participación con un stand en el Salón
Internacional de la Logística y
de la Manutención de Barcelona
(SIL), que tendrá lugar del 7 al 10
de junio.

Paralelamente, APPORTT continuará durante este año con el
seguimiento comercial del mercado aragonés, marcado como
prioritario en el 2010. Asimismo,
a grandes líneas, la agrupación seguirá organizando visitas al puerto
de Tarragona de potenciales cargadores y con su labor de entrevistas
comerciales a empresas relacionadas con el comercio exterior.
Por otra parte, el plan de actuación 2011 de APPORTT también
incluye la organización para este
año de una misión comercial. El
destino de este viaje empresarial
se elegirá a partir de una encuesta
remitida por la agrupación a sus
asociados, de la que se detectará el
mercado con mayor interés y proyección de negocios para realizar
la misión.
Antes de celebrarse la Asamblea
General de la agrupación, el presidente de la Autoridad Portuaria
de Tarragona, Josep Andreu, se
reunió por primera vez desde su
reciente nombramiento con los
miembros del Consejo de Administración de APPORTT, acompañado por Joan Basora, director
de Organización de la APT. Este
encuentro sirvió como presentación de Andreu al principal órgano de la entidad que tiene como
propósito la promoción del puerto
de Tarragona.
Posteriormente, en la Asamblea
General, Josep Andreu se dirigió a los socios de APPORTT.
El presidente de la APT puso a
disposición de los presentes a la
Autoridad Portuaria como «figura catalizadora de las actividades
industriales y empresariales» de la
demarcación.
En un ámbito complicado a nivel
económico, Josep Andreu también alentó a que el puerto de
Tarragona debe ofrecer «un valor
añadido diferencial» respecto a sus
competidores.
Andreu resaltó «la destacada labor»
comercial que realiza APPORTT,
lo que «ha contribuido a que Tarragona se posicione en el quinto
lugar del ranking de tráfico de los

puertos españoles».
En este sentido, Andreu hizo un
llamamiento a situar a Tarragona
en la «Champions League» de los
puertos.
Desde APPORTT y con la nueva etapa presidencial del Puerto
de Tarragona, continuó Josep
Andreu, «implantaremos nuevas
estrategias comerciales y de organización tanto internas como
externas». Este «replanteamiento estratégico», considerado por
Andreu como uno de los ejes de
su presidencia, servirá para hacer
frente a los «nuevos retos competitivos».
Para concluir, Josep Andreu señaló
ser consciente de los «actuales riesgos empresariales», una situación
que desde la Autoridad Portuaria
de Tarragona «tendremos muy
presente».

FEL PUNT – 28.3.2011

El Port pressuposta
la ZAL i l'estació
intermodal al 2012
L'Autoritat Portuària està ultimant tots dos projectes, que es
complementaran en el marc d'un
pla logístic global, per poder-los
desenvolupar l'any vinent i hi dissenya nous accessos exteriors
El port de Tarragona és a punt
de posar fil a l'agulla a una de les
seves aspiracions més històriques.
L'Autoritat Portuària (APT) té
pràcticament enllestit el projecte d'urbanització de la Zona
d'Activitats Logístiques (ZAL),
l'última ampliació que pot fer
del seu complex en terra ferma,
que el deixarà a tocar del nucli de
la Pineda. Els responsables portuaris treballen en paral·lel amb
l'Ajuntament de Vila-seca per tal
de consensuar el pla de mobilitat
intern, i alhora estan “acabant de
polir”, en paraules del president
de l'APT, Josep Andreu, la compra i l’expropiació de les darreres
finques que li falten. La idea és
que al nou polígon s'hi instal·lin
operadors logístics que sobretot
donaran suport a l'activitat por-

tuària directa, si bé estarà obert a
les empreses que hi vulguin traslladar activitats complementàries.
L'Autoritat Portuària, de fet, ja
fa temps que té en obres les noves connexions internes que li
permetran superar per sobre la
barrera de les canonades de Repsol per connectar la futura ZAL
amb l'exterior, a través del Raval
de Mar de Vila-seca –ara en construcció– a l'alçada de la rotonda
de la Piconadora, en el cas viari, i
a través dels futurs accessos al port
en ample europeu des del corredor
mediterrani, en el cas ferroviari.
Converses amb privats
Per desenvolupar la ZAL, Andreu
ja avança que “s'estan estudiant
diverses alternatives de gestió, per
tal que es puguin endegar tan aviat
estigui acabada la tramitació urbanística”. Unes alternatives que, de
manera anàloga a les altres grans
inversions que ha emprès el Port
en els darrers anys, comportaran
sens dubte “trobar fórmules publicoprivades”. “Avui ja hi ha experiències de gestió compartida en
altres llocs que estan funcionant
bé, i tenim bones perspectives
quan la conjuntura econòmica hi
vagi a favor”, explica Andreu, que
avança: “Estem en converses amb
diverses empreses, tot i que en fase
molt inicial, i encara no tenim cap
compromís amb cap”. El calendari, això sí, és tenir la urbanització
de la ZAL enllestida a final del
2012.
Estació i nou vial d'accés
En una situació molt semblant es
troba la futura estació intermodal,
l'altra gran inversió que el Port
pensa pressupostar l'any vinent,
que ha de resultar complementària
a la de la ZAL. “També va lligada
al projecte global logístic”, confirma Andreu, que explica que “ara
caldran uns sis mesos per acabar el
projecte de l'edifici, i al llarg del
2012 es podria construir”. Enguany, això sí, igualment se n'ha
de redactar el pla de mobilitat, i
estudiar com es fa la urbanització
del voltant. L'estació se situarà,
entre els molls de Cantàbria i

Retalls de premsa

Andalusia, als terrenys que queden just darrera de l'antiga Universitat Laboral, per la qual cosa
l'APT també està parlant ja amb
el Departament d'Educació de la
Generalitat, per comprovar com
es resol l'afectació que el projecte
tindrà sobre el complex educatiu.
El Port, precisament, també preveu un altre accés viari a la terminal des de l'exterior, un vial que
partirà de la rotonda que la Generalitat ha construït a l'autovia de
Salou, la C-31b, i que vorejarà els
terrenys educatius en perpendicular al mar.
Una terminal per al polígon
L'estació, tal com explica Andreu,
d'entrada està pensada “per donar
resposta a tot el projecte de creixement de les mercaderies i l'activitat
de contenidors” que DP World
va endegar l'hivern del 2009 al
moll d'Andalusia. Això sí, també
avança: “La fem a disposició de
tot el territori i de la ZAL, perquè
ens agradaria representar i liderar
la recuperació econòmica de tota
la regió”. En la pràctica, doncs, la
terminal també podrà ser utilitzada pel polígon petroquímic sud de
Tarragona per donar sortida a les
seves mercaderies, una alternativa
que ara gairebé no fan servir. “És
un tema de temps, plantejament i
estratègia: primer cal disposar de
la infraestructura, i després guanyar la seva confiança”, diu Andreu,
per a qui “tot dependrà de com

avanci el món de la logística per
ferrocarril”.

FMES TARRAGONA – 31.3.2011

Recoder aposta per
l’autogestió dels
ports de Tarragona i
Barcelona

El conseller creu que el sistema
portuari espanyol frena les possibilitats d’expansió
Els ports de Tarragona i Barcelona van aportar al sistema portuari
espanyol el 43% del total de les
contribucions que va rebre l’Estat
durant aquest passat 2010.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, de visita ahir a
la ciutat, va qualificar aquestes xifres d’”il·lògiques” i, per això, va reivindicar la necessitat d’aconseguir
autogestionar des del territori els
dos ports catalans més importants
i amb més volum de negoci. Recoder va afirmar que la Llei de Ports
de l’Estat hauria de permetre “més
autonomia” perquè aquesta normativa l’únic que fa de moment “és
frenar les possibilitats d’expansió
per competir amb els grans ports
europeus. Recoder apostaria per
establir un model similar als dels
ports de Gènova, Marsella o Rotterdam que estan gestionats des del
mateix territori”.
Connexions ferroviàries
El conseller va destacar també la
“necessitat urgent” que té el Port

de Tarragona per disposar d’una
tercera línia ferroviària de mercaderies, que sigui, però d’ample
europeu, per connectar amb
Castellbisbal i per poder enllaçar
amb la via que va fins a la frontera
francesa. Una proposta que segons
Recoder “és viable econòmicament perquè no suposaria una
gran inversió”, tot i que el projecte
del Corredor del Mediterrani no
la preveu. El conseller va explicar
que per mar les mercaderies estan
una mitjana de sis dies en arribar
al centre d’Europa, mentre que
per ferrocarril farien el viatge en
poc més d’un dia.
Creixement de tràfic portuari
Tot i la manca d’un sistema ferroviari que connecti amb Europa,
pel Port de Tarragona van circularhi durant el 2010 un total de 32,5
milions de tones de mercaderies,
cosa que suposa un creixement del
4,2%, respecte al 2009.
El president de l’Autoritat Portuària, Josep Andreu, va explicar
que, tenint en compte aquestes
dades, les previsions que s’havien
marcat eren les d’arribar als 40
milions de tones l’any 2015. Pel
que fa a les inversions, una de les
més importants per a aquest 2011,
seran els 26,5 milions d’euros que
s’invertiran en l’ampliació del moll
de la Química que es preveu que
estigui en ple funcionament en un
parell d’anys. També s’invertiran
tres milions en l’ampliació del

moll d’Andalusia i 4,8 milions
aniran a parar a la construcció
de la Zona d’Activitat Logística
(ZAL). En total les inversions arribaran als 49 milions d’euros.

FEL VIGIA – 28.3.2011

La APT estudia asumir
una tercera vía para
conectarse con el
ancho europeo
Josep Andreu es partidario de ir
acelerando trámites a fin de acortar plazos y no condicionar la
competitividad del puerto
El proyecto no es nuevo, sino que
se había descartado por su alto
coste, sin embargo la APT considera que es asumible
La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) trabaja en un plan B
por si no se concreta la conexión
del enclave marítimo con el ancho
de vía europeo, un enlace que no
define el estudio del Corredor del
Mediterráneo presentado por el
Ministerio de Fomento el pasado
16 de marzo. El nuevo presidente
de la autoridad portuaria catalana,
Josep Andreu, es partidario, tal
como lo era su predecesor, Josep
Anton Burgasé, de ir acelerando
trámites por tal de acortar plazos
y no condicionar la competitividad del puerto. Así, la instalación
portuaria de Tarragona tiene en
consideración desplegar una vía
alternativa hasta Sant Vicenç de
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Calders-Castellbisbal-frontera
francesa.
UN PROYECTO
RECUPERADO
El proyecto no es nuevo, sino que
se había descartado por su alto coste. Sin embargo, la APT considera
que es asumible si se tiene en cuenta el rápido retorno de la inversión
y el hecho de quemar etapas rápidamente ante una conexión que es
ya una reivindicación histórica y
que no dependería de la ejecución
de un proyecto de más envergadura, el del corredor mediterráneo.
Ahora bien, el Puerto de Tarragona
necesita la autorización de Fomento para acometer esta solución alternativa, que se costearía con una
financiación mixta.
Por el momento, ya se está sondeando al sector privado para encontrar la fórmula de financiación,
aunque siempre dependerá de que
el Ministerio que dirige José Blanco dé luz verde a los planes de entidad. El proyecto definitivo oficial
no se conocerá hasta el 2012 como
mínimo, tiempo suficiente para
avanzar en este plan B. Cabe recordar que el estudio informativo
se redacta desde el año 2007 y ya
debería estar preparado, aunque
con este nuevo aplazamiento el
Ministerio asegura que, al menos,
avanzará en paralelo con el informe de impacto ambiental.
TARRAGONA, AUSENTE
El estudio presentado por el Ministerio de Fomento sí concreta
prioridades que afectan al puerto:
entre Martorell y Castellbisbal es
prioritario por su “saturación”;
entre Martorell y Sant Vicenç de
Calders es “necesario” y en el último lugar, coloca Sant Vicenç hasta
Reus (aprovechando la antigua línea Reus- Roda de Berà) con línea
específica para tráfico de mercancías y con un coste de 340 millones
de euros, siendo el presupuesto total de 1.400 millones de euros.
En Tarragona, tanto los agentes
socioeconómicos como las instituciones han criticado la notable
ausencia de la ciudad y de su puerto en el estudio, algo que contrasta

con las referencias explícitas a otros
puertos, como los de Barcelona,
Málaga o Algeciras, para mejorar
sus conexiones ferroviarias a pesar
que el puerto de Tarragona tiene
todos sus muelles conectados con
la red ferroviaria.
Especialmente crítica ha sido Victòria Forns, concejala de CIU en
la oposición, cabeza de lista a las
municipales y diputada convergente, quien pidió al Parlamento, en una sesión de control del
Gobierno, que se “cumplan los
compromisos” porque “parece
que estemos condenados a ser ciudadanos de segunda“ y argumentó que son “obras fundamentales”
porque “Tarragona es el polo logístico que vertebra el sur de Catalunya y que extiende su influencia especializada”.
El movimiento cívico Mou-te per
Tarragona, nacido para reclamar la
conexión de la ciudad con la alta

velocidad ferroviaria, también ha
emitido una dura nota de prensa
reclamando al equipo de Gobierno municipal (PSC-ERC) que no
permanezca impasible y reclame
soluciones para lo que consideran
que es un “agravio histórico”.

FDIARI DE TARRAGONA – 11.3.2011

La Terminal
Westerlund Ibérica
llega al Port de
Tarragona

La filial de TPS Tarragona Port
Services ocupa una superficie de
58.880 metros cuadrados en el
muelle de Cantabria.
La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) adjudicó el pasado
16 de diciembre una concesión de
dominio público portuario para la
construcción y explotación de una
terminal marítima de mercancías
destinada al almacenamiento y

distribución de carga general, productos del papel y siderúrgicos en
el muelle de Cantabria del puerto de Tarragona, por un periodo
de 25 años a Westerlund Ibérica,
empresa del grupo TPS Tarragona
Port Services/Euroports.
Euroports es uno de los mayores operadores portuarios a nivel
europeo. Opera 60 millones de
toneladas de mercancías diversas,
especialmente carga general y gráneles.
Durante el año 2010 se manipularon 15 millones de toneladas de
carga general y en concreto cerca
de 4 millones de productos forestales siendo uno de los mayores
especialistas europeos. El grupo
opera a día de hoy 21 terminales
portuarias en Europa además de
una terminal en China. Está presente en Alemania, Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Italia y Finlandia. La Terminal Westerlund
Ibérica será desarrollada como una
gran terminal de carga general, enfocada y especializada en los productos forestales y la carga general.
Con un calado de 15,5 metros y
buena accesibilidad marítima, la
terminal será un importante hub
para el transbordo en el Mediterráneo y además uno de los accesos
de mercancías más importantes del
hinterland o zona de influencia. La
nueva Terminal estará operativa a
final de 2011. Esta terminal presenta unas características muy diferenciadas. Su tamaño es de aproximadamente 6 hectáreas, contará
con más de 25.000 m² de almacenes y tiene conexión ferroviaria.
TPS Tarragona Port Servicies cree
fervientemente en este ambicioso
proyecto que, en épocas como las
actuales en las que la compañía
ha visto reducido de forma importante su volumen de negocio,
abre nuevas oportunidades y busca
atraer nuevos tráficos al puerto de
Tarragona.

Servei d’Atenció al Client
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Informació

Sol·licitud

SAC
Al llarg del primer trimestre de 2011, el Servei
d’Atenció al Client ha atès
un total de 98 consultes
de clients i usuaris del
Port, de les quals 62 són
peticions d’informació, 15
són reclamacions i 21 són
sol·licituds. Del total dels
expedients comptabilitzats
se’n fa un estudi per avaluar la qualitat dels serveis
prestats des de l’Autoritat
Portuària i emprendre accions de millora.
De les 98 consultes
arribades al Servei, un
63,3% representen peticions d’informació, un

15% són reclamacions i
un 21,4% són sol·licituds.
Com és habitual, la
majoria de consultes són
relatives a informació sobre línies regulars, operativa de les terminals i
infraestructures. D’altra
banda, les consultes referents al sistema informàtic
d’acreditació per a transportistes i usuaris per a
accedir a les instal·lacions
de l’APT han disminuït
notablement com també
ho han fet les queixes que,
en aquest primer trimestre de 2011, no se n’ha
registrat cap.

Reclamació

Primer trimestre 2011
GENER

FEBRER

MARÇ

Informació

22

20

20

62

63,3

Reclamació

2

0

13

15

15,3

Sol·licitud

9

4

8

21

21,4

33

24

41

98

100,0

Totals

Total % s/trim.
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Líneas regulares del Port de Tarragona
PUERTOS

FRECUENCIA

LÍNEA

TIPO SERVICIO

NAVIERA

AGENTE

Semanal

CANARIAS-MED

PC

WEC-Lines

ROMEU Y CÍA, SA

Quincenal

MARRUECOS/CANARIAS

PV-RL

SUARDIAZ

SUARDIAZ TERMINAL

Semanal FEEDER SERVICE S-W AFRICA &

PC

MSC

CARALB MARÍTIMA, SA
PÉREZ Y CÍA, SA

EUROPA ATLÁNTICA
ESPAÑA Las Palmas, Tenerife,
Fuerteventura
ESPAÑA Las Palmas, Tenerife,
Lanzarote
ESPAÑA Cádiz, Las Palmas *

TARRAGONA
SOUTH AMERICA

ESPAÑA Alicante, Arrecife, Las

Cada 10 días

MED-CANARIAS

PC

YAIZA SHIPPING

Semanal

CALA

PC

HAMBURG SÜD

Palmas, Tenerife
PORTUGAL Lisboa

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, SL

PORTUGAL Lisboa

Semanal

FEEDER SERVICE MAERSK

PC

MAERSK

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA

EUROPA MEDITERRÁNEA
ZIM Integrated Shipping
ESPAÑA Barcelona, Valencia

NIVER LINES
Semanal

MESA

PC

ITALIA Génova, Livorno, Vado

HAMBURG SÜD

TRANSITAINER

COMPANHIA LIBRA DE

MARÍTIMA DEL

Ligure

NAVEGAÇAO

MEDITERRÁNEO, SA

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

MALTA Valetta
Quincenal

MAF

AGENCÍA MARÍTIMA
ESPAÑOLA EVGE, SA

FRANCIA Fos sur Mer

ITALIA Génova, Nápoles

PÉREZ Y CÍA, SA

Services

Services

PC

COSCO

AGENCÍA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, SA

ITALIA Génova, Livorno

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

Services
Semanal

ZIM Container Service

PC

COSCO

GRECIA, Pireo

AGENCÍA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, SA

CONTAINER LINE

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA

ITALIA Génova

Semanal

SEAMED

OC-PC

SEATRADE

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, SL

Quincenal

S-EASTBOUND

PC-PV-RL

NORDANA LINE **

WECO MARÍTIMA

ESPAÑA Málaga, Valencia *

ITALIA Génova

Semanal

FEEDER SERVICE S-W AFRICA

PC

MSC

CARALB MARÍTIMA, SA

ITALIA Vado

Semanal

CALA

PC

HAMBURG SÜD

ITALIA Salerno
ESPAÑA Algeciras*
ITALIA Livorno, Civitavecchia

Semanal

FEEDER SERVICE MAERSK

PC

MAERSK

Semanal

ITALIA

PV

UECC

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.

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, SL
MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA
BERGÉ MARÍTIMA

Línies
Actualitat
regulars

PUERTOS

FRECUENCIA

LÍNEA

TIPO SERVICIO

Quincenal

MAF

PC
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NAVIERA

AGENTE

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

ÁFRICA ATLÁNTICA
GHANA Tema

Services
COSCO

AGENCÍA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, SA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ Y CÍA, SA

COSTA MARFIL Abidjan
NIGERIA Lagos, Tin Can Island

Services
NIVER LINES
SENEGAL Dakar

Semanal

MESA

PC

AGENCÍA MARÍTIMA
ESPAÑOLA EVGE, SA

HAMBURG SÜD

TRANSITAINER

COMPANHIA LIBRA DE

MARÍTIMA DEL

NAVEGAÇAO

MEDITERRÁNEO, SA

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA
SUARDIAZ TERMINAL

MARRUECOS Casablanca

Quincenal

MARRUECOS/CANARIAS

PV-RL

SUARDIAZ

GUINEA Bata, Malabo

Quincenal

GUINEA

PC

EUROCONDAL SHIPPING

TRAVIMA,SA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

TARRAGONA

ÁFRICA MEDITERRÁNEA Y ORIENTE MEDIO
Services
ISRAEL Haifa

Semanal

ZIM Container Service

PC

COSCO

AGENCÍA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, SA

CONTAINER LINE

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA

EGIPTO Alejandría
LIBIA Misurata

Quincenal

S-EASTBOUND

PC

NORDANA LINE **

WECO MARÍTIMA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

TURQUÍA Mersin, Izmir
AMÉRICA ATLÁNTICA NORTE
CANADÁ Halifax

Services
Semanal

ZIM Container Service

CHINA SHIPPING

CHINA SHIPPING(SPAIN)

HAPAG LLOYD

HAPAG LLOYD SPAIN

NORDANA **

WECO MARÍTIMA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

PC

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

AGENCY, S.L.

Quincenal

S-WESTBOUND

PC-PV-RL

AMÉRICA PACÍFICO NORTE
Services
USA Los Ángeles, Oakland

Semanal

ZIM Container Service

PC

HAPAG LLOYD

HAPAG LLOYD SPAIN

CHINA SHIPPING

CHINA SHIPPING (SPAIN)
AGENCY, S.L.

ASIA ÍNDICO-PACÍFICO
VíA HAIFA
CHINA

ZIM Integrated Shipping
PC

Semanal
VíA VALENCIA

AUSTRALIA
JAPAN
COREA DEL SUR

PÉREZ & CÍA, SA

Services
MSC

CARALB MARÍTIMA, SA

Mensual

AUSTR-JAP

PV

MARINE K-LINE

BERGÉ MARÍTIMA

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.

Línies
regulars
Actualitat
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PUERTOS

FRECUENCIA

LÍNEA

TIPO SERVICIO

NAVIERA

AGENTE

Semanal

ZIM Container Service

PC

ZIM Integrated Shipping
Services

PÉREZ & CÍA, SA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ Y CÍA, SA

CENTROAMÉRICA Y CARIBE
JAMAICA Kingston
PANAMÁ

Balboa,

Canal

Panamá

Services

ARGENTINA Buenos Aires

NIVER LINES

AGENCIA MARÍTIMA
ESPAÑOLA EVGE, SA

BRASIL Paranagua, Pecem

Semanal

MESA

PC

Río Grande, Río de Janeiro,

HAMBURG SÜD

TRANSITAINER

CONTAINER LINE

TRANSITAINER

Santos
COMPANHIA LIBRA DE

MARÍTIMA DEL

NAVEGAÇAO

MEDITERRÁNEO, SA

URUGUAY Montevideo
COLOMBIA

Santa

Marta,

Semanal

SEAMED

OC-PC

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA

SEATRADE

AROLA ADUANAS Y

COSTA RICA, Pto. Limón

CONSIGNACIONES, SL

PANAMÁ, Manzanillo
EL SALVADOR San Salvador,
Acajutla
GUATEMALA Sto Tomás de
Castilla, Guatemala City

Quincenal

S-WESTBOUND

PC-PV-RL

NORDANA**

WECO MARÍTIMA

Semanal

CALA

PC

HAMBURG SÜD

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, SL

MÉXICO Veracruz
REPÚBLICA DOMINICANA Río
Haina
VENEZUELA La Guaira
COLOMBIA Turbo
COSTA 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
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

Actualitat
Inversions

Inversiones en el Port de Tarragona
Entre las inversiones que se realizan en
las instalaciones del Port de Tarragona
tiene especial incidencia la ampliación
del muelle de Andalucía para la implantación de una Terminal de Contenedores
y traslado de las instalaciones del pantalán de Asesa. A lo largo de este trimestre se han realizado las siguientes obras
auxiliares: el dragado en la zona interior
portuaria para rellenar y precargar el
muelle de Andalucía; el inicio del desmontaje del pantalán de ASESA, donde
se han retirado brazos de carga, GER’s,
válvulas, instrumentación y vaciado tuberías; y el desmontaje de dos tramos del
vial así como parte de las tuberías.
Asimismo, en el vial territorial de la
línea de ferrocarril de la Zona de actividades logísticas (ZAL) y los accesos de
Repsol en el tramo elevado sobre le rack
de Repsol – Port de Tarragona, se ha finalizado la ejecución de los últimos ser-

vicios afectados por la Agencia Catalana
del Agua (ACA) en la zona de La Pineda.
Falta, no obstante, o quede pendiente
de realizar, el terraplenado previsto así
como la capa de rodadura del aglomerado asfáltico.
También, se está trabajando en la
cimentación para la nueva grúa de 100
pies en el muelle de Andalucía. Hasta la
fecha se han construido 200 metros de
viga de 1.70 x 1.70 así como los pilotes
previstos de 2 metros de diámetro y 36
metros de profundidad.
Además, se continúa en la ampliación
del área aduanera del Port de Tarragona,
donde ya se han ultimado los remates finales de obra, quedando por terminar la
señalización horizontal.
A la vez, se trabaja en el nuevo alumbrado en los muelles de Castilla y de
Rioja, donde se han colocado los últimos proyectores en fachada y el conexio-

nado, dándose por finalizadas las obras.
En cuanto a las obras de ampliación
del Muelle de la Química, a lo largo de
este trimestre se han realizado los trabajos que a continuación se relacionan:
preparado la zona de obras, acondicionado el cajonero y montado la planta de
hormigón. También, se ha ejecutado el
vertido de escollera de cimientos para la
formación de la banqueta de los cajones.
Y se han hecho reuniones de coordinacion con las distintas partes afectadas,
además de catas para la localización de
servicios.
Y, en cuanto a la zona de espera de
pasajeros en el dique de Levante, se han
finalizado los últimos acabados de las
unidades constructivas relativas a instalaciones, cristalería, carpintería, pintura,
etc., dándose por terminada la obra, en
este primer trimestre del año en curso.
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ROM5.1:”Calidad de aguas litorales en
áreas portuarias” en el Port de Tarragona
La gestión ambiental en el
Puerto de Tarragona tradicionalmente se ha abordado mediante la aplicación de líneas
de actuación independientes,
pero con un objetivo común:
controlar el impacto de actividades específicas teniendo en
consideración las obras estructurales como las principales
repercusiones de la actividad
portuaria en el medio. Este
trabajo se ha llevado a cabo
mediante el diseño y la aplicación de campañas de vigilancia
durante la realización de las
nuevas obras o modificaciones
estructurales. Sin embargo,
la publicación en el 2005 de
la Recomendación para Obras
Marítimas “ROM 5.1.Calidad
de las Aguas Litorales en Áreas
Portuarias” (Puertos del Estado, 2005) puso en evidencia
la necesidad de complementar
la gestión ambiental ya existente, con herramientas de
gestión integrales, estandarizadas y específicas de ámbitos
portuarios.
Tras la publicación de la
Recomendación (ROM 5.1) en
septiembre de 2005, la Autoridad Portuaria de Tarragona
firmó un convenio de colaboración con Puertos del Estado
y la Universidad de Cantabria
para validar dicha herramienta.
La validación y la implementación de ROM 5.1 en
el Port de Tarragona ha representado la primera aplicación
de un programa de gestión
ambiental que permite varias
mejoras: ordenar y clasificar
el medio acuático portuario,
evaluar en términos predictivos la incidencia de las emisiones contaminantes sobre
la calidad de las aguas portuarias, abordar la valoración del
estado y la evolución de la ca-

Figura: Modelo conceptual de la ROM 5.1.Fuente: documento de Aplicación de la ROM 5.1:”Calidad de Aguas
Litorales en Áreas Portuarias” en el Port de Tarragona

lidad de las masas de agua portuarias teniendo en cuenta las
repercusiones de la actividad
portuaria, y establecer mecanismos para dar respuesta a
las posibles reducciones de la
calidad de las mismas. Todo
ello en base a cuatro grandes
programas de actuación: delimitación de usos y tipificación
de masas de agua, gestión y
evaluación de los riesgos ambientales, el programa de vigilancia ambiental y finalmente,
el programa paliativo de gestión de los episodios contaminantes.
Durante el proceso de calibración de dicha metodología
en el Port de Tarragona, se
puso en evidencia la importancia de la eficiencia en la
transferencia científico-tec-

nológica entre los centros de
investigación y los puertos, y
la necesidad de que su integración en los procesos de trabajo
portuarios fuera efectiva. Por
ello, en el año 2010 se firmó
un segundo convenio con la
Universidad de Cantabria Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IH Cantabria) - para
el desarrollo, la calibración y
la implementación de un sistema gestor de información
ambiental portuaria, acorde
con los requisitos establecidos en la normativa vigente
(Directiva marco del Agua,
DMA, Instrucción de Planificación Hidrológica, IPH y
ROM 5.1).
El objetivo de este sistema
de gestión medioambiental

es disponer de la base para
encauzar, medir y evaluar el
funcionamiento
portuario
con el fin de asegurar que sus
operaciones se lleven a cabo
cumplan con la legislación vigente y con la política medioambiental definida (objetivos
y principios generales de acción de la empresa hacia el
medio ambiente). El resultado final es la implementación
de una herramienta de apoyo
a la toma de decisiones que
permite optimizar la capacidad de evaluación y la gestión
ambiental de la calidad de los
sistemas acuáticos portuarios.
Paloma Fernández Valdor
Técnica Departamento de Medio
Ambiente y Sostenibilidad del
Port de Tarragona

Medi Ambient

El Port de Tarragona,
un port sostenible
El marc físic format pels seus
territoris, ciutats, espais, entorns naturals, etc. moltes
vegades ha experimentat importants transformacions i
canvis constants, i aquests han
pogut tenir dos orígens ben
delimitats: un primer, lligat
fonamentalment als fenòmens
naturals, i el segon, vinculat a
l’activitat humana.
Els fenòmens naturals, ja
siguin excepcionals, esporàdics, habituals o cíclics poden
generar impactes tant o més
importants que els que pugui
provocar l’acció de l’home.
Només cal observar el recent
sisme submarí del passat mes
de març al Japó o les erupcions
volcàniques, inundacions i sequeres que ha viscut el nostre
planeta les darreres dècades
per constatar els impactes, les
conseqüències, les alteracions
o les petjades que deixen en
el medi, manifestacions que
demostren la seva gran força
transformadora. Hem viscut
al llarg de la història episodis
tan rellevants que, en alguns
casos, han estat capaços de fer
desaparèixer cultures senceres.

D’altra banda, tal com
dèiem, l’acció de l’home també impacta i ho pot fer de
forma severa o moderada, i
un exemple que pot il·lustrar
les conseqüències mediambientals negatives que ha pogut generar aquesta activitat
humana, seria la tala d’arbres
massiva que va partir la zona
dels Monegros en l’època de
Felip II, segons sembla, per tal
de construir els vaixells de la
seva flota, un fet que va provocar una gran desforestació
i un augment de l’erosió del
sòl, amb la conseqüent augment de l’aportació de sediments al riu, i que afectà de
forma directa el creixement i
la geomorfologia del delta de
l’Ebre. Uns sediments que, curiosament, avui no arriben a la
desembocadura a causa d’una
altra intervenció humana:
la construcció dels embassaments de Mequinensa, Ribaroja i Flix en el transcurs del
segle XX.
Per tant, si parlem d’intervencions humanes, el Port
de Tarragona també és una
construcció artificial. El nos-

tre port modern s’inicià a les
darreries del segle XVIII, i en
aquests dos segles d’història
tant la construcció inicial com
les successives ampliacions i la
posterior activitat portuària
han impactat en el seu entorn.
Per tant, quasi bé sempre
s’incideix en l’entorn, però el
que hem de procurar és minimitzar aquests impactes per
salvaguardar la integritat de
les persones i el medi natural
més immediat.
Les 1.200 ha de superfície i
les 4.500 de làmina d’aigua del
Port de Tarragona donen avui
servei a prop de 3.000 vaixells
que cada any entren i surten
de les nostres instal·lacions.
La càrrega i descàrrega de
mercaderies liquides i sòlides
en grans quantitats, els tràfics
de contenidors, de productes
metal·lúrgics, de pasta de paper, d’adobs, de vehicles o de
fruita refrigerada representen
la major part dels 32 milions
de tones que cada any passen
pel nostre port. Tot aquest
moviment pot impactar negativament en el medi terrestre, aquàtic i aeri, i la nostra

obligació és procurar que això
no passi i vetllar per la bona
qualitat de l’aire, de l’aigua i
del sòl, fonamentalment, sense oblidar altres aspectes mediambientals com ara la contaminació acústica, la lumínica, l’eficiència en el consum
de recursos o la conservació de
les àrees naturals limítrofes al
domini públic portuari, com
ara les platges del Miracle i de
la Pineda o les zones humides.
El repte del nostre port és
fer-lo cada dia més sostenible, garantir la viabilitat de la
seva activitat des del punt de
vista econòmic, social i mediambiental. Si som capaços
d’operar de manera continuada, sense grans alteracions,
sense hipotecar el futur, estarem construint el port modern
i eficient i deixarem a les noves
generacions un espai que continuarà contribuint de forma
clara al creixement i al benestar dels ciutadans i ciutadanes
de Tarragona.
Gabriel Mas Montagut
Cap del Departament de Medi
Ambient Port de Tarragona
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Estudi de satisfacció dels clients
i usuaris del Port de Tarragona
L’objectiu principal de l’estudi
és conèixer el grau de satisfacció dels clients i usuaris del
Port de Tarragona, tant en els
aspectes generals com amb els
serveis que s’hi presten.
L’estudi ens mostra els resultats
obtinguts en la consulta efectuada, mitjançant enquestes
presencials, als clients/usuaris
del Port de Tarragona, entre l’1
de juliol i el 3 de setembre de
2010. Els qüestionaris emprats
es van adaptar a cada tipologia
o perfil, d’acord amb les categories que li són aplicables.
Les valoracions estan efectuades en una escala de 0 a 10.
L’univers objecte de consulta en aquest estudi de satisfacció és divers i heterogeni
i s’ha classificat en els perfils
següents:
• Consignataris
• Empreses estibadores
• Agents de Duana
• Prestadors de serveis
• Administracions
• Capitans de vaixells
• Concessionaris
• Clients finals
Sobre un univers de 223

i 8,3 respectivament). Per
contra, són els concessionaris
i els clients finals on trobem
un percentatge més elevat
d’insatisfets (3% en cada cas).
Quan es demana quin és el
millor port que coneixen els
enquestats, Tarragona és considerat el millor per un 32%
de la mostra, seguit dels de
Barcelona (23%), Rotterdam
(23%) i València (5%).

clients i usuaris s’han obtingut 203 qüestionaris vàlids,
que signifiquen una taxa de
resposta molt elevada (91%),
consolidant l’eficàcia d’aquest
element de valoració emprat al
Port de Tarragona.

SATISFACCIÓ GLOBAL
AMB EL PORT DE
TARRAGONA. Valoració
general del servei
La satisfacció global amb el
Port de Tarragona es valora
amb una mitjana de 7,57, la

qual cosa suposa una evolució positiva respecte a la darrera enquesta elaborada l’any
2008, de 0,2 punts.
El 99% dels clients valora el
Port de Tarragona de manera
satisfactòria, mentre que només un 1% li atorga valoracions inferiors a 5 punts. El
segment majoritari se situa en
valoracions entre 7 i 8 (56%).
Els capitans de vaixell i els
agents de duanes són els que
estan més satisfets amb el
Port de Tarragona (8,8 punts

SATISFACCIÓ AMB ELS
SERVEIS. Principals
aspectes de satisfacció
Entre els aspectes que causen
major satisfacció destaquen
els relacionats amb el servei i
el personal (amabilitat i tracte
personal), seguit de la qualitat
del servei, la professionalitat,
l’emprenedoria per a realitzar nous projectes i innovar,
l’accessibilitat, les infraestructures i les instal·lacions.
Satisfacció general molt positiva. No hi ha cap servei ni
infraestructura que obtingui
una puntuació inferior a 5.
Destaquen:
- Practicatge (8,7)

Gestió de la qualitat de l’APT
- Amarratge (8,7)
- Remolc (8,4)
- Serveis al vaixell (8,2)
- Infraestructures de navegació i atracada (8,1)
Els que mostren menor puntuació són els serveis al passatge i el sistema ISIS de control
d’accessos al Port, que es trobava en fase d’implantació en
el moment de l’enquesta i, per
tant, acusava els problemes
propis de ser un nou servei,
que han quedat amplament
superats en els darrers mesos.

SATISFACCIÓ AMB ELS
SERVEIS. Evolució de la
valoració 2008-2010
La majoria d’ítems analitzats
experimenten una millora
respecte a les valoracions de
la darrera enquesta, i destaca
especialment:
- Infraestructures de navegació i atracada (+0,9)
- Infraestructures
d’emmagatzematge (+0,7)
- Sanitat Exterior (+0,7)
- Serveis duaners (+0,6)
- SOIVRE (+0,7)
- PIF (+0,6)
L’aspecte més positiu d’aquestes
millores ha estat que aquests
serveis eren els que més baixa
puntuació havien obtingut en
enquestes anteriors, i la seva recuperació els ha permès situarse en els intervals de valoració
majoritaris.
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Notícies d’empresa
Gestión de la Productividad 2.0 para el
Sector Logístico y Transportes

Esdeveniments I màrqueting

El Sector de Transporte y Logística se enfrenta durante estos
próximos meses a varios retos que van más allá de la pura coyuntura económica. Se trata de trabajar entre todos para conseguir
ser más eficaces y eficientes.
Hablamos de un sector especialmente dinamizador de la economía de un país, en la que los principales actores (empresas
logísticas, de paquetería, transitarias, de transporte…) muestran
su disposición para impulsar la mejora de la gestión, la eficiencia
y la sostenibilidad del sector.
La presión a la que se ve sometido dicho sector en los últimos
tiempos es doble, por un lado la caída de la actividad empresarial y de consumo; y por otro, la reducción de costes que
desde las empresas clientes “marcan”. Todo parece indicar que
con este escenario la competitividad del sector está directamente
relacionada con la capacidad de incorporar personal cualificado
e incorporar a sus actividades nuevas tecnologías.
Ante este escenario que contemplamos desde hace varios años,
Adecco Logística y Transporte ha querido dar un paso más allá
en el marco de la especialización que veníamos trabajando con
las empresas del sector. En estos momentos, las empresas no
sólo necesitan cubrir la flexibilidad y la adecuación necesaria en
tiempo, sino que necesitan que el coste de adaptación de estos
trabajadores sea mínimo.
Para ello sólo 1 fórmula nos podía hacer garantizarles un incremento de la productividad necesaria: tener a los mejores profesionales formados en las herramientas que iban a utilizar en su
día a día, conocedores de las operaciones y, lo más importante,
totalmente polivalentes. ¿Y cómo conseguir todo esto? A través de
la formación específica, mediante unos itinerarios que garanticen
una implicación del trabajador temporal, y su profesionalización.
En resumen, un nuevo concepto de la Gestión de la Productividad.
Bajo estas premisas nace la Escuela de Logística y Transporte de
Adecco, con una doble acción:
- Para los candidatos: Desarrollar carreras profesionales, mejorar
su empleabilidad.
-Para las empresas: reducir la curva de aprendizaje, disminuir el
índice de rotación, reducir el absentismo, disminuir la siniestralidad.
En la Escuela de Logística y Transporte de Adecco contamos con:
1) Evaluación de todos los posibles alumnos antes de acceder a
la Escuela.
2)Evaluación continua por parte de consultores especializados
en el sector y por parte de las empresas clientes.
3) Formaciones a medida según el nivel de experiencia en el
sector y desarrollo dentro de éste.
4) Cursos formativos teórico–prácticos que garanticen una mejor empleabilidad y un desarrollo profesional para los alumnos.
5)Reducción de costes para la empresa usuaria derivada de la
disminución de la adaptación al puesto de trabajo, la polivalencia y el know how del sector.
La Escuela de Logística y Transporte representa, sin duda, un
antes y un después para las empresas del sector que necesitan
una flexibilidad de personal sin por ello renunciar a la profesionalidad de éste.

No diem res nou si afirmem que la competència entre mercats
és cada dia més gran. Les empreses han de multiplicar els seus
esforços per diferenciar-se. Cada cop és més difícil captar i, sobretot, fidelitzar compradors i clients; per tant, es fa imprescindible posar en marxa totes les eines que el màrqueting posa a la
nostra disposició.,
Els esdeveniments són una part important de l’estratègia de
màrqueting, comunicació i relacions publiques d’una empresa i
contribueixen a fer tangible el seu posicionament. Suposen una
posada en escena d’allò que es vol comunicar, permeten donar
suport a la imatge de la pròpia empresa davant dels seus clients
o treballadors, conèixer i acostar-se, de manera directa, al grup
per al qual s’organitza un acte.
Un esdeveniment, ja sigui de caràcter intern o extern, té sempre
un objectiu de comunicació.
Un esdeveniment ja no és “la festa” que s’improvisa, sinó aquell
acte on els participants reben, d’una forma clara, el missatge que
se’ls vol transmetre.
L’èxit no depèn de realitzar quelcom grandiós, caríssim i espectacular, el fonamental és que l’esdeveniment respongui a
les necessitats i plantejaments del promotor. Si parlem d’èxit
ens hem de referir a un concepte que resulta imprescindible: la
creativitat, quelcom diferent i que resulti sorprenent; solucions
creatives, però, organitzades i amb una alta dosi d’originalitat.
Un altre aspecte a tenir en compte és el dels costos econòmics.
Aquests han d’estar directament relacionats amb el resultat,
l’eficàcia i la repercussió de l’esdeveniment. La inversió ha de
procurar un rendiment en tots els aspectes esmentats anteriorment. En qualsevol dels casos, l’objectiu és aconseguir beneficis
empresarials, potenciar la imatge corporativa o institucional, captar clients i/o aconseguir posicionament en el mercat del sector.
Per tal de garantir tots els aspectes fonamentals en la realització
de qualsevol tipus d’esdeveniment és aconsellable la contractació d’una empresa especialitzada: una OPC
La intervenció d’una empresa especialitzada, com SOLARIS
EVENTS, comença amb la gestió del projecte, el procés de
creació, el disseny i la planificació, comptant sempre amb la
col·laboració de l’empresa que promou l’esdeveniment, per tal
de definir objectius i necessitats reals. Un cop conegudes totes
les necessitats, formem amb el client un equip amb un únic objectiu: aconseguir la planificació, l’organització i l’execució més
adequada per “garantir l’èxit”. Com a especialistes comptem
amb professionals i serveis, tenim un major coneixement del
sector i poden aconseguir millors condicions econòmiques i de
servei amb els proveïdors. Treballar amb una empresa especialitzada permet optimitzar els recursos propis, i que es tradueixi en
un estalvi real, econòmic i de temps.

Isabel González Directora Sectorial Logística y Transporte
Adecco Logística y Transporte · www.adecco.es

Montserrat Pintaluba Directora de SOLARIS EVENTS SL
solarisevents@telefonica.net · www.eventsolaris.com
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No dejemos de conversar
Conversar es comunicarse. Bien o mal, en principio tanto da,
pero hay que comunicarse. Opinar, hablar, en la calle, en la
empresa, en casa..., y por supuesto en internet; ese raro lugar
donde no te ven, ni te huelen, donde no saben si eres feo o guapo, rico o pobre, hombre o mujer.
Internet, un espacio dentro de otro, donde casi todo depende de tus conocimientos, tu capacidad de persuasión, de saber
conectar, emocionar, con palabras, símbolos, imágenes... Un
mundo virtual donde las respuestas llegan sin pedir permiso,
sin pausa, de forma inmediata, real, en directo, frescas, duras...
Feedbacks constantes que casi siempre enriquecen más que cuecen, o ¿igual a alguien le escuecen?, pues a rascarse que nadie
nos verá y a seguir tecleando, que tu entorno espera, que tus
círculos se mueven a gran velocidad, que tu sector empieza a
despertar y ponerse las pilas 2.0. El mercado es ahora global y
tus conversaciones pueden mover los mercados. Ejemplos recientes acontecidos a los tunecinos, egipcios o libios...
Coincidiremos pues que “los mercados son conversaciones”
y las conversaciones en la red hacen posible el surgimiento de
nuevas y poderosas formas de organización y de intercambio de
información entre clientes y empresas.
Internet, a través de la denominada web 2.0, hace posible
hoy mantener conversaciones entre clientes y empresas que eran
simplemente imposibles hace unos pocos años.
Tal y como afirma Andrew McCafee, profesor de la Harvard
Business School, la utilización de la web 2.0 implica un cambio
radical dentro de las empresas ya que canalizan la inteligencia
colectiva e impactan en la innovación, la productividad y la agilidad en los negocios. En pocas palabras, la web 2.0 es transparencia, inmediatez, participación, conocimiento, socialización
y... oportunidades.
En 6Q & Àngels Associats gestionamos la presencia de las
empresas en la web 2.0 a través de:
- Redes sociales
o Facebook
o Twitter
o Linkedin
o Grera
o ...

- Sharing
o Youtube
o Vimeo
o Flickr
o RSS
o Podcasting
o ...

- Blogs
o Blogger
o Blogpost
o Wordpress
o ...

- Ideagoras y wikis
o Slideshare
o Wikipedia
o Wikinomics
o ...

Si está interesado en conocer más acerca de las posibilidades
y participar de las oportunidades que brinda la web 2.0, contacte con nosotros y concertaremos una sesión para compartir
nuestros conocimientos y aclarar sus dudas.
6Q & Àngels Associats – www.6qia.com
info@6qia.com - tfno. 977 215 412

Invertir en la formació els empleats és
invertir en el futur de l’empresa
En una economia com l’actual, de caràcter global i amb constants
canvis és essencial adaptar-se a l’entorn mitjançant inversions en
maquinària, utillatges, instal·lacions, etc. però, a més, hem de
comptar amb un equip humà que estigui format, és a dir, no podem oblidar tant la nostra formació com la dels nostres empleats.
Per donar resposta a aquestes necessitats, els directius i empleats
d’empreses i els autònoms que siguin clients de Caixa Penedès,
poden gaudir per setè any consecutiu des d’abril i fins a novembre
d’aquest 2011 de seminaris de formació a preus molt avantatjosos
gràcies a la subvenció de l’Obra Social de Caixa Penedès.
Els cursos estan impartits per CJ Continua i es tracta d’una
iniciativa pionera de l’Obra Social dins del conjunt de les entitats financeres espanyoles. Tots els cursos es realitzen amb un
enfocament molt pràctic per a l’assistent (metodologia del cas),
i estan realitzats per professors amb àmplia formació acadèmica
a escoles de reconegut prestigi, i gran experiència professional i
docent, sota l’empara d’un comitè acadèmic integrat en la seva
majoria per professors d’IESE Business School.
Aquest any, com a novetat, a més de la subvenció de l’Obra
Social, els clients podran beneficiar-se de la bonificació a través
de la Fundació Tripartida a la qual les empreses tenen dret (no
és el cas dels autònoms), pel fet de ser Camp Joliu centre certificat i organitzador del Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya. D’aquesta manera, aconseguim que el curs sigui
gairebé gratuït per als seus treballadors. CJ Continua realitzarà
totes les tramitacions i facilitarà tots els tràmits administratius
a les empreses que fins ara no consumien el 95% del crèdit formatiu anual que tenien dret a utilitzar.
Seminaris 2011:
• Gestió de la Pime competitiva.
• Finances pràctiques per a la Pime.
• Finances pràctiques per a la Pime II (continuació).
Les persones interessades en realitzar aquests seminaris poden
consultar a la web www.cjcontinua.org les dates i les ciutats on
s’impartiran, o bé adreçar-se a la seva oficina de Caixa Penedès.
www.cjcontinua.org
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KTN CONSTANTÍ
Katoen Natie, operador logístico
a nivel mundial de origen belga
con sede en el puerto de Amberes
y líder en actividades logísticas de
valor añadido, inició su actividad
en Constantí, Tarragona, en
diciembre de 1999. Durante 5
años, el crecimiento exponencial
de la actividad permitió completar
la construcción de la terminal de
Constantí que cuenta con 150
silos y almacenes en una superficie
total de 120.000m2. También
gestiona un lavadero de cisternas
público y una flota de camiones
propia.
La estrategia de Katoen Natie
se fundamenta en desarrollar
sus actividades en sectores en
los que pueda profundizar y
actualizarse
constantemente.
Estos conocimientos permiten
ofrecer a sus clientes excelencia,
innovación y diferenciación en el
mercado.
Los sectores en los que Katoen
Natie contribuye a mejorar la
eficiencia de sus clientes son:
petroquímica, química fina,
ingeniería y bienes de consumo
(textil, bricolaje, hogar, artículos
deportivos, electrónica y retail).
La visión a largo plazo le ha
permitido invertir en la logística
de nuevos clientes teniendo la
oportunidad de expandirse a
nuevos emplazamientos en Madrid
y Santander.
A día de hoy, no sólo ha
consolidado sus fuertes lazos con
el tráfico marítimo del Puerto
de Tarragona sino que también
apuesta por el tráfico intermodal
para la expansión de sus actividades
en el resto de la Península.
La terminal de Constantí, en su
totalidad, es depósito aduanero
público.

KTN ENTREVÍES
Una vez cubierta la capacidad de la terminal de Constantí,
Katoen Natie acometió en 2005 una nueva inversión en terrenos
cercanos al puerto de Tarragona, entre el polígono de Entrevías
y el polígono de la Petroquímica, con 80.000 m2 de superficie.
Esta inversión, que ya está siendo operativa desde septiembre de

2010, con 60 silos y una gran explanada, empezará las obras de
sus nuevos almacenes esta misma primavera de 2011 y se espera
que puedan completarse durante los próximos años, tal y como
se muestra en la imagen simulada que se acompaña. También es
depósito aduanero público.
Las inversiones en plataformas multicliente de gran tamaño pro-

Notícies d’empresa
porcionan economías de escala. La especialización en unidades de negocio proporciona servicios de alto valor añadido. La suma de éstos es
lo que genera seguridad a largo plazo para sus
clientes, sus proveedores y los demás agentes de
la cadena de suministro que intervienen, como
son los puertos, las terminales y los servicios
anexos.
De esta manera, y a pesar de la crisis, Katoen
Natie ha conseguido crecer y seguirá creciendo
apostando por España, basando su crecimiento
en la aplicación de su know how en otras zonas
de la Península y utilizando la intermodalidad
como eje importante en su crecimiento.
El know how y la gestión eficiente de Katoen
Natie se basan en propuestas de valor basadas
en:
• La flexibilidad
• El desarrollo de sistemas de gestión
• La mejora continua de procesos y métodos
• La gestión neutra del transporte (marítimo,
terrestre y aéreo)
• Ingeniería e innovación
• La motivación y dinamismo del personal, el
gran activo de Katoen Natie, que como su eslogan claramente afirma:
“Our people make the difference”
“Nuestra gente marca la diferencia”
Para más información, por favor contacten
con:
Rosa.prenafeta@katoennatie.com
(aduanas y transporte)
Sebastian.fynn@katoennatie.com
(sector petroquímico)
Josecarlos.garcia@katoennatie.com
(sector bienes de consumo y retail)
Geert.vankerckhove@katoennatie.com
(gerente)
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Departamento comercial y marqueting
MONTSE MORENTE
Departamento Comercial y
Marqueting

TRÁFICO DE
CONTENEDORES

INAUGURACIÓN
DEL
NUEVO PIF DEL PORT
DE TARRAGONA
Al inicio del año 2011 cabe
destacar la inauguración del
nuevo Punto de Inspección
Fronterizo (PIF) del Ministerio de Sanidad ubicado en el
Puerto de Tarragona, en el que
se centralizan, además de los
despachos y servicios de Sanidad Exterior, Fitosanitario,
Sanidad Animal y SOIVRE,
las instalaciones del Punto Designado de Inspección (PDI) y
del Recinto Aduanero Habilitado (RAH), ubicándose así
en un mismo espacio todos los
servicios de inspección y control de las mercancías que se
manipulan en el puerto.
Estas nuevas instalaciones están situadas a la entrada del
muelle de Andalucía, donde se
ubica la terminal de contenedores de DP World Tarragona.
Con una superficie que triplica a las instalaciones preexistentes, el PIF esta destinado a
garantizar la sanidad animal
para consumo humano y no
humano y vegetal para consumo humano.

TRÁFICO DE FRUTA

FRUIT LOGISTICA
(Berlin, febrero de 2011)
Con la presencia conjunta
por segundo año consecutivo
de las Autoridades Portuarias
de Tarragona, Savona (Italia)
y Sète (Francia) y los respectivos operadores de terminal
frigorífica establecidos en dichos puertos (Fruport, Reefer
Terminal y Reefer Terminal
Sète), pertenecientes ambos
a GF Group, se aprovechó la
estancia en esta feria, conside-

Seatrade Miami 2011.

rada como la más importante
de Europa en relación con el
tráfico de frutas y verduras,
para contactar con diversos
operadores, importadores y
exportadores del sector.
Esta participación conjunta
en ciertas actividades comerciales es fruto de la firma el
pasado año de un convenio de
colaboración entre la Autoridad Portuaria de Tarragona y
la Autorità Portuale di Savona
para la realización de acciones
promocionales conjuntas a fin
de incrementar el movimiento de mercancías entre ambos
puertos y la consolidación de
las relaciones ya existentes.
Próximamente se unirá a este
convenio el Puerto de Sète,
cuya cooperación se ha iniciado ya este año con su presencia en el mismo stand.

TRÁFICO DE
PASAJEROS

SEATRADE CRUISE
SHIPPING (Miami Beach,
marzo de 2011)
Por lo que se refiere al tráfico
de pasajeros, la Autoridad Portuaria de Tarragona, ha participado otro año más junto

Fruit Logistica 2011.

con el Patronat de Turisme de
la Diputació de Tarragona, el
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona y la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, dentro del
pabellón nacional de puertos
españoles, en la Seatrade Cruise Shipping Miami, la feria
internacional más importante
del sector de cruceros.
Este año, durante las reuniones con los armadores de
cruceros y sus agentes, se ha
promocionado principalmente la nueva área de servicio al
pasajero ubicada en el muelle
adosado al Dique de Levan-

te, así como la mejora de los
accesos a la zona de atraque,
la construcción de un parking
para los buses, la urbanización
de la zona y la construcción
de una rotonda para la mejorar la maniobrabilidad de los
autobuses. Asimismo, se ha
destacado el servicio de shuttle ofrecido a los pasajeros de
los buques de crucero por la
ciudad de Tarragona, que les
posiciona desde la zona de
atraque hasta el centro monumental de la ciudad en menos
de 5 minutos a través de la
Escollera, sin atravesar la zona
comercial del puerto.

Port Esportiu

Nàutic Tarragona SA
Aquest any 2011 ens hem
proposat una sèrie de reptes
per tal de millorar la qualitat
dels nostres serveis i de la nostra gestió, comptant tant amb
les necessitats dels nostres
clients com amb la dels nostres treballadors.
És per això que ens hem
posat a treballar en profunditat en l’àrea de la prevenció de
riscos, així com en la prepa-

ració dels procediments que
han d’implantar la normativa ISO 14001 de Medi Ambient. Així mateix, mantenim
la ferma intenció d’aconseguir
la bandera blava de ports, un
distintiu ja imprescindible per
a nosaltres.
Una de les nostres prioritats és oferir una estança de
qualitat als nostres clients, per
la qual cosa estem renovant i

millorant el nostre lloc web,
on podran trobar tota la informació necessària per tal de
visitar-nos i gaudir del port i
de Tarragona; tot mantenintlos sempre informats sobre les
festes, el temps, els esdeveniments destacats i tot allò que
els pugui interessar, alhora
que farà possible que els tràmits siguin més ràpids i fàcils.
També volem celebrar i

compartir amb vostès el fet
que recentment ens han aprovat el nostre Pla de recepció
de residus MARPOL.
Així doncs, continuem,
com sempre, amb la nostra
dinàmica de qualitat; realitzant els comitès pertinents
per tal de solucionar i millorar totes les nostres mancances i restar sempre a la seva
disposició.

37

38

Igest.Res donarà el servei
MARPOL a Tarragona
La planta de valorització de residus iniciarà el tractament
d’aigües procedents de vaixells a partir de l’1 de juny
L’empresa Igest.Res, situada al Polígon Químic Sud
de Tarragona, a menys d’un
quilòmetre del Port de Tarragona prestarà a partir del
proper mes de juny un nou
servei a la seva planta. Aquest
nou servei consistirà en el
conegut MARPOL, que significa el tractament d’aigües
de sentines dels vaixells que
atraquin al Port de Tarragona. Fins ara aquest tracta-

ment de les aigües residuals
i amb hidrocarburs no es podia fer a Tarragona i aquest
servei es portava a terme al
Port de Barcelona, amb el
conseqüent sobrecost pel
transport d’aquestes aigües
fins a Barcelona. Per aquesta raó, Igest.Res ha volgut
donar un pas endavant en la
valorització de residus incorporant a la ciutat tarragonina
aquesta nova instal·lació, re-

duint els costos de tractament
d’aquestes aigües i ajudant a
la competitivitat del Port de
Tarragona. En la seva planta
equipada amb la última tecnologia en el sector de la valorització dels residus, es permet un reaprofitament energètic dels hidrocarburs. En
aquest sentit, la planta tindrà
una capacitat de 35.000 tonelades anuals d’aigües tractades, així mateix, segons

explica el responsable de
Igest.Res, Carlos Rovira, el
fuel que se n’obtingui un cop
tractada l’aigua procedent
dels vaixells, es revendrà com
a combustible. Així mateix,
amb la planta de revalorització de residus d’aquesta
empresa s’ajuda a reduir el
volum d’aquesta tipologia
de residus generada especialment per l’activitat industrial
i portuària de Tarragona.

Servei de Publicacions

La Marina de Tarragona en el Segle XIV:
la seva relació comercial amb Mallorca
El treball que porta aquest
títol, del qual n’és l’autor
Guillem Morro, ha estat
el guanyador del III Premi
d’Investigació Port de Tarragona. Un Premi en què
el jurat, a cada edició, troba
més difícil arribar a la decisió final, atesa la qualitat
dels treballs que es presenten, fet que es pot considerar altament positiu i que el
consolida i li dóna prestigi.
Ens trobem davant un
treball que ens aporta moltes originalitats, i que trenca
el tòpic sobre l’edat mitjana
en el sentit que aquest és un
període no massa reeixit de
la història.
La Marina de Tarragona en el segle XIV: La seva
relació comercial amb Mallorca és minuciós i rigorós,
i ens porta a descobrir aspectes destacats de l’activitat
econòmica de la Tarragona
del segle XIV. Una activitat econòmica que té el seu
centre al port, els lligams
comercials entre Tarragona
i Mallorca, i les relacions
mercantils que entre els dos
ports es produeixen, i, com a
conseqüència, el creixement
de la ciutat de Tarragona i
el naixement d’una burgesia que farà el seus negocis
a partir del tràfic portuari
amb Mallorca i la seva incidència sobre aquesta ciutat.
Aquesta és una visió original
que ens aporta l’autor, ja
que és força habitual trobar
el sentit invers: la incidència
dels mallorquins a la Península.
Pel que fa a aquest tràfic
portuari i la relació comercial, trobarem com es
redactaven els contractes
mercantils, els permisos de

Recreació de la galera Santa Tecla, que fou armada a Tarragona i participà en la batalla del Bòsfor de Tràcia
(febrer de 1352) , en el context de la guerra entre la Corona d’Aragó i Gènova, de la qual era patró Pere Rovira
i còmit Simó Quinçac, ambdós tarragonins.

El port de Ciutat de Mallorca, Portopí, i les seves torres, segons una
pintura de Pere Niçard (1468-1470). Museu Diocesà de Mallorca.

navegació, les embarcacions
i els seus patrons, i també els
productes motiu de la relació comercial entre ambdues
ciutats de la Corona catalanoaragonesa.
Remarquem la importància del port de Tarragona en un dels paràgrafs del
treball: “Finalment, caldria
ressenyar el paper del port
de Tarragona com a centre

de recepció i d’exportació
de mercaderies procedents
de diversos llocs del Camp
de Tarragona, de la Corona
d’Aragó i, fins i tot, d’altres
indrets de l’Occident europeu que es veurien atrets pel
centre econòmic tarragoní.
Així s’explica, per exemple, que el 1332 Jaume II
exonerés els ciutadans de
Tarragona del pagament de

lleuda, mesuratge, peatge,
pesatge, portatge i ribatge
en qualsevol lloc de la Corona d’Aragó”.
El llibre se centra majoritàriament en les relacions
comercials d’ambdues ciutats, però no per això passa
per alt fets de rellevància
com els conflictes marítims
i militars de la marina de
Tarragona, que té una importància prou rellevant i és
tractat de manera acurada
en el present treball.
Finalment hem de dir
que tindreu al davant un
llibre rigorós de quasi 260
pàgines, però de lectura àgil
i sorprenent en copsar la vitalitat del port de Tarragona
durant el segle XIV, per tot
això no podem deixar de recomanar la seva lectura.
Quim Vendrell Moreno
Servei de Publicacions
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L’enemic pren Tarragona. Gravat. F.Pomares invent. B. Pinelli del.et sculps. 1816 Col·lecció J. R. Cid.

El Port de Tarragona durant
la Guerra del Francès
Coia Escoda Múrria
Arxiu del Port de Tarragona

Quan el mes de febrer de
1808 les tropes franceses envaïren el territori espanyol,
moment que dona inici a la
Guerra del Francès, les obres
del port es paralitzaren, en
canvi, l’activitat comercial
continuà sent força important ja que el port era el lloc
ideal per on es podien introduir armes i on era fàcil proveir els exèrcits encarregats
de defensar Catalunya de les
tropes de Napoleó.
Els fons monetaris de què
disposava la Junta Protecto-

ra de les Obres del Port de
Tarragona eren especialment
minsos en aquell moment.
Els més de 600 presidiaris
(614 el mes de març de 1808)
que constituïen la mà d’obra
principal encarregada de treballar a les obres, foren destinats a reforçar les fortificacions de la ciutat que, malgrat
que eren nombroses, es trobaven en molt mal estat.
El mes de març de 1808
treballaven a les obres del
port 95 treballadors més 614
presidiaris; el maig n’eren 71,

i el juliol ja només en quedaven 21, deu dels quals tenien
al seu càrrec la vigilància de
l’aigua de la Sèquia Major,
tant de dia com de nit. La
davallada de xifres tan espectacular és conseqüència de la
crisi provocada per la Guerra
del Francès d’una banda, però
també i, principalment, pel
trasllat dels presos a les obres
de fortificació; sense obres
al port, els transports d’escullera, la compra de claus,
fusta, carbó i altres materials
relacionats amb la construc-

ció portuària restaren aturats
momentàniament. Es mantingué un mínim de plantilla per afrontar les tasques
ordinàries. A les oficines, per
exemple, hi havia: l’interventor, el guardamagatzem, el
mestre de màquines, el primer contramestre i un mestre
d’aixa, i també es pagaven les
nòmines del secretari i escrivent de la Junta, la de l’assistent de pagaments, les dels
porters i les dels administradors de les duanes. Els gestors portuaris del moment,

Arxiu del Port

Ban de Joan Smith, governador militar i
polític de Tarragona anunciant l’arribada de
la Pimera divisió del Regiment d’Hússars.
Col·lecció J.R. Cid.

encapçalats pel director de les
obres, Joan Smith, i els seus
ajudants Manuel Tserstevens,
oficial del detall, i Alejo Manuel de Bada, comissionat, es
van reduir els sous a la meitat
i fins i tot a una tercera part
“durante las actuales circunstancias”.
A banda del personal, cada
mes, es pagava una quantitat
estipulada a les vídues i als invàlids o víctimes d’accidents
de treball. També pagava la
Junta els sous dels empleats
del presidi: el metge, un es-

crivent i 13 soldats, així com
la manutenció dels presoners,
com ho justifica un pagament
de viatges amb mula a Rafael
Gonzales per portar el pa de
munició al presidi.
La Junta Protectora, però,
generava els seus propis ingressos fruit del que es recaptava de l’arbitri de 9 i 6 maravedisos sobre les mercaderies
entrades i sortides per les diferents duanes del Corregiment
de Tarragona que eren: Tarragona, Salou, Cambrils, Sitges,
Vilanova i Torredembarra.

En la taula adjunta s’han fet
constar els diners recaptats (en
rals) a la Duana de Tarragona
des del mes de gener de 1808
al juny de 1810. El tràfic de
mercaderies, en general, va a
l’alça de manera progressiva
arribant a una punta màxima
el mes de setembre de 1809
amb 102.483 rals recaptats,
i això en ple conflicte bèl·lic.
L’arbitri que es pagava era de
4 diners per lliura en concepte
de dret d’entrada sobre totes
les mercaderies que entraven
pels diferents ports del Corregiment, i de 6 diners per lliura
en concepte de dret de sortida
que requeia sobre tot el que
s’extreia. Quant als tipus de
productes amb què es traficava en aquells anys no variaren
massa dels tradicionals: entraven el blat i altres cereals, arròs
i cotó, que s’havien de portar
d’altres indrets, i sortien el vi,
l’aiguardent i la fruita seca, tal
i com consta en els llibres de
les relacions de l’arbitri de 9
i 6 maravedisos conservades a
l’Arxiu del Port de Tarragona.
L’any 1809 Tarragona
acollí milers de refugiats que
intentaren escapolir-se de
les represàlies i de la guerra;
aquest augment de població
pot donar l’explicació de les
xifres espectaculars recaptades
per la Duana de Tarragona en
aquest període. Recordem que
durant la Guerra del Francès,
Tarragona, es convertí en capital del Principat després de
la caiguda de Barcelona .

Malauradament, la documentació relativa al període 18111813 no s’ha conservat i no
es pot fer un estudi seriat del
moviment de mercaderies durant tot el període bèl·lic, ni
tampoc dels dies en què Tarragona fou sotmesa al setge
entre maig i juny de 1811; el
mateix passa amb les despeses ordinàries. Aquesta llacuna documental obeeix, sens
dubte, a la disbauxa a què
habitualment són sotmesos
els arxius en temps de guerra;
la destrucció i la diàspora de
documents és una tàctica que
desafortunadament continua
imperant en els nostres dies.
El més curiós però, en el cas
de la documentació relativa
a la Junta Protectora de les
Obres del Port de Tarragona,
és que segons un assentament
en el Llibre de certificats i
lliuraments del 15 de setembre de 1814, es pagaren a
Magí Griver, capità del bergantí Nuestra Señora de las
Mercedes, 140 rals d’ardit per
transportar des de Palma de
Mallorca vuit caixons i dues
caixes amb pany que contenien “documentos de cuenta
y razón” de la Junta. És a dir,
la cura per protegir la documentació des del Port es va
tenir, qui no van demostrar
tants miraments van ser els
francesos que no dubtaren a
l’hora de destruir, saquejar i
incendiar tot el que trobaren
al seu pas.
coia.escoda@porttarragona.cat
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Pailebot Sta Eulàlia.

MAIG

Cloenda del
10è aniversari
Mercè toldrà Dalmau
Museu del Port de Tarragona

Des de gener de 2010 estem
celebrant el 10è aniversari del
Museu del Port de Tarragona
amb les institucions culturals de la ciutat que, també,
són dipositàries de patrimoni
marítim. Compartint la mar
amb... ha estat l’activitat desenvolupada per tal de portar
a terme aquesta commemoració cultural. El mes de maig
es clourà la celebració amb la
darrera entitat, l’Arxiu Històric de la ciutat de Tarragona.
Museu, arxius, biblioteques,
hemeroteques, fons d’art han
tingut cabuda en les diferents
exposicions mensuals que
han apropat als visitants del

Museu, un patrimoni marítim col·lectiu que mostra la
història de la costa tarragonina.
Amb motiu d’aquests actes de cloenda i coincidint
amb l’organització de les
XIIIes Jornades de Reconstrucció Històrica, Tàrraco
Viva, s’han programat Jornades de Portes Obertes des
del 5 fins al 18 de maig, Dia
Internacional dels Museus.
La Tàrraco de sota l’aigua és
la conferència que impartirà
Rafael Pérez, tècnic d’arqueologia subaquàtica i membre
de la Societat d’Exploracions
Submarines de Tarragona, el

dijous 5 de maig al Museu
com a part de la programació
de Tàrraco Viva. A més, es
participarà en la IXa Fira de
Roma als Museus del Món
del 13 al 15 de maig.
La Nit dels Museus, dissabte 14 de maig, activitat
organitzada pels Museus europeus i que, per primer any,
els museus i les entitats culturals de la ciutat organitzen
plegats, portarem a terme la
visita teatralitzada Treballant
al moll on un antic treballador del port ens explicarà,
tant al Museu com a bord del
pailebot Santa Eulàlia, embarcació del Museu Marítim

de Barcelona, els moments
més rellevants de l’activitat
comercial del port tarragoní
al llarg del segle XX.
Algunes de les propostes
del Museu del Port compten, aquest mes de maig,
amb la participació de l’esmentat pailebot. Com a
membres de la Xarxa de
Museus Marítims de la Costa Catalana programem activitats conjuntes per tal que
el pailebot recali a Tarragona i els visitants del Museu
puguin gaudir d’aquest vaixell d’època i que és l’extensió a l’aigua del Museu
Marítim. Del dijous 12 fins

Museu del Port

Treballant al moll. Foto Mateu MPT.
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Tarraco sota aigua. Foto J.Farré.

Exposarà al Compartint la mar amb...:
MAIG. Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
Informació i reserves als nous telèfons del Museu
977 259 400 extensions 4422 i 4411.
ACHT. Foto Vallve.

al diumenge 15 de maig,
el Santa Eulàlia romandrà
atracat al Moll de Costa
perquè tant escolars com
públic en general puguin
visitar-lo, gratuïtament, en
els horaris establerts. La seva
estada a la ciutat coincideix
amb els actes de cloenda del
10è aniversari, i per tant,
participarà en aquesta celebració. Els representants de
les diferents entitats culturals podran Compartint la
mar amb el pailebot Santa
Eulàlia el divendres 13 de
maig amb una navegada per
la costa de Tarragona.
museuport@porttarragona.cat

Imatge Equip guanyador del Campionat del Club Nàutic de Tarragona.
Hermenegild Vallvé. 15 de juliol de 1917
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La responsabilitat social
empresarial en la gestió
de la llengua
L’edició del document Empresa i llengua. Un enfocament de
responsabilitat social empresarial per a aportar valors a tots
els grups d’interès, editat per
la Generalitat de Catalunya,
vol ser una guia per ajudar les
empreses a incorporar els aspectes lingüístics en les seves
polítiques de responsabilitat
social (RSE). Aquesta publicació elaborada per Josep Maria
Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, ofereix
diversos exemples de bones
pràctiques que poden ser aplicats en contextos diversos.
Segons l’autor, aplicar el
multilingüisme com un estil fa
l’empresa més atractiva i assenyala que “la relació positiva
amb els territoris on l’empresa
opera i amb la seva cultura,
llengua i personalitat esdevenen una manera de guanyar
ciutadania corporativa”. El
mercat català expressa una
sensibilitat favorable a rebre
productes, serveis i la comunicació en la llengua pròpia
per part de les empreses, fins
i tot amb la valoració positiva
per part de persones d’origen
no catalanoparlant, que consideren com un acte de normalitat la presència del català
en el mercat, però no obstant
això l’oferta de productes en
català per part de la iniciativa privada és insuficient. En
canvi, l’ús del català en les
petites i mitjanes empreses
s’ha generalitzat dins del món
professional i s’ha convertit
en la llengua més emprada
en les relacions comercials a
Catalunya (97,9% de les em-

preses), seguida de prop pel
castellà (81,3% de les empreses). També en l’àmbit intern,
el català, amb un 94,1%, és la
llengua vehicular de les empreses, seguit del castellà, amb
un 87,7%, i l’anglès, amb un
12,2%.
La Secretaria de Política Lingüística ha col·laborat
amb l’autor de la guia durant
aquests anys per ajudar a definir un model adequat amb la
lògica empresarial de l’RSE.
El repte és integrar els aspectes lingüístics dins de les matèries gestionades en el marc
de l’RSE, és a dir, donar-li la
normalitat que cal per part de
les empreses que gestionen la
seva RSE.
L’opció per l’RSE sol ser
una recerca de l’excel·lència.
La llengua és un contingut
d’RSE i no afecta solament
les qüestions de relació amb la
comunitat sinó que té a veure
transversalment amb tots els
aspectes substancials: laborals,
socials, econòmics, de producte, d’atenció a la clientela, de
relació amb els grups d’interès
i, per descomptat, també és
un aspecte de sostenibilitat
i de drets. La relació positiva
amb els territoris on l’empresa
opera i amb la seva cultura,
llengua i personalitat esdevenen una manera de guanyar
ciutadania corporativa.
Després del desenvolupament que ha tingut l’RSE en
els darrers anys, aquesta guia
proposa un marc de reflexió
per a les empreses sobre com
integrar els aspectes lingüístics
a l’RSE. Si, fins ara, s’havia

Servei Lingüístic

El 2n Convit
aPer a més informació us podeu adreçar al portal del
Departament de Treball: http://www20.gencat.cat/portal/site/
empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgne
xtoid=c70783e897f4c210VgnVCM2000009b0c 1e0aRCRD&vgnextchannel=
c70783e897f4c210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

ao al portal de Responsabilitat Global

http://responsabilitatglobal.blogspot.com/p/responsabilitat-global.html

formulat els aspectes referents
a la llengua des del marc normatiu, en aquest document es
parteix del desenvolupament
empresarial de l’RSE com una
estratègia corporativa, entenent
que la llengua també forma part
de la responsabilitat social de
les empreses. Així, les empreses
que volen construir una ciutadania corporativa sensible i
compromesa amb el seu entorn
haurien d’incorporar aquesta
perspectiva entre els temes rellevants en la gestió de la seva
RSE. La relació positiva amb
els territoris on l’empresa opera
i amb la seva cultura, llengua i
personalitat esdevenen una manera de guanyar ciutadania corporativa.
Per a les multinacionals establertes a Catalunya, la gestió
de les llengües des d’una òptica de l’RSE pot aportar-los un
coneixement d’interès global.
El codi ètic de l’empresa, que
desenvolupa els valors corporatius de RSE en referència amb
cada grup d’interès, és l’espai
adequat on incorporar els criteris de respecte lingüístic. Així,
doncs, si es parteix del desenvolupament empresarial de l’RSE
com una estratègia corporativa, Catalunya pot esdevenir
un espai d’excel·lència per a
l’aprenentatge corporatiu sobre
la gestió del multilingüisme i la
diversitat cultural que les multinacionals puguin aplicar en
altres contextos.
Servei Lingüístic de Català del
Port de Tarragona
http://www.porttarragona.cat
serv.ling@porttarragona.es

El Convit celebrat per primer cop a Girona l’any 2009
va ser la primera trobada dels serveis lingüístics de territoris de parla catalana, on es tornà a recordar aquella
lletra de convit en què Antoni M. Alcover va fer una
crida a tots els pobles de parla catalana. Així, els dies
24 i 25 de mes de març es va realitzar el 2n Convit, el
2n Congrés de Serveis Lingüístics de Territoris de Parla
Catalana, a Reus (Tarragona).
L’objectiu de la trobada, que va aplegar a professionals de la llengua d’arreu dels Països Catalans, va ser
compartir experiències i inquietuds, i proposar eines i
estratègies per respondre a les necessitats presents i futures. En aquest context, la immigració i l’empresa, amb
la seva responsabilitat social, hi tenen un paper destacat.
Justament, aquests són els dos eixos en què s’aprofundí
la trobada: llengua i immigració, d’una banda, i llengua
i empresa, de l’altra.
A les sessions assistiren prop de 250 persones amb
intervencions destacades sobre llengua, empresa i RSE.
Les aportacions i debats foren interessants i les presentacions empresarials amb un rellevant contingut, com ara
“Comunicació i empresa: reptes de futur” amb Josep M.
Cañelles, promotor de Responsabilitat Global, i Eduard
Prats, director general del Campus ESIC Barcelona.
En“El català ven” diversos participants d’empreses de
serveis presentaren les seves experiències. En aquesta
sessió el representant de l’empresa Google, Luis Collado, va destacar que el català se situa dins el rànquing
de presència de les llengües occidentals/internacionals
entre els números 10 a 15. La posició és variable en el
temps, però no cal dir que és un nivell de presència rellevant en relació amb el nombre de 10 milions de parlants. Cal dir que Google diferencia en aquest rànquing
entre les llengües que tenen una activitat més enllà de
les seves fronteres territorials i aquelles que solament
tenen activitat localitzada dins el seu àmbit territorial.
En aquest sentit, el català forma part del rànquing de
les llengües internacionals. Així mateix, va destacar que
l’atenció als usuaris en llengua catalana, com en moltes
altres llengües, es pot estar fent des de la seu dels Estats
Units, ja que s’està parlant d’una empresa global.
També es van presentar al Convit 20 pòsters de serveis lingüístics d’universitats, ajuntaments, governs,
sindicats, etc. com a resultat d’experiències reeixides a
les Illes, Andorra i Catalunya, que es poden consultar
a Internet http://www.congresconvit.cat/presentacioexperiencies.php.
El 2n Congrés Convit fou present a les xarxes socials: Facebook, Twitter (amb més de 200 intervencions), blocs de Responsabilitat Global i Tram BCN,
etc. i més de 100 persones van seguir l’esdeveniment en
directe per Internet gràcies a la tecnologia de l’Anella
Cultural.
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TARRAGONA DURANT LA
GUERRA DEL FRANCÈS, 1808-1814
TINGLADO 1 DEL MOLL DE COSTA. De l’11 d’abril al 3 de juliol de 2011
L’11 d’abril de 2011 es va inaugurar l’exposició “Tarragona
durant la Guerra del Francès,
1808-1814”, organitzada conjuntament per l’Ajuntament
de Tarragona i l’Autoritat Portuària de Tarragona. Aquesta
mostra forma part dels actes
previstos per commemorar el
bicentenari del setge de Tarragona de 1811.
Amb el títol: 1811. Tarragona assetjada, i coordinat pel
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal de l’Ajuntament de Tarragona, tindran
lloc des del mes de febrer de
2011 fins el gener de 2012, un
seguit d’activitats a càrrec de
diferents entitats tarragonines,

totes elles relacionades, d’una
manera o altra, amb el setge i
amb la Guerra del Francès.
L’exposició “Tarragona durant la Guerra del Francès,
1808-1814”, produïda per
l’Autoritat Portuària de Tarragona i el Centre d’Estudis
Marítims i Activitats del Port
de Tarragona, ha comptat amb
el comissariat de tres especialistes en el tema: Josep Sánchez
Cervelló, catedràtic d’Història
Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Jordi A. Carbonell Pallarés,
professor titular d’Història de
l’Art de la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona i Francesc
Pintado Simó, col·leccionista.

En l’espai expositiu del
Tinglado 1 del Moll de Costa
i fins el dia 3 de juliol es pot
contemplar aquesta mostra
que s’ha estructurat en quatre
àmbits temàtics:
1. Vida i societat abans de
l’ocupació napoleònica.
2. La tragèdia de la guerra.
3. Resistència i adaptació a
l’ocupant.
4. Postguerra i commemoracions. La memòria del setge.
Presidint l’entrada de la sala
d’exposicions el visitant es troba amb un canó de plaça cedit
pel Museu del Port de Tarragona, construït a finals del
segle XVIII, fabricat a la Real
Fábrica de Canons de la Cava-

da (Cantabria), i que originalment estava situat al baluard
portuari per defensar la ciutat
dels atacs exteriors.
En el primer dels àmbits
temàtics, destinat a mostrar al
visitant com es vivia a Tarragona abans de l’ocupació dels
francesos, s’hi troben objectes
de la vida quotidiana: diversos
estris del treball al camp, com
una arada, balances o forques
procedents del Museu de la
Vida Rural de l’Espluga de
Francolí, gravats, làmines, auques i interiors de ventalls de
la col·lecció particular de José
Ramón Cid Cebrián, diaris
i documents de la Biblioteca
-Hemeroteca Municipal de
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Tarragona, de l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Tarragona i de
l’Arxiu del Port de Tarragona.
Es complementa la secció amb
tres vitrines que contenen gairebé un centenar de monedes
de l’època pertanyents al col·
leccionista Jaume Benages Olivé, amb peces de la seca de Tarragona. S’ha donat també espai
a l’anècdota, com per exemple
s’hi explica la Història de les
tres monedes, el protagonista
de la qual és Juan de Dios Vilanave Estradé. Aquest personatge s’encarregà de transmetre als
seus hereus, i així han passat
diverses generacions, tres monedes que li va donar un soldat
francès, un mocador negre i un
manuscrit amb les vivències
d’aquells dies.
El segon àmbit, titulat La
tragèdia de la guerra, conté gran part de la col·lecció
d’objectes militars i armes de
Francesc Pintado Simó. Es-

pases, llances, sabres, fusells
i pistoles dels diferents cossos
dels exèrcits que intervingueren en el conflicte: dragons,
infanteria, llancers, cavalleria,
hússars, cuirassers, carrabiners, guàrdia imperial, etc.
Tots ells distribuïts de manera
acurada entre 15 vitrines col·
locades en forma de cercle.
Acompanyen a aquests objectes gravats i plànols del setge
de Tarragona i dels horrors
de la guerra, làmines acolorides amb soldats uniformats
i documents de reclutament
de tropes (llista de miquelets
i quintes), i també de la resistència a l’invasor, demostració
que el poble tarragoní lluità
aferrissadament per defensar
els seus interessos de l’enemic.
En el tercer àmbit, destinat a mostrar la resistència i
l’adaptació a l’ocupant del
poble tarragoní, d’una banda, el visitant, hi pot trobar

un seguit de peces que recorden al personatge principal
d’aquest conflicte: Napoléo;
la seva màscara mortuòria,
el seu testament o el catecisme que implantà en totes les
esglésies de l’imperi francès
l’any 1807, totes tres propietat del col·leccionista José
Ramón Cid Cebrián. De l’altra, s’hi poden veure gravats
de la destrucció, testimoni de
l’estat ruïnós en què quedà la
ciutat; peces satíriques referents a la imposició del germà
de l’emperador, Pepe Botella,
les restes del derelicte d’un
vaixell anglès carregat d’armament que s’enfonsà davant les
costes del delta de l’Ebre l’any
1813, i que han estat trobades
en diferents campanyes pel
CASC (Centre d’Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya),
o un ban relatiu a la tornada
del rei Ferran VII i la litografia del retrat que li va fer J.de

Madrazo.
Postguerra i commemoracions; amb aquest títol s’ha
donat nom a l’últim dels àmbits temàtics de l’exposició
destinat a mostrar la memòria
del setge, o el que és el mateix, de quina manera la ciutadania de Tarragona no ha
oblidat mai aquells fets menyspreables i tan perjudicials
que la deixaren sotmesa a un
estat ruïnós del qual li costà
molt refer-se. Medalles, cartells i programes de les festes
organitzades amb motiu del
centenari del setge o del seu
150 aniversari donen el punt i
final a aquesta exposició organitzada per commemorar els
200 anys del setge amb l’objectiu de condemnar els actes
bèl·lics i promoure la convivència en pau dels pobles.
Coia Escoda Múrria
arxiu@porttarragona.cat
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[10] Poètiques del fragment

TINGLADO 1
Exposició col·lectiva
Organitza: Autoritat
Portuària de Tarragona
i CEMAPT.
Comissariada per
Raquel Medina
Del 29 de desembre
de 2010 al 6 de febrer
de 2011
Un total de 10 artistes del litoral mediterrani, vuit valencians i dos catalans, tots ells
amb una rellevant trajectòria
artística, han treballat aquest
projecte expositiu conjunt
ideat expressament per a l’espai del Tinglado 1 del Moll
de Costa. Entre el conjunt
d’obres presentades que abasten un ampli ventall de tècniques i disciplines, convé destacar en primer lloc la instal·
lació de Fuencisla Francés,
una cambra fosca totalment
entapissada de fragments refulgents com constel·lacions
disperses en l’espai que sotmesos a llum negra semblen
titil·lar al compàs dels efectes
sonors de la veu de Fátima
Miranda. Una fascinant experiència sensorial que ens
transporta a un univers imaginari.
Hans–Dieter
Zingraff

Pasqual Gomes
Francisca Revert
Fuencisla Francés
Hans-Dieter Zingraff
Pablo Noguera
Carmen Sánchez
Mariona Brines
Fernando Barrué
Martí Rom
Joan Paton

per la seva banda introdueix
un concepte arquitectònic en
les seves pintures tridimensionals amb perspectives reals
o fingides i enganys visuals
que inclouen efectes de llum
i juguen amb la racionalitat
i l’enginy, la imaginació i la
percepció.
Tot emprant inusuals procediments pictòrics entre els
quals destaca el frottage, Fernando Barrué de la Barrera
obté empremtes imprecises
de fragments industrials que
submergeix en una característica atmosfera vibrant.
Els collages de Mariona
Brines, evanescents com els
somnis i els records, juguen
amb les transparències i un
cromatisme nacrat del qual
aflora un món intimista i
sensitiu poblat de subtils grafismes i signes.
Pasqual Gomes participa

amb un immens collage mural muntat in situ en la línia
de la seva geometria “imperfecta” que evoca mosaics
i paviments tradicionals de
l’arquitectura mediterrània.
En l’escultura de Francesc
Martí Rom l’objecte trobat i
manipulat és un component
essencial, aquí obté peces rítmiques que evoquen vestigis
industrials mitjançant la repetició d’un mateix element
disposat verticalment.
Pablo Noguera ha realitzat per a aquest espai un
gran políptic on mitjançant
recursos com la taca, el traç
gestual, el degoteig i el recosit
reflecteix un impuls creatiu
vehement, profund i indefugible.
En els treballs de Carmen
Sánchez Oroquieta el fang
primigeni adopta formes,
volums i textures inèdites

d’una estètica alhora sensitiva
i austera, fruit de molts anys
d’experiència i experimentació en el camp de l’escultura
ceràmica.
Joan Paton ens ofereix
fragments d’un univers singular i propi, ple de colors,
d’estels i galàxies lluents i artificioses que tanmateix s’inspira en la infinitud de gotes
d’aigua en moviment que
conformen la immensitat del
mar.
Francisca Revert conjumina potència i sensibilitat,
caos i ordre, en obres sòbries,
monocromes, plàsticament
protagonitzades per peculiars
taques que suren com nebuloses en un èter indefinit, tot
configurant un àmbit còsmic
de ressons metafísics i una
depurada estètica.
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Ibérica.
Ricky Dávila
TINGLADO 2
Organitza: Ajuntament de Tarragona, Autoritat Portuària de Tarragona i CEMAPT.
Del 6 de novembre de 2010 al 9 de gener de 2011
Territori de ficció o escenari d’una realitat. “Ibérica” es
presenta com un projecte fotogràfic que pretén inventar
l’actual societat peninsular.
La cartografia d’un espai vital
on les línies mestres apareixen
dibuixades a través dels retrats
dels seus protagonistes.
Testimoni d’una societat
puixant i en canvi continu,
l’autor combina descripció i
metàfora, intenció documen-

tal i dimensió artística. Tot
al servei d’un extens poema
visual conformat per retrats
que defugen de l’estereotip i
aprofundeixen en la condició
individual de cadascun de nosaltres.
En l’exposició s’inclouen
les obres que l’autor ha realitzat a la ciutat de Tarragona la
primera setmana d’octubre.
Ricky Dávila (Bilbao,
1964) és llicenciat en Biolo-

gia per la UPV i graduat per
l’International Center of Photography (Nova York). Ha
treballat al diari El Sol i ha estat membre de l’agència COVER, editor gràfic d’EGM i
col·laborador d’El País Semanal.
Publica el seu treball en
mitjans nacionals i internacionals. Participa al I Wold
Presphoto Masteclass. Ha
obtingut els premis Orte-

ga y Gasset 94, Fotopres 95,
II World Press Photo i Best
American Picture. Del 2000
al 2010 és coeditor de la revista de tendències i cultura
Submersia. Publica els llibres
Retratos y Manila (premi al
millor llibre PhotoEspaña
2005), Alakrana, Ibérica, Nubes de un cielo i Ricky Dávila (Lunwerg, 2010). Ha fet
nombroses exposicions individuals i col·lectives.
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Agroescultures
Félix Lozano
TINGLADO 4
Organitza: Autoritat Portuària de Tarragona i CEMAPT
Del 16 de desembre de 2010 al 16 de gener de 2011

“Agroescultura”, amb aquest
nom, Fèlix Lozano (Sevilla, 1944) bateja una exposició que reuneix gran part
de la seva obra escultòrica,
basada principalment en la
transformació i el reciclatge
d’objectes per a llaurar. Objectes que, amb el temps, han
anat desapareixent o quedant
en desús i que l’artista reivindica en forma d’escultures,
però sobretot com a peces
d’un valor estètic i històric
únics.
Poeta visual, pintor, escultor, mecànic i pagès; Fèlix Lozano porta més de trenta anys
treballant en l’experimentació
amb materials, tècniques i su-

ports artístics de tota mena.
Aquesta exposició serveix
per a contemplar el treball
dels últims deu anys d’aquest
artista outsidier, inspirat pel
camp i la natura que envolta el seu estudi a Vespella de
Gaià, on viu i treballa.
És, doncs, una col·lecció
d’escultures d’un valor únic,
que poques vegades han vist
la llum i que han estat creades a partir de la innocència
i la puresa d’algú que viu i
produeix al marge de tot, jugant a experimentar, barrejar
i transformar objectes vells
que pertanyen al passat i resten oblidats, per tal de crear
obres d’art belles i perennes.
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Gimnàstic 1886 – 2011
125 anys fent història
TINGLADO 4
Organitza: Club Gimnàstic Tarragona, Autoritat Portuària de Tarragona i CEMAPT
De l’1 d’abril al 26 de juny de 2011
L’1 de març de 1886, un grup
de dotze joves encapçalats
per Joan Estil·les fundaren
el Club Gimnàstic que, en
el temps, esdevindria com el
club poliesportiu més antic
d’Espanya. Ara, l’entitat cele-

bra el seu 125è aniversari.
Per aquest motiu, el Port
de Tarragona ha volgut contribuir a l’efemèride amb la producció, el disseny i el muntatge d’una exposició retrospectiva del segle i quart de vida del

Gimnàstic al Tinglado 4 del
Moll de Costa.
L’exposició s’organitza en
vuit àmbits diferenciats: Club,
Futbol, Atletisme, Gimnàstica Rítmica, Bàsquet, Tennis, Tennis Taula, Pilota i un

darrer que reuneix la resta de
les disset seccions que el Gimnàstic ha tingut al llarg de la
seva història (Gimnàstica, Esgrima, Boxa i Lluita, Ciclisme, Nàutica, Excursionisme,
Hoquei Terra, Hoquei Gespa,
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Futbol Sala i Handbol). També s’exposen unes cent vint
fotografies, els documents
fundacionals originals, els llibres d’actes i els reglaments
del segle XIX i començament
del XX.
Així mateix, trobem objectes com ara botes i pilotes de
futbol dels anys vint, samarretes del Gimnàstic de diferents
èpoques, banderins, entrades
de fites històriques, carnets
d’esportistes practicants, revistes i diaris que fan referència al Club, així com estris
de les diferents seccions del
Club. A la vegada, s’exposen
totes les distincions oficials
atorgades al Gimnàstic per
diverses institucions i la bandera del Club de l’any 1927
de l’arquitecte Jujol. També
es pot visionar el vídeo fet per
a la commemoració del 125
aniversari del Club i que en
dotze minuts resumeix la historia del Gimnàstic.
L’exposició es completa
amb una vintena de trofeus –
els més significatius- guanyats
pels equips de les seccions del
Club, la majoria dels anys
vint i trenta, llevat de la Copa
Catalunya de Futbol conquerida al setembre del 2007, i
els nans Mingo i Rosona que
compleixen vint-i-cinc anys.
Enric Pujol i Cayuelas
Periodista i coordinador
de l’Exposició
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Tarraco Viva, el festival
romà de Tarragona
Què va fer possible que una
petita ciutat de la Itàlia central
acabés governant un Imperi que anava des de les terres
d’Escòcia al desert del Sàhara
i de la frontera amb Iran a la
torre d’Hèrcules a Galícia?
És evident que l’exèrcit
romà, les antigues legions, varen ser el braç executor d’una
expansió sovint cruel, però
això ho explica tot? La història
és plena d’exemples de grans
conqueridors, però poques
d’aquestes conquestes acabaren per crear civilitzacions, el
llegat de les quals encara avui
dia és viu.
Vols saber cóm es va fun-

dar Roma i com es convertí
en una potència global? Vols
conèixer alguns dels personatges més influents de la història universal? Vols saber com
s’organitzaren i quins són els
fets mes rellevants de la seva
història?
Vine a Tarraco Viva, el festival romà de Tarragona. Més
de 450 activitats en 40 espais
monumentals de la ciutat, durant 10 dies.
Si t’agrada la història, no
t’ho perdràs.
Tarraco Viva, del 5 al 15 de
maig de 2011
www.tarracoviva.com

Patrimoni Mundial

Imatges de Manel Granell (Tarraco Viva)
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Francesc Serra. Enric Sagnier al seu estudi, c. 1915. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

EXPOSICIÓ

La ciutat de Sagnier

Modernista, eclèctica i monumental
L’Obra Social ”la Caixa” descobreix en una mostra inèdita la influència d’aquest arquitecte, que va construir els
paisatges urbans de Tarragona i Barcelona.
Del 6 d’abril al
14 d’agost de 2011
Inauguració: 5 d’abril
Comissariat: Santi Barjau i
Julià Guillamon
Organització i producció:
Obra Social ”la Caixa”

L’exposició de CaixaForum
Tarragona recupera la figura
i l’obra d’Enric Sagnier i Villavecchia (Barcelona, 18581931), un dels arquitectes
més prolífics a la Catalunya
del tombant de segle. Moltes
de les seves construccions han
sobreviscut fins avui dia i formen part de l’entorn quotidià
de ciutats com Barcelona i
Tarragona.
Els edificis projectats per
Sagnier van contribuir a cons-

truir el paisatge urbà d’aquestes dues ciutats. La mostra
proposa un viatge en el temps
per conèixer la importància i
el sentit de la seva obra, sovint
menyspreada, tot i que ha
passat a la posteritat. Sagnier
va començar la seva trajectòria
en l’estil historicista i va acabar vinculat al modernisme.
La mostra recull objectes i fotografies de la família
Sagnier, gràcies a les quals els
visitants podran entendre una

època —la de la burgesia europea del començament del
segle XX— i un moment cabdal en la història de l’arquitectura i l’urbanisme. També
es detalla la contribució de
Sagnier a la creació de la ciutat monumental i moderna
gràcies a la seva versatilitat.
I és que va construir temples
religiosos, edificis per a usos
públics, cases particulars i fàbriques.
Entre els edificis més im-

Fundació ‘La Caixa’

portants de la seva vasta trajectòria, n’hi ha un dels més
emblemàtics de la Rambla de
Tarragona —la que va ser la
primera seu de ”la Caixa” de
Pensions—, les Drassanes i el
Palau de Justícia de Barcelona, i el temple del Tibidabo.
Gràcies a maquetes, plànols
originals, audiovisuals, fotografies i revistes, es detallaran
els aspectes més importants
de la versàtil arquitectura de
Sagnier.

La Rambla Nova de
Tarragona (c. 1950), amb
l’edifici emblemàtic de ”la
Caixa”.AHT. Arxiu Històric
de Tarragona. Fondo Foto
Raymond.

Rafael Vargas. Sucursal Caixa
de Pensions, 1929. Plaça del
pintor Fortuny, Reus .Arxiu
Rafael Vargas
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Senderisme
El diumenge 3 d’abril, el Grup Senderista va fer una sortida de 16 km que tenia
uns quatre-cents metres de desnivell. Es
va fer el recorregut que surt del poble de
Sarral en direcció a la Collada fins a finalitzar al GR-175 que duu de baixada
a Montbrió de la Marca, on vam visitar
l’església de San Llorenç. Un recorregut
agradable, amb una pujada una mica llarga, però progressiva, per pista ampla, en
la primera part, i per terreny pla a la resta
de l’excursió. El riu Vallverd que apareix
diverses vegades durant el recorregut fa,
juntament amb la verdor dels camps de
blat i civada en aquesta època de l’any,
que sigui una sortida vistosa, malgrat
que el terreny està poc arbrat per l’explotació de la fusta d’altres èpoques i dos
incendis quasi consecutius que van tenir
lloc fa uns anys. Com a curiositat, vam
esmorzar en una àmplia balma, coneguda
com la cova del Potau o del Pa Blanc a
uns 4 km de Sarral, on s’han trobat restes
de pedra tallada, nuclis, lloses i estris que
estan datats com a pertanyents a l’eneolític inicial (4500/2200 AC). Aquest jaciment està mal conservat a causa del bes-

tiar (ovelles i cabres) que hi va pasturar
molts anys a la zona, així com l’alteració
dels materials de silici per deshidratació.
Una sortida senzilla de mig dia que
va animar a participar a unes 50 perso-

Club Ciclista
D’Aiguamúrcia al Pla de Manlleu
El passat dissabte 26 de febrer de 2011, el Grup Ciclista del Port
de Tarragona va fer una de les excursions més boniques de les
nostres contrades. El grup va sortir des d’Aiguamúrcia i va pujar
cap a l’ermita de l’Albà, i des d’allí fins al Pla de Manlleu la ruta
va passar pel mig del bosc i les valls que l’envolten, així com les
finques de turisme rural que hi ha a la zona.
El Pla de Manlleu situat entre les comarques de l’Alt Camp i
el Baix Penedès ofereix la possibilitat de visitar l’antic poble de
Selma, que fou l’origen dels actuals habitants del Pla, i es troba
a una altura de 736 metres. Del poble, totalment abandonat, sobresurten les restes de l’església gòtica de Sant Cristòfol amb les
tombes que encara es conserven i, des del cim del turó, es poden
visitar les restes del castell de Selma del segle X, així com gaudir
d’unes magnífiques vistes panoràmiques. Tot seguit vàrem baixar
per una allargassada pista forestal que ens va dur fins les Pobles i
Santes Creus.
Aquesta excursió és molt interessant ja que en gairebé els 40 km
de circuit ofereix un meravellós paisatge durant tot el seu recorregut, la qual cosa resulta molt gratificant per a l’excursionista.
El final de la jornada es va acabar amb la típica calçotada anual
que ofereix el Grup Ciclista del Port.

nes, tot i que a la fotografia, a la font de
Montbrió, no hi són tot.
Sortida, doncs, aconsellable en aquests
mesos de març-abril, perquè a l’estiu fa
molta calor.

Activitats socials

GRUP CULTURAL
El món del vi a Falset
El passat dissabte 2 d’abril, el Grup
Cultural realitzà una sortida a Falset per
conèixer les activitats culturals relacionades amb el món del vi. Començàrem
pel Celler Cooperatiu, obra de Cèsar

Martinell, on mitjançant una visita teatralitzada per part d’un antic treballador
del celler, se’ns explicà el procés del vi
i la història de l’edifici. A la tarda, visitàrem el Castell de Falset, on des de

fa uns mesos, es pot veure el Centre
d’Interpretació del Vi, espai musealitzat
que presenta els diferents aspectes d’una
comarca protagonista del conreu de la
vinya i de l’elaboració de grans vins.

XVI Campionat de futbol sala Interports espanyols
Tenerife 2011
El XVI Campionat d’Interports
Espanyols va tenir lloc aquest
2011 a Tenerife, on l’equip del
Port de Tarragona va realitzar
un notable paper en classificarse per octaus de final, i aconseguir el 15è lloc entre els 28
ports participants.

ment millor. No obstant això,
cal destacar l’esforç realitzat
per la resta dels components
de l’equip per compensar les
baixes i deixar en una digna
posició l’equip tarragoní, que
va quedar reflectit en la classificació final.

Cal destacar que en el sorteig
inicial, el grup de Tarragona va
haver d’enfrontar-se a un dels
finalistes del campionat (Vigo)
i que, posteriorment, en els
octaus de final, Tarragona va
disputar el següent partit contra un l’altre finalista (Almeria)
que, a més, va ser el campió del
XVI Campionat de Futbol Sala
Interports Espanyols.
L’equip del Port de Tarragona va
patir les baixes de tres dels seus
jugadors habituals, els quals no
van poder desplaçar-se per disputar el torneig. Segurament
amb la seva participació s’hagués
assolit una classificació sensible-

Els components de l’equip de
Tarragona:
Delegat: Francisco José Fernández Cruz (Kiko)
Entrenador: Pablo Pedro González Abad
Jugadors:
Jesús Mª Álvaro Polo
Vicente Elias Cabrerizo
Rubén Jiménez Serrano
Javier Aloy Sistach
Jorge Villares Campos
Rafael Monterrubio Tenas
Jordi Basora Campos
Rafael Monterrubio Martin
Utiller i massatgista: Francisco
Martorell López
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Reial Club Nàutic de Tarragona

El Reial Club
Nàutic de
Tarragona
continua en
moviment,
continua
creixent
Durant el passat mes de
març, el Club va organitzar
el 1er Torneig Barclays de
Pàdel. Aquest Torneig estava
inclòs al Circuit Català de la
modalitat en la seva categoria Plata. El torneig va ser un
èxit organitzatiu i va comptar amb 75 parelles masculines i femenines. Després
de 7 dies de competició, les
parelles Greco – Ferrini en

categoria masculina i Guardia – González en femenina
es van proclamar campions
del Torneig.
El dia 1 d’Abril es van iniciar les inscripcions per a les
activitats d’estiu. Tots aquells
socis del club interessats, afanyeu-vos a apuntar-vos; les
places són limitades!!
El passat divendres dia 25
de febrer, es va celebrar al

Restaurant del nostre Club,
el sopar de gala 2011 i l’homenatge als socis que aquest
any complien 25, 50 i 75
anys com a socis del Club.
Els homenatjats van ser els
següents: 25 anys: els senyors
Carles Piqué Samper, Wifredo Sevil Comas, Julián Mateos López-Sepulveda, Jose Mª
Ruiz Mateos, Mario Pérez
Segú i la Sra. Cristina Pérez

Segú.
50 anys: els senyors Alfonso Bacquelaine Carreras,
Emilio Mateu Morelló i Toni
Leblanc.
75 anys i soci número 1
del Club: el senyor Ramón
Panadés Vidal. El sopar es
va caracteritzar per l’harmonia i familiaritat de tots els
comensals i tots plegats vam
gaudir de la vetllada.

English translation

APPORTT receives the CEPTA
2011 award for the best
international strategy
APPORTT was presented
with the award for the Best
International Strategy by the
Prince and Princess of Asturias and Girona.
With this award, CEPTA
recognised APPORTT’s work
spanning more than fifteen
years in carrying out an exhaustive plan for the international promotion of the Port
of Tarragona. The results show
that we have succeeded in positioning the Port of Tarragona as the largest intermodal
logistics platform in the Mediterranean.
The Prince and Princess of
Asturias and Girona were the
guests of honour at the 2011
Entrepreneurial Evening organised by CEPTA on 25
February in the August Auditorium of the Tarragona Palace of Congresses, which was

attended by more than 1,200
people.
On this occasion, the theme of the annual event organised by the business confederation was the way that has to
lead to economic recovery, for
which reason its slogan was
“In Search of Green Shoots”.
The academic block of the
event was presided over by a
cast of experts in the field of
the economy, who spoke of
the current economic situation from the academic and
scientific points of view, without forgetting the future
prospects hidden by the crisis
and the need to change the
productive model.
In addition to the Prince
and Princess of Asturias, the
event was attended by other
notable personages including
the president of the Autono-

mous Regional Government
of Catalonia, Artur Mas, the
president of the Tarragona
Provincial Government, Josep Poblet, and the mayor of
Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
The academic block of
the event was given by Marta Martí, president of the
Independent Association of
Young Entrepreneurs of Catalonia (AIJEC), director of
the Tribu Respira consultancy
and author of the phrase “the
young spirit of the generation
of ideas is essential if we are
to come out of the crisis”, and
Carlos Andreu, speaker, management trainer, university
professor, coach, consultant,
and author of the best-seller
«From the Coffin to the Kite».
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Apportt remains faithful to its annual
date: The International Logistics Fair
APPORTT will
have a stand
at the SIL 2011
International
Logistics Fair
to be held in
Barcelona from
7th to 10th June.
APPORTT faithfully attends
this fair every year with the
aim of confirming the Port of
Tarragona as the Intermodal
Logistics Platform and Intercontinental Link for southern Europe.
Once again this year APPORTT will represent all
its members at an event that
contributes to situating Catalonia as a world reference
in logistics and transport.
This is an important forum
for meeting and discussing
the challenges and concerns
of the different segments that
make up this wide-ranging
and constantly expanding
sector.
Within the framework of

the fair, APPORTT will organise various parallel events
aimed at promoting the Port
of Tarragona and the business interests of its members.
One of the highlights will be
the international meeting of

the European Union’s Logistics and Transport sector AlInvest programme and the
organisation of the Tarragona
Port Community Day.
A newly-designed APPORTT stand will allow us

to promote to the fair’s visitors the new services offered
by the Port of Tarragona that
confirm its position as the
gateway for the imports and
exports of its hinterland and
the whole world.

