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Anna Ferran
El bon comportament dels tràfics 
estructurals, com els productes 
petroquímics i els agroalimen-
taris, i els resultats cada vegada 
més consolidats de l’estratègia 
de diversificació han fet que el 
Port de Tarragona estigui enca-
valcant mesos de xifres rècord. 
Octubre es tancava superant els 
tres milions de tones mogudes, 
una dada que no es veia a la in-
fraestructura tarragonina des de 
març de 2019. En aquests pri-
mers deu mesos de l’any, s’han 
operat més de 26,5 milions de 
tones, cosa que evidencia la re-
cuperació del Port després d’un 
2020 marcat per la incidència 
de la covid-19 en el conjunt de 
tràfics.

Les bones xifres registrades 
permeten que Tarragona escali 
fins a la quarta posició del ràn-
quing del sistema portuari esta-
tal, un lloc que no ocupava des 
de 2003. Al setembre, el Port as-
solia la 5a posició i les excel·lents 
dades d’octubre, han fet que pugi 
una nova posició 30 dies després. 
El top 5 el conformen els ports 
d’Algesires, València, Barcelona, 
Tarragona i Cartagena. Per dar-
rere, se situen Bilbao, Huelva, Las 
Palmas de Gran Canaria, Castelló 
i Gijón. A aquesta millora en el 
rànquing portuari, cal sumar-hi 
el fet que, segons les dades de 
Puertos del Estado, Tarragona és 

el que més creix del conjunt de 
l’Estat, cosa que «demostra la ca-
pacitat de resiliència de la comu-
nitat portuària», en paraules del 
president, Josep M. Cruset.

Increment en tràfics i vaixells
L’augment en els tràfics registrat 
al llarg d’aquest 2021 suposa ja 
un creixement del 20% respec-

te a les xifres de 2020. Aquest 
augment en el total de tones 
mogudes ve acompanyat d’un 
creixement del moviment de 
vaixells a les instal·lacions portu-
àries tarragonines. A l’octubre, hi 
va haver un total de 253 escales, 
cosa que suposa un increment 
del 30% respecte al mateix mes 
de l’any passat. Però no només 

això.  I és que es va marcar una 
xifra de rècord que no s’assolia 
des de desembre de 2016 quan 
hi va haver al Port de Tarragona 
270 escales.

Per grups, els líquids a doll 
lideren amb 1.744.361 de tones 
mogudes. Els sòlids a granel són 
els segons amb 1.119.938 de tones 
i un augment el 22,5%, respecte 

al mateix mes de 2020. Per mer-
caderies, els productes energè-
tics encapçalen amb un movi-
ment de 2.013.079 de tones i un 
augment del 21,2% respecte a 
2020, els productes agroalimen-
tàries i ramaders es troben en se-
gona posició amb 643.345 tones, 
els cereals i farines i olis i greixos 
són els productes més destacats 
en aquest grup.

La càrrega general creix un 62% 
El grup que acumula un major 
increment, però, és la càrrega 
general, que registra un augment 
del 62,4% respecte a l’any passat. 
En aquest sentit, els excel·lents 
resultats que està tenint el mo-
viment de productes siderúrgics,  
gràcies al fet que una companyia 
hagi centralitzat tota la seva ope-
rativa a l’Estat d’aquesta mena de 
tràfic a Tarragona, són determi-
nants per aquest creixement tan 
significatiu. Cal tenir en compte 

que l’any passat es van moure 
200.000 tones de siderúrgic al 
Port de Tarragona i en el que 
portem de 2021, se n’han mogut 
ja 700.000.

Ara bé, els productes siderúr-
gics no són els únics que expli-
quen el creixement tan notable 
de la càrrega general. Els alts 
nivells d’ocupació de la línia 
ro-ro amb Turquia també es ve-
uen traduïts en l’increment del 
62,4% de la càrrega general. A 
més, l’impuls a la intermodalitat 
i al tàndem transport marítim 
- transport ferroviari, així com 
l’estratègia d’infraestructures 
marcada en l’Horitzó 2023 i ori-
entada justament a fer créixer la 
càrrega general estan començant 
a donar els seus fruits.

Connexions mundials
Cal destacar que el Port té línies 
regulars amb una quinzena de 
països dels cinc continents. En 
el rànquing de principals països 
amb activitat amb el Port de Tar-
ragona el passat mes d’octubre 
en destaca en primer lloc Líbia, 
el tràfic principal del qual són els 
líquids a doll. Rússia és la segona 
del rànquing amb activitat com-
partida entre líquids a doll i sò-
lids a lloure. La llista es completa 
amb Itàlia, que puja al tercer lloc, 
Algèria, Nigèria, els Estats Units 
d’Amèrica, Turquia, Brasil i Gui-
nea Equatorial.

DADES

Port Tarragona bat rècords de tràfics i 
se situa com el 4t del sistema estatal
El passat mes d’octubre es van moure més de tres milions de tones pels molls tarragonins, una dada mensual que no es veia des del març de 2019

Un total de 253 vaixells van fer escala a Tarragona a l’octubre, xifra que no s’assolia des de 2016.

CEDIDA

El Port de Tarragona és 
el que més creix de tot 
l’Estat gràcies a la seva 
«resiliència»

Els siderúrgics fomenten 
un creixement molt 
significatiu de la càrrega 
general

De gener a octubre, s’han mogut més de 26,5 milions de tones de mercaderies per les instal·lacions portuàries tarragonines, cosa que suposa un 20% més de tràfics respecte al mateix període de 2020.

CEDIDA
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Anna Ferran
Una de les principals novetats 
dins de l’estratègia de diversifi-
cació de tràfics del Port ha estat 
l’estrena de la ruta ro-ro entre 
Turquia i Tarragona operada per 
EKOL Logístics. La infraestruc-
tura tarragonina feia temps que 
estava treballant per a introduir 
aquest tipus de tràfic en el qual 
es transporten camions o se-
miremolcs amb càrrega a bord 
de vaixells per a evitar recórrer 
grans distàncies per carretera, en 
aquest cas creuar Europa d’ex-
trem a extrem, amb l’estalvi que 
suposa en temps i en emissions. 
Després d’una intensa tasca del 
departament comercial, el passat 
9 de febrer s’inaugurava la línia 
amb l’arribada del Super Fast Ba-
lears procedent del port d’Izmir. 
Al llarg d’aquests nou mesos, 
el servei s’ha consolidat amb 
ocupacions que superen el 80% 
d’ocupació en ambdós sentits. 

En aquests primers mesos 
s’han mogut més de 12.000 
UTIs (Unitats de Transport In-
termodal), amb un creixement 
progressiu a mesura que ha anat 
avançant l’any. Les xifres més 
destacades que s’han assolit fins 
al moment han estat en els ser-
veis d’importació, on les dades 
s’enfilen fins als 6.250 UTIs. No 
obstant això, les exportacions 
des de Tarragona estan a prop 
d’igualar les importacions amb 
un total de 5.771 UTIs. La com-
petitivitat i la sostenibilitat que 
ofereix la ruta a nivell logístic són 
justament els motius que expli-
quen el seu bon funcionament.

El Port de Tarragona s’ha con-
vertit en el port peninsular amb 
la connexió més ràpida amb Tur-
quia, en només dos dies i mig (60 
hores). De fet, cal destacar que 
és capaç de transportar qualse-
vol tipus de mercaderies porta a 
porta, des de qualsevol punt de 

la península Ibèrica a qualsevol 
punt de Turquia, en només 96 
hores. A tot això, se li han de su-
mar els importants benèfics en 
termes de sostenibilitat que su-
posa la línia ro-ro respecte a fer 
el trajecte únicament per carre-
tera. Així doncs, es calcula que es 
reduiran  les emissions de diòxid 
de carboni en 10.800 tones i re-
dueix el consum de gasoil en 7,32 
milions de litres anuals.

Connexions ferroviàries
Una de les principals caracterís-
tiques del ro-ro és la intermoda-
litat entre transport marítim i per 
carretera. Ara bé, EKOL ha millo-
rat el seu servei i ha introduït una 
connexió ferroviària entre la Ter-
minal Intermodal de la Boella i el 
port sec d’Azuqueca de Henares, 
a Madrid, de manera que la línia 
ja s’ha estès fins al centre de la 
península. 

El temps en el moviment de 

les mercaderies des que es des-
carreguen al Port per via marí-
tima gràcies a les rampes Ro-Ro, 
fins que arriben a Madrid per 
via fèrria és molt competitiu, re-
alitzant tot el procés en un total 

aproximat de 12h. El trajecte es fa 
un cop per setmana en combois 
de 16 vagons on s’hi carreguen 32 
UTIs de 45 peus (uns 14 metres), 
assolint així la capacitat màxima. 
Aquesta freqüència, capacitat i 
velocitat permet que una merca-
deria procedent de Turquia arri-
bi al client final en només 5 dies. 

La connexió amb tren amb 
Madrid no és l’única en la qual 
treballa EKOL per a ampliar 

la seva ruta des de Tarragona. 
L’operador logístic turc ja està 
enviant trens des de Tarrago-
na cap a Anvers (Bèlgica) i està 
treballant en una tercera con-
nexió ferroviària, en aquest cas, 
amb Ludwigshafen (Alemanya). 
Així mateix, els bons resultats 
d’aquesta línia han fet que EKOL 
es plantegi obrir un segon servei 
setmanal entre Izmir i Tarragona 
pròximament.

DIVERSIFICACIÓ

La línia ro-ro amb Turquia 
es consolida amb una 
ocupació de més del 80%
En els nou primers mesos de funcionament del servei entre Tarragona i 
Izmir s’han mogut més de 12.000 unitats de transport intermodal

Tarragona s’ha convertit 
en el port peninsular 
amb la connexió més 
ràpida amb Turquia

Al juliol, EKOL estenia la ruta fins a Azuqueca de Henares (Madrid) amb una connexió amb tren.
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Créixer en càrrega general i im-
pulsar per la intermodalitat i el 
transport de mercaderies per 
ferrocarril són els dos pilars que 
fonamenten l’estratègia a curt 
i a mig termini del Port de Tar-
ragona. Aquest plantejament té 
marcada en el calendari una data 
clau: 2023. I és que serà d’aquí a 
un any i mig quan confluiran tota 
una sèrie de projectes propis i ex-
terns, englobats sota el  nom Ho-
ritzó 2023, que suposaran l’inici 
d’una nova etapa per al Port.

Dues de les iniciatives que 
marcaran un abans i un després 
en el dia a dia i també en els re-
sultats globals del Port seran la 
posada en marxa del Corredor 
del Mediterrani i l’obertura del 
túnel del Coll de Lilla. El Corre-
dor permetrà la connexió amb 
tren d’ample europeu amb la 
resta del continent, cosa que 
es traduirà en un augment dels 
tràfics portuaris del 18%, se-
gons les previsions del Ministeri 
de Foment. Per la seva banda, el 
túnel de Lilla suposarà una opti-
mització del transport per carre-
tera entre el Port i el seu hinter-
land. Es calcula que el trajecte 
Tarragona - Lleida es reduirà 16 
minuts, cosa que permetrà fer 
les entregues d’una manera més 
eficient.

Ara bé, hi ha tres grans pro-
jectes emmarcats dins de l’Ho-
ritzó 2023 que està impulsant el 
mateix Port de Tarragona i que 
seran totalment determinants 
dins de l’estratègia d’intermo-
dalitat i creixement de la càrre-
ga general. Es tracta de la Zona 
d’Activitats Logístiques (ZAL), la 
Port Tarragona Terminal Guada-
lajara Marchamalo i l’ampliació 
de la Terminal Intermodal de la 
Boella. La combinació de les tres 
col·locarà el Port de Tarragona 
«entre els més competitius de la 
Mediterrània i ja el situa com a 
un node logístic amb una gran 
projecció a curt termini», en pa-
raules del president de l’Auto-
ritat Portuària, Josep M. Cruset. 
Fa temps que s’està treballant 
en aquestes tres infraestructures 
i en els darrers temps s’han fet 
importants avenços per a com-
plir amb el calendari previst de 
posada en funcionament de to-
tes tres infraestructures durant 
l’any 2023.

Arrenquen les obres a la ZAL
Fa escasses tres setmanes, co-
mençaven els primers treballs a 
la Zona d’Activitats Logístiques. 
Ara s’estan fent tasques prèvies 

de preparació per a començar 
la primera fase del projecte que 
consisteix en la construcció del 
vial perimetral que envoltarà 
la ZAL i permetrà el seu accés. 
Aquesta obra suposa una inver-
sió de quatre milions d’euros i 
estarà enllestida en deu mesos. 
Paral·lelament, des de l’Autoritat 
Portuària s’està treballant en el 
projecte d’urbanització, de ma-
nera que es pugui encadenar la 
finalització dels vials amb l’inici 
de la urbanització d’aquest espai 
de 915.000 metres quadrats, si-
tuat entre l’Autovia de Tarragona 
a Salou i els molls del Port.

La ZAL compta amb una in-
versió de 30 milions d’euros 
entre enguany i el 2023. Aquest 
espai logístic marcarà un abans 
i un després pel Port de Tarrago-

na, però també pel conjunt del 
territori. Es calcula que la seva 
posada en marxa suposarà la 
creació de més de 4.200 llocs de 
treball directes i indirectes, grà-
cies a la implantació d’activitats 
estretament vinculades al tràfic 
marítim i a productes amb valor 
afegit, com productes manipu-
lats, postindustrials i precomer-
cials o serveis com l’embalatge, 
l’etiquetatge o la paletització de 
les càrregues, entre moltes altres 
activitats. Així mateix, s’estima 
que els tràfics del Port de Tar-
ragona creixeran entre 2,7 i 4,6 
milions de tones més per any, 
gràcies a la ZAL.

La concessió de la Boella, a tràmit
Un dels grans atractius que pre-
senta la ZAL és la seva ubicació 
estratègica dins del Port, amb el 
moll de Cantàbria i la Terminal 
Intermodal de la Boella a tocar, 
cosa que facilita la intermodali-
tat vaixell - ferrocarril d’aquells 
productes que es gestionin o que 
es processin en aquestes instal-
lacions. La Boella experimentarà 
un important procés d’ampliació 
i millora de cara a l’any vinent i 

INFRAESTRUCTURES

Horitzó 2023: l’aposta per a ser el node 
logístic més competitiu del Mediterrani
Infraestructures com la ZAL, PortTarragona Terminal Guadalajara - Marchamalo o la terminal de la Boella permetran créixer en tràfics i en intermodalitat

CEDIDA

A dalt, vista àeria de la Terminal 
Intermodal de la Boella, situada 
entre els molls de Cantàbria 
i Andalusia. Al costat, imatge 
virtual de la Zona d’Activitats 
Logístiques, situada a tocar de la 
Boella.  A l’altra pàgina, render 
de la PortTarragona Terminal 
Guadalajara-Marchamalo.
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2023, gràcies a l’acord signat en-
tre CTC - Combi Terminal Cata-
lonia (la joint venture entre BASF 
Espanyola, Contank, Hoyer, Sch-
midt, Pañalón i Kombiverkehr) 
i el Port perquè aquest primer 
converteixi les instal·lacions de 
la Boella en el seu centre d’ope-
racions.

A principis d’any se signava 
el Memoràndum d’Entesa i just 
fa una setmana es feia pública la 
petició formal de concessió per a 
operar a la terminal. Un cop pu-
blicada al BOE, comencen els trà-
mits administratius per a atorgar 
la concessió. En l’escenari més 
llarg, en el qual s’hagi d’anar a 
un concurs a competir, la Bo-
ella tindrà nou concessionari i 
es donarà el tret de sortida a les 

obres de millora el pròxim mes 
de maig. «L’entrada de la petició 
formal és una fita important», 
assegura Cruset. I afegeix:  «Allò 
que fins ara només eren declara-
cions d’intencions, avui en dia, ja 
té un tràmit administratiu obert 
i un calendari corrent per tal de 
complir l’horitzó fixat de cara a 
2023».

CTC s’ha compromès a realit-
zar una important inversió de 20 
milions d’euros gràcies a la qual 
s’instal·laran grues pòrtic i s’im-
plementarà un sistema de digita-
lització que optimitzarà les ope-
ratives. Es preveu que cada dia 
sortiran vuit trens des de la Boe-
lla, cinc en direcció cap al centre 
i nord d’Europa i tres més cap a 
l’interior de la península. En els 

primers  quatre anys de funcio-
nament, es preveu un moviment 
anual de fins a 118.000 unitats de 
transport intermodal (siguin se-
miremolcs, contenidors, caixes 
o altres), que anirà en augment.

Cal destacar que la Terminal 
Intermodal de la Boella és una 
de les principals infraestructures 
ferroviàries del territori, ja que 
és l’única que, a hores d’ara, pot 
operar amb trens de 750 metres 
de llarg i carrils de calibre estàn-
dard i l’única que té espai per a 
duplicar la seva activitat, si fos 
necessari en el futur.

Créixer al centre de la Península
Una de les principals connexi-
ons ferroviàries de la Boella serà 
amb la PortTarragona Terminal 

Guadalajara-Marchamalo, la ter-
minal intermodal que el Port està 
construint al centre de la penín-
sula, dins d’aquesta estratègia 
per a créixer en càrrega general 
i ampliar la seva zona d’influ-
ència cap a Madrid. A finals de 
juny, es donava el tret de sortida 
a la primera fase de construcció 
d’aquesta infraestructura, que 
comporta una inversió de quatre 
milions d’euros, d’un pressupost 
total de 15 per al global de la in-
tervenció.

Els treballs avancen a bon rit-
me, explica el president de l’Au-
toritat Portuària de Tarragona. 
Aquesta primera fase correspon 
al moviment de terres i a la pre-
paració del terreny per a poder 
acollir una terminal intermo-

dal de les seves característiques 
amb total seguretat i eficiència. 
En aquests cinc primers mesos 
d’obres, s’està deixant el so-
lar de 150.000 m2 que ocupa la 
terminal a la mateixa cota que 
el vial rodat i la via fèrria, tasca 
imprescindible per a poder dur 
a terme les futures operatives 
logístiques. Es preveu que estigui 
completada al mes de març i que 
es pugui encadenar la finalitza-
ció d’aquesta primera fase, amb 
l’inici de la segona, que suposarà 
la construcció de la terminal com 
a tal. Actualment, s’està finalit-
zant la redacció del projecte i a 
finals d’any s’enviarà als ajunta-
ments de Guadalajara i Marc-
hamalo per a la seva aprovació. 
A principis de 2022 es traurà a 
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licitació aquesta segona fase, que 
es materialitzarà durant 2022 i 
part del 2023, quan ja entrarà en 
funcionament.

El rol estratègic de PortTarra-
gona Terminal radica justament 
en la seva ubicació. Està situada 
a escassos 70 quilòmetres de 
Madrid i la seva àrea metropo-
litana, que és on es concentra el 
principal consum de mercaderi-
es de tot l’Estat. No obstant això, 
aquest pol logístic no es troba 
dins de la primera corona logís-
tica madrilenya, de manera que 
esquiva la congestió que aquesta 
té. 

La terminal es troba dins del 
corredor d’Henares i serà l’única 
plataforma logística multimo-
dal d’aquest corredor que podrà 
operar trens de 750 metres. Grà-
cies a la seva connexió amb la 
terminal intermodal bessona de 
la Boella, qualsevol mercaderia 
podrà arribar des del centre de 
la península als molls tarrago-
nins, o viceversa, en sis hores, 
convertint el Port de Tarragona 
com a nova porta de sortida al 
mar altament competitiva per 
a qualsevol empresa ubicada a 
l’interior d’Espanya.

Les infraestructures de 
l’Horitzó 2023 permetran 
que el Port tingui una 
gran projecció

Actualment, s’estan 
fent els treballs previs 
per a l’execució del vial 
perimetral de la ZAL

La ZAL generarà més de 
4.200 llocs de treball i 
els tràfics creixeran entre 
2,7 i 4,6 milions de tones

Combi Terminal 
Catalonia farà una 
inversió de 20 MEUR per 
a ampliar la Boella

PortTarragona 
Terminal Guadalajara 
Marchamalo ampliarà el 
radi d’acció cap a Madrid
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—El Port està encadenant me-
sos d’excel·lents xifres. Què ha 
propiciat aquests resultats?
—La capacitat de resiliència de 
comunitat portuària. Té molt de 
múscul i a mesura que s’ha re-
cuperat la normalitat, ha expe-
rimentat creixements molt més 
ràpids que la resta de ports res-
pecte a la situació precovid. Grà-
cies a això hem entrat en el grup 
dels cinc grans ports del sistema 
estatal, però no només això, sinó 
que som el port que més creix 
entre els deu principals.
—Què fa que Tarragona sigui 
tan resilient?
—D’una banda, el fet que hi hagi 
una sèrie de tràfics que estan 
molt ben establerts en el nostre 
territori d’influència, com per 
exemple els cereals o els petro-
químics. A més, cal sumar-hi 
creixements molt importants en 
altres tràfics, com per exemple 
el siderúrgic. Un operador que ja 
estava present al Port ha centra-
litzat tota la seva operativa por-
tuària a Tarragona i això com-
porta un moviment de 400.000 
tones a l’any de siderúrgic només 
d’aquest operador.
—La situació de bloqueig lo-
gístic mundial està afectant 
també el Port?
—No ens perjudica gens perquè 
aquesta crisi està vinculada amb 
el transport marítim de merca-
deries en contenidors i aquest no 
és un tràfic estructural del Port 
de Tarragona, de manera que 
no hi notem incidència. Al con-
trari, aquesta situació ens obre 
oportunitats, perquè determina-
des càrregues que es transpor-
taven de forma conteneritzada 
ara s’estan plantejant venir a la 
càrrega general i és aquí on som 
molt competitius.
—De fet, l’aposta de futur del 
Port a mig termini vol fer créi-
xer la càrrega general. S’estan 
veient ja resultats en aquest 
àmbit?
—Si mirem les dades, la càrrega 
general ha crescut gairebé un 
50% enguany respecte a 2020. 
Estem al voltant dels dos milions 
de tones fins a finals de novem-
bre, quan l’any passat en aques-
tes mateixes dates estàvem a 1,3 
milions. I si ho mirem respecte 
de 2019, perquè l’any passat va 
ser atípic per la covid, el creixe-
ment és del 30%. Les dades acre-
diten aquest creixement, gràcies 
al bon funcionament del Ro-Ro 
o del siderúrgic, que ha passat de 
les 200.000 tones de l’any passat 
a les 700.000 a mitjans de no-

vembre. Per tant, l’estratègia per 
diversificar i apostar per tràfics 
petits, però amb recorregut es 
comença a notar.
—Mencionava el ro-ro, com 
està funcionant la línia amb 
Turquia?
—La valoració és molt bona. 
Teníem un horitzó límit en els 
tres primers mesos per eviden-
ciar que la línia era viable i tenia 
futur. Hem superat de llarg les 
expectatives. Estem tenint nivell 
d’ocupació que superen el 80% 
de la capacitat de càrrega, i el 
que és més important, tant en 
la vinguda com en l’anada, cosa 
que equilibra la línia i ajuda a un 
repartiment de costos homogeni 
entre els dos sentits. La setma-
na passada un equip del nostre 
departament comercial va estar 
a Turquia per fer seguiment de 
com funciona la logística de la lí-

nia un cop toca terra i han tornat 
amb perspectives molt positives 
de present i de futur.
—EKOL havia manifestat la 
seva intenció d’obrir un segon 
servei setmanal entre Tarrago-
na i Izmir. Serà així finalment? 
Té data d’obertura?
—Tenim la perspectiva que 
l’obriran. Les xifres són bones i 
van en sentit ascendent així que 
tot apunta cap aquest horitzó. 
Ara mateix els operadors tenen 
unes grans fluctuacions, que no 
tenien deu mesos enrere. Amb 
tot, es nota que l’aposta és ferma 
i que hi ha bones perspectives 
per comptar amb aquest segon 
servei en un futur.
—La ruta ro-ro TGN-Turquia 
té una importància estratègica 
dins del context de relocalitza-
ció de les indústries al Medi-
terrani. La situació de bloqueig 

actual, el preu del transport a 
l’alça i l’accident de Suez acce-
leraran aquest procés?
—Estratègicament van en el 
mateix camí, però els ritmes 
són diferents. Els processos de 
relocalització no es decidei-
xen d’avui per demà, perquè en 
els assentaments actuals hi ha 
compromisos adquirits amb les 
administracions de mantenir 
inversions i d’amortització d’in-
versions fetes. El que és molt im-
portant és el canvi de tendència i 
de paradigma.
—En quin sentit?
—Estem tenint més consultes 
vinculades a possibles reloca-
litzacions d’empreses que ara 
estan al sud-est asiàtic. Fa un 
temps enrere ningú s’ho plante-
java i segurament en els pròxims 
temps encara s’evidenciarà més 
aquesta necessitat. I no només 

per qüestions relacionades amb 
el transport. Hi ha la necessitat 
de portar a prop d’Europa la pro-
ducció de determinats produc-
tes, com per exemple els xips o 
els semiconductors.
—Han rebut consultes vincu-
lades a aquests processos de 
relocalització per a futures im-
plantacions a la ZAL?
—Hem notat aquest canvi de 
tendència en part de les con-
sultes que estem atenent de la 
ZAL, certament. S’estan buscant 
grans espais per implantar-hi ac-
tivitats que en aquests moments 
no estan al sud d’Europa i algu-
nes d’elles no es troben en cap 
indret del continent. Cal tenir 
en compte que aquest és un sec-
tor on es fan moltes consultes. 
Els processos són llargs i es van 
passant etapes. En algunes caus, 
perquè no encaixes. En d’altres, 
ens autoexcloem quan coneixem 
el tipus de projecte, perquè no té 
interès pel territori o pel Port.
—Estan satisfets, doncs, amb 
l’evolució del procés de comer-
cialització de la ZAL?
—La comercialització està fun-
cionant bé. Ara la reforcem amb 

una licitació d’un concurs de 
comercialització privada de prop 
de 150.000 euros, en el qual el 
guanyador del concurs cobrarà  
el contracte en funció de l’èxit 
assolit. Si hi ha implantacions, 
es va cobrant el contracte. Amb 
aquest mecanisme, que és for-
ça innovador en l’àmbit públic, 
ens assegurem que, qui guanyi 
el concurs, té el màxim estímul 
per aportar-nos implantacions 
interessants i possibles en el ca-
lendari.. Estem a punt de treure 
la licitació i el contracte serà per 
2022 i part de 2023.
—Fa poc més d’una setmana 
que es publicava l’estudi de 
FERRMED en el qual s’indica-
va que el binomi Barcelona-
Tarragona era un dels vuit 
grans hubs logístics europeus. 
Aquesta mena de conclusions 
generen més atracció envers el 
Port i la ZAL?
—Si. L’estudi de FERRMED té 
una qualitat tècnica altíssima i 
evidencia científicament el que 
hem explicat sempre. Catalunya 
té un gran potencial com a node 
econòmic i logístic i Tarragona 
juga un rol determinant en el 
futur del país i en el seu desen-
volupament econòmic. És per 
això que l’estudi apunta a aquest 
binomi i indica que el recorregut 
de futur passa per Tarragona, i 
no només pel Port. El Tarragonès 
i l’Alt Camp són dos grans nodes 
logístics amb molt d’atractiu.  A 
més tenim espais per créixer i 
no hi ha saturació, i això és jus-
tament el que dona múscul de 
futur al binomi Barcelona - Tar-
ragona.
—Com avancen els treballs 
d’urbanització dels accessos de 
la ZAL?
—Portem tres setmanes de tre-
balls al terreny. Estem fent els 
treballs previs, com ara desbros-
sar i retirar vegetació i portem un 
bon ritme per a començar a exe-
cutar el vial perimetral de la ZAL. 
Suposa una inversió de 4 milions 
d’euros, per tant, és una obra 
molt significativa. Cal dir que 
aquests últims mesos hem assis-
tit a l’inici de les obres de la ZAL, 
les de Guadalajara-Marchamalo i 
l’avenç en tràmits administratius 
rellevants que serveixen per a il-
lustrar que els projectes de futur 
que comentem acaben duent-se 
a terme, de manera que l’estratè-
gia del Port es va executant i es va 
fent realitat.
—Quines seran les següents 
etapes i el quin serà el calen-
dari?
—A principis d’any passaran a 

«Hem entrat en el grup dels cinc grans 
del sistema portuari»

GERARD MARTÍ

Josep Maria Cruset i Domènech
President de l’Autoritat Portuària de Tarragona

Cruset destaca com s’estan fent notables avenços en els projectes inclosos dins de l’Horitzó 2023, com l’inici de les obres de ZAL o els avenços a Guadalajara 

El president explica que han rebut consultes d’implantacions a la ZAL vinculades a possibles processos de relocalització al Mediterrani.

La crisi mundial del 
transport marítim 
no ens perjudica. Al 
contrari, ens obre 
oportunitats en la 
càrrega general

Obrirem un 
concurs per a la 
comercialització 
de la ZAL, on el 
guanyador cobrarà 
segons l’èxit assolit

L’estudi de FERRMED 
indica el gran 
potencial logístic de 
Catalunya i que el 
recorregut de futur 
passa per Tarragona
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licitació dues obres importants. 
Una d’elles és el canal de la Bo-
ella. És un canal de desguàs 
d’aigües que ara passa pel mig 
dels terrenys de la ZAL i s’ha de 
desviar. L’altra obra és la recupe-
ració de la Xarxa Natura 2000. 
Estem acabant les últimes ex-
propiacions dels terrenys que 
formen part d’aquest espai i són 
de titularitat privada. També es-
tem avançant molt el projecte 
d’urbanització, de manera que, 
ja entrat el 2022, encadenarem la 
finalització de les obres del vial 
amb l’inici de la urbanització.
—Al juny, posaven la primera 
pedra de la Terminal Intermo-
dal de Guadalajara. En quin 
punt es troben les obres?
—Quan vam posar la primera 
pedra, ens trobàvem en un solar 
de 150.000 metres quadrats que 
estava rebaixat respecte a la cota 
de carrer i de via ferroviària. Ara 
això ha canviat. El solar s’està re-
omplint per a recuperar la cota. 
Aquesta primera fase de movi-
ment de terres és crucial perquè 
la terminal ha de tenir un alt grau 
d’eficiència en la compactació de 
les terres per assegurar que no hi 
hagi cap mena de problema es-
tructural. S’està avançant segons 
el ritme previst que ens ha de 
portar pels volts de març a tenir 
aquesta primera part de les obres 
acabades. Mentrestant estem 
avançant el projecte tècnic de la 
terminal. Al desembre el tindrem 
tancat, l’enviarem a tramitació 
als ajuntaments, de manera que 
puguem encavalcar la finalitza-
ció de la primera fase amb l’inici 
de la segona.
—Pel que fa a la terminal de la 
Boella, se sap quan es licitaran 
les obres de millora que s’hi 
han de dur a terme?
—La setmana passada va entrar 
la petició formal de concessió 
per la Boella. Sortirà publicada 
aviat al BOE i això marca l’arren-
cada del tràmit administratiu per 
a buscar el concessionari. Un cop 
hi ha la petició, es fa pública i es 
dona un període de temps per 
si qualsevol altra empresa vol-
gués manifestar la seva intenció 
d’implantar-se. En cas que hi 
hagi més d’un candidat, es passa 
al concurs a competir. En l’esce-
nari més llarg, al maig tindrem 
la concessió autoritzada i inici 
de les obres d’adequació per part 
dels privats. L’entrada de la peti-
ció formal és una fita important 
perquè allò que fins ara només 
eren declaracions d’intencions, 
avui en dia, ja té un tràmit ad-
ministratiu obert i un calendari 
corrent per tal de complir l’horit-
zó fixat de cara a 2023.
—Tots aquests aspectes estan 
orientats a fomentar la inter-
modalitat i en aquesta línia, 
fa just un mes que signaven 
l’adquisició del 5% de TIM 
Monzón. Què li aportarà al Port 
aquesta aliança?
—La importància de l’entrada en 
l’accionariat de TIM Monzón no 
està en el percentatge d’accions 

sinó en el posicionament estra-
tègic que representa. Una de les 
condicions que demanàvem per 
entrar a l’accionariat, i que va ser 
admesa, era tenir plaça al Consell 
d’Administració. Ens interessa 
ser-hi per posicionar fort el Port 
de Tarragona i per defensar l’en-
trada i sortida de mercaderies 
per ferrocarril entre el Port i la 
terminal.
—Quan es parlava de la cer-
ca d’aquest partner logístic a 
l’Aragó, es feia sempre com a 
complement dels tràfics agro-
alimentaris, però TIM Monzón 
obre portes cap a altres tràfics.
—Sí. Cal tenir en compte que 
nosaltres hem entrat en l’accio-
nariat de l’empresa que gestiona 
la terminal TIM Monzón, i per 
tant, qualsevol implantació que 
faci, també beneficia el Port en 
tant que soci. De fet, tot apunta 
que la terminal intermodal de 
Tamarit de Llitera (Osca) també 
serà gestionada per la mateixa 
empresa, la qual cosa encara re-
forçarà més el posicionament del 
Port a l’Aragó i la seva estratègia 
de potenciació de la intermoda-
litat. TIM Monzón té tres àmbits: 
TermoTIM, que són contenidors 
refrigerats, AgroTIM, que són 
els cereals a dojo i és on nosal-
tres hem començat el negoci, i 
TIM, que són els contenidors. 
Aspirem a moure els tres tipus de 
càrrega.
—L’aposta pel ferrocarril que 
estan fent comportarà un aug-
ment dels combois. Quina és la 
seva posició sobre el Tercer Fil?
—El nostre posicionament és 
molt clar i així ho hem estat ex-
plicant i treballant de forma con-
junta amb la Plataforma de Mer-
caderies per l’Interior des de fa 
més de dos anys. Les mercaderi-
es han d’anar sí o sí per l’interior. 
El Tercer Fil ha de ser provisio-
nal. Ho vam demanar per escrit a 
Adif a principis de 2019 i d’allí en 
van sortir reunions de treball. A 
banda de fer les peticions al Mi-
nisteri i a Adif, nosaltres ja estem 
dibuixant enginyeria de com han 
de sortir les mercaderies perquè 
no passin per la ciutat i vagin cap 
a l’interior. 
—Quina és la seva alternativa?
—Una sortida per sobre del riu 
Francolí que ens permeti fer una 
curvatura que orienti les merca-
deries cap a l’interior, de manera 
que no passin per la costa.
—Adif està receptiu?
—A principis del 2019 ens es-
coltaven per educació i ara se’ns 
escolta amb atenció tècnica. En-
tre tots, la Plataforma, els ajunta-
ments i nosaltres, estem aconse-
guint que s’hagi pres consciència 
que aquesta és una reivindicació 
legítima i lògica, que si no, porta-
rà al col·lapse de la línia de costa.
—Fa unes setmanes Tepsa 
rebia l’autorització per a im-
portar subproductes d’origen 
animal per a fabricar biocom-
bustibles. Què suposa pel  Port?
—Exemplifica aquesta feina de 
diversificació, que permet ser 

resilients, malgrat les fluctua-
cions del mercat. Era un tràmit 
complex i Tepsa feia temps que 
hi anava al darrere. És un tràfic 
petit, però ens permet sumar un 
nou producte en el portfoli del 
Port.
—Aquesta diversificació facili-
ta que Tarragona guanyi punts 
per a convertir-se en un hub lo-
gístic químic alternatiu als del 
nord d’Europa?
—En aquest moment, Tarragona 
mou el 14% del tràfic de líquids 
petroquímics del Mediterrani. 
Tenint en compte la quantitat de 
ports que hi ha al Mediterrani, és 
una posició molt potent. I si mi-
rem els gasos liquats del petroli, 
Tarragona mou el 50% de tots 
els gasos que es mouen en tot el 
sistema portuari estatal. Això ja 
acredita aquesta posició de port 
hub. Ara per ara, hi ha un pro-
cés obert per ocupar uns 12.000 
metres quadrats que faltaven 
concessionar al moll de la Quí-
mica. Hi ha hagut tres peticions 
per a introduir emmagatzematge 
en aquest espai. Dues han vingut 
per part d’empreses que ja ope-
ren al Port i una tercera per una 
empresa nova. Estem ultimant 
els tràmits, perquè en un parell 
de mesos puguem concessionar 
aquest espai. Això suposarà en-
tre 80.000 i 100.000 metres cú-
bics més d’emmagatzematge que 
reforçaran aquesta capacitat de 
ser un port hub.
—Parlava del gas liquat, el Port 
de Tarragona serà una de les 
portes d’entrada del gas provi-
nent d’Algèria que s’haurà de 
subministrar per vaixell a cau-
sa del tancament del gasoducte 

marroquí?
—S’haurà de veure com evo-
luciona aquest tema. El seguim 
amb atenció, perquè tenim una 
potent infraestructura per a des-
carregar gasos liquats. Ara bé, 
el gas que es destina a consum 
ciutadà, s’ha de passar de líquid 
a gas per a introduir-lo a la xarxa. 
Això implicaria inversions en in-
fraestructures que ara no tenim, 
perquè els gasos que arriben 
se’n van directament al polígon 
petroquímic en estat liquat. Si la 
crisi s’allarga en el temps i el ga-
soducte no es reobre, és probable 
que hi hagi l’interès d’intentar 
invertir en el Camp de Tarrago-
na per a poder descarregar gas 
liquat en vaixell al Port. Mentre 
això no quedi clar, és un escenari 
poc probable, perquè comporta 
una inversió important i una tra-
mitació de permisos que ningú 
farà sense saber si aquesta crisi 
és puntual o estructural.
—Fa un mes s’inaugurava el 
moll de Balears i ara ja es posen 
els ulls en la temporada 2022. 
Quines són les previsions?
—Les sensacions que tenim en 
aquest moment són molt bones. 
Fa uns mesos, el nombre d’esca-
les previstes per 2022 eren molt 
reduïdes i principalment teníem 
consultes sobre la disponibilitat. 
L’escenari ha canviat. Ara tenim 
30 escales confirmades i 60.000 
passatgers previstos, a falta de 
saber els nivells d’ocupació que 
s’autoritzaran en els vaixells 
l’any vinent . A més, tenim obert 
el concurs per a la construcció i 
l’explotació de la nova terminal. 
Som molt optimistes i creiem 
que de cara a 2023 ja haurem su-

perat els tràfics precovid.
—En quin punt es troba el con-
curs de la nova terminal?
—Està oberta i finalitzarà a la 
segona meitat de desembre. La 
percepció que tenim, per les con-
sultes tècniques que se’ns estan 
fent, és que hi ha empreses que hi 
estan treballant. De cara a princi-
pis d’any es farà la tramitació per 
tenir l’adjudicació feta perquè la 
temporada 2022 ja no sigui ges-
tionada pel Port de Tarragona, 
sinó un operador especialitzat 
en creuers. Hem fet un esforç ti-
tànic per fer créixer el projecte i 
l’hem portat fins a un punt on el 
mercat ha acreditat que és viable 
i té futur. Ara nosaltres acabem el 
procés d’incubació i deixem que 
sigui el mercat qui ho exploti.
—Royal Caribbean ja està co-
mercialitzant tres creuers amb 
sortida des de Tarragona per 
2022 i Costa en té diversos de 
programats de cara a la tardor. 
Aquestes seran totes les seves 
escales o n’hi haurà més a la 
temporada alta?
—Tant amb Royal com amb 
Costa es fa molt difícil saber on 
serem a l’estiu. Les navilieres que 
tenen vaixells amb molta capa-
citat estan pendents de veure 
com avancen els condicionants 
vinculats a la covid. Els creuers 
més petits, orientats a un client 
amb més capacitat econòmica, 
treballen més sobre segur, per-
què els seus clients es poden 
permetre un augment de preu, 
si la companyia es veu obligada a 
pujar-lo per a complir amb unes 
ràtios més baixes d’ocupació. 
Les grans navilieres treballen 
amb una previsió a curt termini 

i van corregint l’estratègia. Per a 
nosaltres és molt positiu que hi 
hagi escales programades tant 
de Royal com de Costa i que ja les 
estiguin comercialitzant.
—Al juliol es reobria el Museu 
del Port. Quina està sent la re-
buda per part dels visitants?
—Està sent una rebuda molt po-
sitiva. Ha suposat una sacsejada 
al concepte que el Museu del 
Port havia tingut fins al moment. 
En aquests primers mesos hem 
tingut més de 8.000 visitants; 
una xifra molt bona. El que és 
molt important, és que una part 
molt considerable d’aquestes 
visites són individuals. Es tracta 
de famílies que obren la porta del 
Museu i el visiten per iniciativa 
pròpia. Fins ara teníem molts 
grups organitzats i molts grups 
escolars i poc individual. Ens vo-
líem obrir cap aquest sector i ja 
estem notant el canvi.
—Per últim, el Moll de Costa 
ha recuperat de nou la seva ac-
tivitat i altres agents implicats 
també estan treballant per a di-
namitzar la zona. Com els agra-
daria que evolucionés la façana 
marítima de la ciutat?
—Un cop executat el Museu, te-
nim clar que volem seguir refor-
çant el paper clau que té aquest 
eix per a la cultura, l’oci i l’am-
bient esportiu i familiar. Tant 
la marina Port Tarraco, amb les 
activitats pròpies que organitza 
com amb l’aposta per a dinamit-
zar els seus espais comercials i de 
negocis, com el Reial Club Nàutic 
s’han sumat a aquest planteja-
ment. En el cas del Nàutic, l’em-
presa Nàutic Tarragona, que és la 
concessionària del port esportiu, 
ens va plantejar un projecte per 
a la pròrroga de la concessió que 
anava en aquesta mateixa línia. 
El que volem tots és seguir gene-
rant atracció i que cada cop baixi 
més gent.

Aviat es concessionarà l’últim espai del moll de la Química, cosa que reforçarà el paper de port hub.

Ja hi ha la petició 
formal de concessió 
per la Boella i en 
l’escenari més llarg, 
al maig ja tindrem 
l’autorització

Les mercaderies han 
d’anar per l’interior 
sí o sí. El Tercer Fil ha 
de ser provisional o, 
si no, col·lapsarà la 
línia de costa

GERARD MARTÍ

Hem fet un esforç 
titànic per fer 
créixer el projecte de 
creuers. Acabem el 
procés d’incubació i 
deixem que el mercat 
el gestioni

El Museu ha rebut 
més de 8.000 
visitants i molts 
d’ells en visites 
individuals, un sector 
on ens volíem obrir



16 diarimés 26/11/2021 PORT TARRAGONA

Anna Ferran
El projecte de creuers torna a 
agafar embranzida. Tot just fa un 
mes, s’inaugurava el nou moll de 
Balears. Aquesta infraestructura 
multipropòsit de quatre hectà-
rees adjacent al dic de Llevant 
permetrà que Tarragona guanyi 
pes en l’àmbit creuerístic del Me-
diterrani occidental. I és que no 
només es millorarà l’operativa, 
sinó que el nou moll permetrà 
l’arribada a la ciutat dels grans 
bucs de les principals navilieres. 
El president de l’Autoritat Por-
tuària, Josep M. Cruset, assegura 
que aquest equipament suposa 
«un pas endavant» tant pel Port 
com pel conjunt del territori. De 
fet, la previsió és que en dos anys 
s’hagi recuperat les xifres del 
2019, any de màxims històrics, 
amb 128.000 passatgers.

Amb una inversió de més 30 
milions d’euros, el moll de Bale-
ars ha augmentat en 700 metres 
la línia d’atracada i obre la porta a 
acollir de manera simultània fins 
a quatre creuers, dos al nou moll 
i dos més al dic de Llevant, com 
s’ha estat fent fins al moment. El 
gran calat i l’espai guanyat facili-
taran l’arribada de grans creuers 
a Tarragona, un fet clau, ja que 
les tendències del sector mos-
tren com les principals navilie-
res aposten per megabucs en els 
seus itineraris pel Mediterrani. 
El dic de Llevant, per les seves 
característiques, no pot acollir 
operatives de grans creuers, cosa 
que hauria acabat suposant un 
fre per a l’expansió del projecte 
de creuers de Tarragona.

Nova terminal de creuers
El moll de Balears, però, no arri-
ba sol. El passat mes de setembre 
el Consell d’Administració del 
Port de Tarragona aprovava la li-
citació per a la construcció d’una 
nova terminal de creuers, que se 
situarà a la nova infraestructura, 
i la gestió de tota l’operativa cre-
uerista durant els pròxims dotze 
anys. El nou edifici haurà de tenir 
una superfície mínima de 5.900 
metres quadrats i haurà d’estar 
finalitzat el pròxim mes de març, 
coincidint així amb l’inici de la 
temporada 2022. En aquest sen-
tit, Cruset explica que «la cons-
trucció de la nova terminal signi-
ficarà tenir un nou espai còmode 
i funcional, per donar un millor 
servei als passatgers dels creuers 
de les pròximes temporades». 

La nova terminal esdevin-
drà un nou punt de rebuda dels 
passatgers en arribar a la ciutat. 
L’objectiu és que sigui un equipa-
ment d’avantguarda, que es con-

verteixi en una nova referència 
per Port i pel conjunt de Tarrago-
na i que s’adapti totalment a les 
directrius del Pla de Sostenibili-
tat, pel que fa a l’eficiència ener-
gètica, a l’optimització de la mo-
bilitat de passatgers i vehicles, el 
respecte pel medi ambient i un 
servei d’alta qualitat.

Els primers passatgers
Malgrat que la terminal encara 
no estigui construïda, el moll de 
Balears ja ha acollit els primers 
creueristes. El buc encarregat 

d’inaugurar la infraestructura 
va ser l’Europa, de la compa-
nyia Hapag Lloyd Cruise Lines, 
procedent del port de Palma de 
Mallorca i amb destinació Màla-
ga. El creuer de 400 passatgers 
va arribar a Tarragona el passat 
29 d’octubre, dia que es va fer 
la posada de llarg del moll, amb 
240 persones a bord, majorità-
riament ciutadans i ciutadanes 
alemanyes que van gaudir d’una 
escala de 12 hores per visitar el 
territori. Aquest, però, no ha es-
tat el primer creuer en atracar 

a la ciutat enguany després de 
l’aturada obligada per la pandè-
mia. El Bolette, amb 481 passat-
gers, va estroncar 18 mesos d’ab-
sència creuerística al territori.

Una setmana després de la 
inauguració del moll, aquest 
acollia per primera vegada dos 
vaixells de manera simultània, 
l’Hebridean Sky de la companyia 
Noble Caledonia i el Seadrem I 
de la companyia SeaDream Yac-
ht Club. Es tracta de dos creuers 
de petites dimensions, orientats 
a un passatger prèmium amb alt 

valor adquisitiu, que van deixar 
en una jornada més d’un cen-
tenar de turistes. De cara a l’any 
vinent, les reserves fetes xifren 
el nombre passatgers esperats 
en 60.000 en una trentena d’es-
cales.

Un moll de futur
El nou equipament suposa una 
aposta de futur pels creuers, ja 
que permetrà la seva consoli-
dació i creixement al territori. 
Però no només això. El moll de 
Balears està preparat per a pro-
porcionar energia elèctrica als 
creuers durant l’atracada. Ara 
per ara són pocs els vaixells que 
funcionen amb electricitat quan 
estant a port, però es preveu que 
les companyies vagin implantant 
aquesta tecnologia de manera 
progressiva, de manera que en el 
futur les embarcacions atracades 
no cremaran combustibles fòs-
sils durant les escales, sinó que 
es connectaran al subministra-
ment elèctric que els ofereixi el 
moll, cosa que reduirà conside-
rablement les emissions de CO2. 
Concretament, Balears disposa 
de cinc arquetes per al submi-

nistrament d’electricitat, una de 
les quals ja està connectada a la 
xarxa per respondre a les prime-
res demandes que puguin sorgir 
del sector per a creuers petits i 
mitjans. 

Més enllà de l’aposta per 
l’electrificació i la sostenibili-
tat, el moll de Balears ha estat 
plantejat amb una visió d’equi-
pament estratègic per al conjunt 
del Port i no només per al pro-
jecte de creuers. Quan es va dur 
a terme el projecte, es va apostar 
per la construcció de moll mul-
tipropòsit, cosa que ha requerit 
més esforços tècnics, però que 
garanteix que en un futur pugui 
acollir altres activitats portuàri-
es relacionades amb el tràfic de 
mercaderies, en cas que els cre-
uers es traslladessin a una nova 
ubicació, de manera que la inver-
sió feta avui es podrà amortitzar 
totalment, siguin quin sigui l’es-
cenari futur. Ara per ara, però, 
l’escenari se situa en la primave-
ra de l’any vinent quan el projec-
te de creuers engegarà una nova 
etapa amb el nou moll a ple ren-
diment i una nova terminal que 
facilitarà l’operativa i millorarà el 
posicionament de Tarragona.

CEDIDES

CREUERS

El projecte de creuers fa un salt amb el 
nou moll de Balears i la futura terminal
Fa un mes s’inaugurava aquesta nova infraestructura que podrà acollir grans vaixells i que assegura un bon recorregut de futur en aquest sector

El Moll de 
Balears, en xifres

30 milions d’euros 
d’inversió total.

4 hectàrees de 
superfície (40.000 m2).

Construcció en 17 
mesos, superant els 
obstacles derivats de la 
pandèmia.

Línia d’atracada de 
700 metres: 460 metres 
exteriors i 240 metres 
interiors.

Capacitat per a rebre 
4 creuers de forma 
simultània.

33 defenses i 33 
bol·lards amb una 
capacitat de tir de 200 
tones.

11 caixons conformen 
els fonaments del nou 
moll, que està pensat 
per ser multipropòsit.

A dalt, els creuers Hebredian Sky i Seadream I atracats de manera simultània al moll de Balears, 
el passat 4 de nombre. A sota, vista aèria de la nova infraestructura adjacent al dic de Llevant.

De cara a 2022, ja s’han 
reservat 30 escales que 
portaran uns 60.000 
creueristes al territori
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Anna Ferran
Un fons marí ric en espècies animals i 
vegetals és un clar indicador de la sa-
lut de qualsevol litoral. La sobrepesca, 
l’alta presència d’embarcacions recrea-
tives o el transport marítim han deixat 
algunes zones del Mediterrani en una 
situació fràgil, que podria empit-
jorar si no es passa ja a l’acció. En 
aquest context, el Port de Tarragona 
lidera un projecte innovador que 
permetrà regenerar la vida marina 
de la costa tarragonina mitjançant la 
instal·lació de biòtops en tres punts 
del litoral. La iniciativa, que es duu 
a terme de forma conjunta amb la 
URV i les empreses Tecnatox i Deep-
Sea Numerical, és una de les accions 
incloses dins de l’eix Sostenibilitat 
Ambiental del Pla de Sostenibili-
tat de Port de Tarragona – Agenda 
2030. A mitjans de setembre es van 
col·locar els primers biòtops i pròxi-
mament es farà la segona de les tres 
immersions previstes.

La instal·lació d’aquests biòtops 
permetrà recuperar les poblacions 
de cefalòpodes d’interès pesquer 
com per exemple la sèpia, el calamar 
i el pop, així com les fanerògames 
marines com la Posidònia oceànica, 
coneguda com l’alga de vidrers, i la 
Cymodocea nodosa. Així doncs, el 
projecte té un doble impacte positiu, 
ja que ajudarà a regenerar la població 
d’algunes de les espècies més caracte-
rístiques de la nostra costa, millorant 

en global l’ecosistema i, a la vegada, 
garantirà la supervivència del sector 
pesquer tarragoní, molt amenaçat per 
l’escassa presència d’algunes espècies 

típiques de les aigües del territori.
La primera de les immersions es va 

fer el setembre a la Punta del Miracle. 
Les restants es duran a terme en dos 

punts concrets davant del dic de Lle-
vant. S’han escollit aquestes tres zones 
perquè presenten les condicions òpti-
mes per instal·lar aquestes estructures 

i recuperar l’ecosistema. A més, aques-
tes ubicacions responen a una neces-
sitat detectada en espais on les comu-
nitats marines no estiguin plenament 
desenvolupades o hagin sofert proble-
mes de degradació ambiental.

Un homenatge al passat romà
En la primera de les operacions es 
van submergir un total de set palets 
de biòtops, amb un pes mitjà de 250 
kg cadascun a una profunditat d’en-
tre 10 i 14 metres. Cal destacar que 
aquests elements segueixen criteris 
sostenibles, basats en l’economia 
circular. Els materials emprats per 
a la seva fabricació són biodegrada-
bles i provenen d’elements reciclats, 
com moresc, palla, sac de jute, bam-
bú o vidre. Estan dissenyats perquè 
es desintegrin en un marc temporal 
de tres a cinc anys, barrejant-se a la 
sorra de la platja.

Ara bé, el que fa especials aquests 
biòtops és que el seu disseny s’ha 
inspirat en elements d’herència ro-
mana, com ara bases de columnes, 
àmfores o mosaics similars a les 
troballes fetes a l’antic jaciment dels 
Carbuncles, una zona al voltant del 
Port Esportiu. D’altres, recorden a 
fragments de la Torre dels Escipions, 
de manera que connectaran total-

ment amb el territori mentre afavorei-
xen, gràcies a les seves formes, que les 
espècies trobin refugi i protecció per a 
facilitar la seva reproducció.

Redacció
FCC Construcción ha participat 
en la construcció del nou moll 
de Balears del Port de Tarrago-
na, concretament en la primera 
fase dels treballs per a materia-
litzar aquesta infraestructura. 
Aquest moll serà el suport d’una 
terminal de creuers turístics 

amb capacitat per a l’atracada 
de dos bucs de gran calatge. El 
moll té una extensió de 461,4 
metres en el seu costat exterior i 
de 267,4 metres, en el seu costat 
interior.

L’estructura del moll està 
formada per un conjunt alineat 
d’onze caixons prefabricats de 

formigó armat, construïts amb 
el dic flotant Mar del Aneto, 
propietat d’FCC Construcción. 
Aquesta nova infraestructura 
del Port de Tarragona permetrà 
un augment del turisme en la 
regió així com la dinamització 
de l’economia i l’ocupació de la 
demarcació.

EMPRESA DESTACADA

FCC Construcción, compromesos 
amb el Port de Tarragona
Han participat en la primera fase de construcció del nou moll de Balears

El dic flotant Mar del Aneto ha fabricat els 11 caixons de l’estructura del moll.

CEDIDA

CEDIDA

La primera immersió es va fer a la Punta del Miracle i les dues que queden es faran davant del dic de Llevant.

SOSTENIBILITAT

MÉS VIDA PER AL FONS 
MARÍ DE TARRAGONA

El Port i la URV estan instal·lant biòtops per recuperar espècies típiques del nostre litoral
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Amb motiu de l’entrega dels fons europeus, el Govern d’Espanya 
ha preparat unes mesures fiscals que podrien enfonsar-nos en la 
misèria. L’equilibri dels comptes públics que exigeix Europa es vol 
aconseguir únicament incrementant els ingressos, via nous impos-
tos. En una economia tan castigada, el pla pot suposar una catàs-
trofe, un cop s’esgotin els fons europeus, que s’han de gastar en poc 
temps i que són un pla de xoc i no una font estable de finançament. 
Entre els múltiples impostos que volen crear, ha generat enrenou el 

que es vol aplicar a les carreteres, sota el criteri que «qui les utilitza i 
contamina, paga». Pel Ministeri és injust que pagui qui no hi circula.

Davant d’això només puc dir que tota la societat es beneficia de 
les carreteres, ja que per elles circulen totes les mercaderies que as-
seguren el subministrament a la població, al comerç i a la indústria. 
Sense carreteres ni camions, quedaríem desproveïts en pocs dies. 
Però no només això. Les carreteres arriben als indrets més remots 
i garanteixen el dret a la mobilitat. Sense elles, només podria mou-
re’s qui viu a prop de ports, aeroports o estacions ferroviàries.

Tothom que circula per les carreteres paga sobradament el seu 
ús. Es paguen impostos per la compra dels vehicles, un impost anu-
al de circulació i més del 50% del cost dels carburants són impos-
tos. L’impost especial d’hidrocarburs es va crear per a construir i 
mantenir carreteres, però sembla que el Govern se n’ha oblidat. El 
sector del transport no pot tolerar que se l’enganyi. El Govern s’ha-
via compromès per escrit a no posar en marxa un impost d’aquest 
tipus sense un acord previ amb el sector. Si ja té clar que el 2024 es 
posarà en marxa, què s’ha de negociar i acordar amb el transport?

TRIBUNA

Un altre engany al transport
JOSEP LLUÍS AYMAT
Director de la Federació Empresarial 
d’AutoTransport de Tarragona (FEAT)

CEDIDES

Anna Ferran
Nou salt endavant per a consoli-
dar el lideratge del Port de Tarra-
gona en el tràfic d’agroalimenta-
ris a la Mediterrània. Fa un mes, 
s’oficialitzava l’entrada de l’Au-
toritat Portuària en l’accionariat 
de la plataforma logística TIM 
Monzón, situada a Osca. Aques-
ta aliança estratègica ha suposat 
el desemborsament de 147.100 
euros i ara el Port controla el 5% 
de les accions de TIM Monzón. 
Aquesta operació té com a ob-
jectiu reforçar el posicionament 
estratègic del Port de Tarragona 
a l’Aragó, millorar el servei que 
la infraestructura tarragonina 
ofereix al seu hinterland i li per-
metrà créixer tant en l’àmbit de 
la càrrega general com en el trà-
fic d’agroalimentaris.

Un dels reptes que té pel 
davant el Port és mantenir les 
bones xifres en l’àmbit dels 
agroalimentaris, un dels tràfics 
principals i històrics de la in-
fraestructura, i seguir creixent. 
Ara bé, amb unes instal·lacions 
portuàries al màxim de la seva 
capacitat li calia cercar altres so-
lucions que li permetessin l’opti-
mització i l’expansió sense la ne-
cessitat de guanyar espai dins del 
recinte portuari. És per això que 
es va apostar per la cerca d’una 
plataforma logística existent en 
l’àrea d’influència del Port, fos a 
Lleida o a l’Aragó, a la qual vin-
cular-se com a soci. El Port fa 
fer una prospecció per a identi-
ficar els ports secs ja existents a 

la zona i les possibilitats que li 
oferien. Després d’una auditoria, 
l’Autoritat Portuària va anunciar 
que el seu nou partner seria  TIM 
Monzón i el 21 d’octubre es va 
fer la signatura que oficialitzava 
l’aliança.

Una terminal única a l’Estat
Les relacions comercials entre 
el Port de Tarragona i Aragó són 
molt estretes. La infraestructura 
tarragonina és la porta d’entrada 
dels cereals amb els quals es fa-
brica el pinso per als 140 milions 
de caps de bestiar aragonesos i 
catalans. Paral·lelament, el Port 
de Tarragona és la infraestruc-
tura que utilitzen les empreses 
aragoneses per a l’exportació 
de productes com siderúrgics, 
animals vius, fruita en conteni-
dor i mercaderia general. TIM 
Monzón, per les seves caracte-
rístiques, permet donar sortida 
ferroviària a tota aquesta mena 
de tràfics.

TIM és l’única terminal ferro-
viària de la península que agluti-
na tres activitats diferents: trans-
port de contenidors, transport 
de contenidors refrigerats i mer-
caderies a dojo (productes agroa-
limentaris), cosa que li permetrà 
augmentar la capacitat i el volum 
final no només dels productes 
agroalimentaris, sinó també de la 
càrrega general, alineant-se així 
amb l’estratègia marcada dins de 
l’Horitzó 2023, que vol impulsar 
aquest tipus de tràfic. A banda 
d’això, ofereix altres avantatges 

competitius com per exemple 
una posició geoestratègica privi-
legiada i amb excel·lents vies co-
municació i una proximitat total 
al hinterland del port tarragoní. 
Aquesta combinació serà clau 
per a optimitzar el transport de 
mercaderies i reduir costos, en 
un món on els preus logístics van 
a l’alça, A més suposarà un avenç 
important en matèria de sosteni-
bilitat. Amb l’aliança, s’evitarà la 
circulació de 25.000 camions a 
l’any i l’emissió de més de 5.000 
tones de CO2 anuals.

Un any del SEA
 L’entrada a TIM Monzón és clau 
per a guanyar competitivitat en 
el moviment d’agroalimentaris i 
seguir creixent, però no és l’únic 
moviment que ha fet el Port de 
Tarragona en aquesta línia. El 
passat 6 d’octubre es complia 
un any de la posada en marxa 
del Sistema d’Entregues d’Agro-
alimentaris (SEA). Aquest nou 
sistema digitalitzat ha permès 
reduir els temps d’espera dels 
camions a l’hora de recollir un 
encàrrec d’agroalimentari a dojo 
en 50 minuts, cosa que comporta 
una descongestió de les operati-
ves que s’acaba traduint en un 
estalvi de 2,5 milions d’euros 
mensuals per a les empreses lo-
gístiques que accedeixen al Port.

Aquest nou sistema permet 
un lliurament dels agroalimenta-
ris més ràpid, eficient i econòmic 
assegurant al 100% la traçabilitat 
de tota la mercaderia i facilitant, 

sobretot al transportista, la reco-
llida de la mercaderia a la termi-
nal portuària tarragonina. El SEA 
facilita, enormement, el treball 

del transportista perquè té la 
mercaderia localitzada en tot 
moment, l’hora i el punt de reco-
llida i, com mostren les dades an-

teriors això implica una reducció 
molt significativa en temps d’es-
tada a les instal·lacions portuàri-
es. Per altra banda, amb la digita-
lització, la terminal  pot saber la 
demanda existent en un període 
de temps determinat i, per tant, 
disposar dels recursos necessaris 
per planificar els lliuraments de 
mercaderies.

PROJECTE ESTRATÈGIC

L’entrada a TIM Monzón 
reforça el posicionament 
a l’Aragó i el moviment 
d’agroalimentaris
El Port de Tarragona ha adquirit el 5% de l’accionariat de la societat 
que gestiona aquesta terminal intermodal única a l’Estat, on s’aglutinen 
transport de contenidors, contenidors refrigerats i productes a dojo

L’aliança amb TIM 
Monzón evitarà l’emissió 
de més de 5.000 tones de 
CO2 gràcies al ferrocarril

El Sistema d’Entregues 
Alimentàries (SEA) ha 
reduït els temps d’espera 
en 50 minuts

A dalt, Josep M. Cruset en l’acte de signatura de l’entrada del Port de Tarragona a l’accionariat de 
TIM Monzón. A sota, un tren carregat de cereals a la terminal aragonesa.
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Anna Ferran
Máquinas Tudela ofereix ser-
veis auxiliars i de lloguer de 
maquinària a les empreses que 
operen dins del Port de Tarra-
gona. Entre els seus serveis en 
destaquen la càrrega i descàr-
rega de vaixells, camions i trens 
als  molls marítims i als magat-
zems del recinte portuari tarra-
goní. La seva activitat està cen-
trada especialment en els tràfics 
de productes a dojo com per 
exemple cereals, farines i altres 
productes de l’àmbit agroali-
mentari, així com àrids, adobs o 
ferralla.  Així mateix, han ampli-
at la cobertura i també  realitzen 
el servei de descàrregues de tots 
els vaixells que arriben al Port 
d’Alcanar.

La inquietud per a diversi-
ficar la seva activitat, sempre 
vinculada a la logística terrestre 
del Port, els ha dut a ampliar la 

seva flota amb un nou camió 
i una nova màquina giratòria 
de cadenes que els permetran 
oferir un millor servei. Aquesta 
adquisició se suma a la resta de 
maquinària que té l’empresa, 
que inclou pales carregadores, 
giratòries de cadenes, apiladors, 
escombradores, vehicles per 
transportar maquinària, bol-
quets, compressors i vehicles 
per abastir de combustible la 
resta de màquines. Aquesta va-
rietat els permet oferir els seus 
serveis amb la màxima eficièn-
cia possible, ajustant-se a les ne-
cessitats de cada client i treball. 

Cal destacar que Máquinas 
Tudela també ha invertit en ma-
quinària i eines per al seu propi 
taller, en el qual duen a terme 
les reparacions de la seva flota 
de vehicles i màquines, cosa que 
els permet ser més eficients. 
Així mateix, arran de la pan-

dèmia, han intensificat encara 
més les mesures de neteja i de-
sinfecció de la maquinària amb 
la qual operen. Apliquen mèto-
des molt rigorosos i específics 
(Elsea E020SST) i, juntament 
amb PreventPort coordinen la 
desinfecció amb ozó, per a ga-
rantir el salut i la seguretat dels 
seus treballadors i del conjunt 
del sector de l’estiba.

Des de fa un temps, l’empresa 
està impulsant una política de 
creixement, de la qual en des-
taca especialment l’augment de 
la seva plantilla. L’aposta respon 
a un compromís ferm per oferir 
el millor servei possible als seus 
clients. De fet, la vocació de ser-
vei ha estat sempre un dels seus 
pilars, cosa que els ha permès 
ser un aliat indispensable per 
a moltes de les empreses que 
operen diàriament al Port de 
Tarragona.

EMPRESA DESTACADA

Máquinas Tudela, experts 
en càrrega i descàrrega de 
mercaderies al Port
Han adquirit nova maquinària, cosa que els permet diversificar i millorar el seu servei, a la 
vegada que segueixen endavant amb la seva aposta de creixement

Han ampliat la seva flota amb un nou camió i una màquina de cadenes giratòria.

CEDIDES
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Anna Ferran
Potenciar el Mediterrani com a 
hub logístic per a productes qu-
ímics i petroquímics. Aquest ha 
estat l’objectiu de l’última edició 
del Med Hub Day, la cinquena, 
organitzat pel Port de Tarrago-
na i amb el patrocini del clúster 
ChemMed. La trobada, que es 
va celebrar dijous i divendres de 
la setmana passada, va aplegar a 
més d’un centenar d’assistents, 
entre operadors de terminals 
d’emmagatzematge, ports, con-
signataris, transitaris, analistes 
de mercat i empreses químiques i 
petroquímiques. Enguany, la cita 
ha tingut un format híbrid que 
ha combinat la presencialitat, al 
Seminari de Tarragona, amb el 
seguiment de les jornades de for-
ma virtual, cosa que ha permès 
apropar a un públic més ampli el 
debat i l’opinió dels experts sobre 
els avantatges que ofereix el Me-
diterrani com a node alternatiu 
d’emmagatzematge i distribució 
de productes petroquímics.

Durant els dos dies, s’han 
aportat idees i novetats en 
aquesta «nova normalitat» on el 
bunkering, els nous combusti-
bles i energies, i la intermodali-
tat estan agafant protagonisme. 
Cal destacar aquesta cinquena 
edició ha comptat amb diversos 
ponents internacionals com per 
exemple, Ronald Backers, vin-
culat al desenvolupament del 
negoci de productes químics del 
Port de Rotterdam, un dels prin-
cipals ports europeus en aquest 
tipus de tràfic; Olivier Maron-
neaud, director de la consultoria 
química francesa IHS Markit, o 
Paul Hickin, director de la publi-
cació especialitzada S&P Flobal 
Platts. A tots ells, cal sumar-hi 
la participació de representants 
de les principals concessionàries 
del moll de la Química i de l’Au-

toritat Portuària de Tarragona, 
encapçalats pel president, Josep 
M. Cruset, i la directora comerci-
al, Genoveva Climent. Una de les 
conclusions generals de la troba-
da és que «els ports mediterranis 
han d’adaptar-se als reptes que 
presenta la transició energèti-
ca», en un escenari futur on els 
hidrocarburs aniran perdent pes 
davant dels biocombustibles.

Una alternativa competitiva
Més enllà d’esdevenir un espai 
de trobada internacional, el Med 
Hub Day té com a objectiu can-
viar els patrons logístics a escala 
internacional, per a posicionar 
el Port de Tarragona com una 
plataforma logística química 
alternativa a les ja existents al 

nord d’Europa. Actualment, el 
principal hub químic europeu 
es troba a la zona ARA (Anvers - 
Rotterdam - Amsterdam), però fa 
temps que l’Autoritat Portuària 
i els consignataris estan treba-
llant intensament per a mostrar 
als operadors internacionals els 
avantatges, en termes de soste-
nibilitat i d’eficiència, que supo-
sa comptar amb una alternativa 
al Mediterrani.

Cal tenir en compte que bona 
part dels productes petroquí-
mics que arriben al continent 
europeu via vaixell provenen 
d’Àsia i segueixen una ruta que 
els fa creuar el canal de Suez, tot 
el Mediterrani, l’estret de Gibral-
tar per a enfilar fins al Mar del 
Nord. Un cop descarregats en 

un dels ports de la zona ARA, es 
distribueixen cap a l’interior del 
continent, especialment cap a les 
zones industrials d’Alemanya, 
per transport fluvial.

Aquest patró, que és vigent 
actualment, alenteix l’arribada 
dels productes petroquímics 
al seu destí final, cosa que el fa 
menys eficient. A la vegada, les 
rutes més llargues suposen més 
emissions de CO

2, cosa que difi-
culta la reducció de la petjada de 
carboni de la logística química i, 
per extensió, de tot el sector. Per 
això, es planteja com a alternati-
va comptar amb una base d’ope-
racions logístiques en un port 
mediterrani, cosa que escurça 
que el trajecte marítim, i distri-
buir posteriorment pel continent 
els productes via ferrocarril, 
de manera que s’aposta per un 
transport més sostenible.

Experiència i lideratge
En aquest plantejament, que en 
aquests moments és clau, el Port 
de Tarragona hi té molt a dir. La 
infraestructura té una experi-
ència consolidada en el tràfic 
de petroquímics. De fet, sense 
el Port, el pol químic tarragoní 
no s’hauria desenvolupat com a 
tal, ja que necessita un partner 
logístic de primer nivell que ga-
ranteixi el moviment de merca-
deries, siguin matèries primeres 
d’importació, com productes fa-
bricats al territori que s’exporten 
arreu del món. Aquesta estreta 
vinculació ha fet que el de Tarra-
gona sigui un dels ports de refe-
rència del Mediterrani en l’àmbit 
químic. Ho és pels volums que 
mou —prop d’1,9 milions de to-
nes el 2019—, com per les seves 
prestacions —un dels calats més 
grans del Mediterrani— i per 
l’experiència i especialització de 
les empreses consignatàries que 
operen al moll de la Química.

Tenint en compte aquests fac-
tors i la feina de projecció exteri-
or que es fa en fires o en trobades 
com el Med Hub Day, el Mediter-
rani, i més concretament, el Port 
de Tarragona, s’erigeix com una 
opció viable, que facilitaria la 
descongestió dels Ports del nord 
d’Europa, i que, a la vegada, su-
posaria una oportunitat de crei-
xement per al territori.

TRÀFIC ESTRATÈGIC

El Mediterrani guanya punts en la 
logística química a Europa
El V Med Hub Day va debatre el rol estratègic d’aquesta zona pel sector a la vegada que es van plantejar reptes de futur

CEDIDA

El Port de Tarragona ja actua com hub logístic del sector químic i aspira a seguir creixent en aquesta línia.

La projecció internacional, una eina 
clau per al creixement
La projecció internacional del Port de Tarragona és una de les 
principals estratègies que segueix l’equip comercial de l’Auto-
ritat Portuària, per a captar nous clients i nous tràfics. Només a 
l’octubre, van prendre part de forma presencial o virtual en un 
total de set fires d’àmbit estatal i internacional, entre les quals 
destaquen la trobada de l’EPCA, la reunió anual més gran de 
la comunitat mundial de la indústria petroquímica a Europa 
(EPCA) i que reuneix més de 700 empreses; Fruit Attraction, 
clau per a seguir promocionant el port com a plataforma logís-
tica import/export del sector de la fruita fresca; el Mediterra-
nean Ports and Shipping Conference 2021, conferència anual 
més gran sobre ports de contenidors i terminals de la regió 
mediterrània; o l’ECG Conference, a trobada anual de l’Associ-
ació Europea de Logística de Vehicles. En aquesta i altres cites, 
s’han explicat els projectes estratègics de l’Horitzó 2023, com 
la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo, la ZAL i 
l’ampliació i millora de la terminal Intermodal de la Boella

Redacció
Més de 50 anys d’experiència 
en el món de la logística són 
el millor aval de Transports 
J. Gorgori. L’empresa compta 
amb la seva base principal a 
Tarragona, on disposa d’un es-

pai de més de 16.000 m2. Ofe-
reix un servei intermodal inte-
gral, operant amb tota mena de 
contenidors, des dels ports de 
Tarragona i Barcelona. 

L’equip de professionals 
de Transports J. Gorgori està 

centrat en la millora contínua 
dels processos logístics per tal 
d’oferir sempre el millor ser-
vei als seus clients. En aquest 
sentit, cal destacar que l’orien-
tació al client és un dels seus 
principals valors, juntament 
amb l’eficiència, el compromís 
mediambiental i la puntualitat. 
Per això, duen a terme un con-
trol exhaustiu de tot el trans-
port que duen a terme, fent 
supervisions avalades pels sis-
temes d’auditoria SQAS Tank 
Cleaning, per a garantir el com-
pliment dels temps de càrrega i 
descàrrega i realitzant la neteja 
dels contenidors.

EMPRESA RECOMANADA

Transports J. Gorgori, un 
servei intermodal integral 
per a les teves mercaderies
Acumulen més de 50 anys d’experiència al sector
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Redacció
Més sostenibles, eficients i con-
nectats. Aquesta  és la direcció 
que estan seguint els ports per 
poder seguir a l’avantguarda 
de la logística mundial. Per po-
der-ho aconseguir, s’estan fent 
grans esforços en actualitzaci-
ons operatives, sostenibilitat i 

transformació digital.
Entre les noves tecnologies 

que s’estan aplicant, ja avui, al 
Port de Tarragona, l’ús de drons 
permet que, allò que un opera-
dor ha de fer de forma presenci-
al, pugui ser executat de manera 
remota o amb una distància de 
seguretat.

Inspectia & Control Services 
és una de les empreses pioneres 
en l’aplicació de les tecnologies 
dron en inspeccions, entre al-
tres, en l’àmbit portuari, amb 
serveis com fotogrametria, vo-
lumetria, construcció, segure-
tat, operatives de càrrega i des-
càrrega de mercaderies i altres 

aplicacions.
Entre altres avantatges po-

dem esmentar, la minimització 
de riscos per a les instal·lacions i 
les persones, la immediatesa en 
l’execució d’inspeccions sense 
necessitat de l’ús d’estructures, 
línies de vida, bastides, grues, 
etc. En resum, l’ús de drons 
professionals minimitza ris-
cos i disminueix costos i temps 
d’operació.

Els serveis oferts per Inspec-
tia estan degudament homolo-
gats per l’AESA, l’EASA, l’Agèn-
cia  Estatal de Seguretat Aèria i 
l’Agència Europea de Seguretat 
de l’Aviació.

INNOVACIÓ

Pilots d’Inspectia fent un servei amb dron a l’àmbit portuari.

CEDIDA

Inspectia & Control Services, 
inspeccions aèries i serveis amb drons
L’ús de drons minimitza riscos i ofereix immediatesa al prendre decisions i avaluar operatives

CEDIDA

A. Ferran
El Port de Tarragona és el millor 
port del conjunt de l’Estat per a 
dur-hi a terme operatives logísti-
ques amb vehicles. Així ho indica 
l’ANFAC (Associació Espanyo-
la de Fabricants d’Automòbils 
i Camions) en el seu Estudi de 
valoració de la logística mariti-
moportuària de 2020. L’ANFAC 
ha atorgat una valoració de 4,3 
sobre 5 punts en el tràfic de ve-
hicles a les dues terminals tarra-
gonines destinades a aquest pro-
pòsit: Bergé Marítima i Noatum 
Terminal Tarragona. El Port de 
Tarragona encapçala la primera 
posició juntament amb el Port de 
Pasaia.

És el tercer any consecutiu que 
l’entitat portuària tarragonina 
augmenta en aquesta valoració 
per part dels fabricants d’auto-
mòbils i camions, i es posiciona 
per damunt de la mitjana ponde-
rada de tot l’estudi que és del 3,9. 

Amb aquesta fita, el Port de Tar-
ragona escala dues posicions res-
pecte a les valoracions de l’estudi 
de 2019. Cal destacar que només 
dos ports han incrementat les se-
ves valoracions. 

L’impuls al ferrocarril, clau
Un dels motius que ha dut al 
Port de Tarragona a liderar el 
rànquing d’ANFAC és l’aposta 
pel ferrocarril i la intermodalitat. 
Malgrat que al 2020 es va redu-
ir el volum del tràfic de vehicles 
al voltant d’un 20% en els ports 
espanyols, al Port de Tarragona 
s’ha continuat amb la tendència 
de l’increment de l’ús del ferro-
carril en els tràfics d’exportació 
i s’ha passat del 18,6% del total 
en 2019 fins al 20,9% en 2020. 
En aquest sentit, l’estudi ressalta 
la importància creixent per als 
fabricants de vehicles de l’ús del 
ferrocarril en les importacions 
i exportacions, per la qual cosa 

es fa necessari seguir potenci-
ant la connectivitat ferroviària 
per a aconseguir l’arribada de 
trens amb més capacitat. Es des-
taca també la necessitat d’avan-
çar en la flexibilitat del servei i 
l’adaptació a les necessitats dels 
fabricants, així com en la digita-
lització dels processos dins dels 
ports, entre d’altres.

Maxus aposta per Tarragona
És justament la satisfacció pel 
bon funcionament de les ope-
ratives als molls tarragonins el 
que fa que noves firmes auto-
mobilístiques apostin pel Port 
com a partner logístic a la pe-
nínsula Ibèrica. A principis de 
juny el gegant automobilístic 
asiàtic Maxus anunciava que 
distribuiria la seva nova gamma 
de vehicles comercials elèctrics a 
Espanya i Portugal a través de la 
infraestructura portuària i amb 
col·laboració amb Bergé Gefco. Si 

bé l’anunci es va fer a principis de 
juny, unes setmanes abans ja va 
arribar un vaixell que va descar-
regar un total de 2.189 vehicles, 
entre ells les primeres unitats 
dels models Maxus eDELIVER 

3 i eDELIVER 9, 100% elèctrics, 
amb etiqueta ZERO, i Maxus 
Deliver 9, amb motor dièsel. 
Una campa d’un milió de metres 
quadrats, una capacitat d’emma-
gatzematge per a 40.000 unitats, 

7000 m2 de tallers i altres serveis 
de valor afegit, estacions de càr-
rega elèctrica per a una logística 
de baixes emissions en CO2 amb 
l’última tecnologia en matèria de 
sostenibilitat, 17.000 places amb 
cobertura anti calamarsa i un tú-
nel de rentat d’última generació 
són característiques que ofereix 
el consignatari, que té una po-
sició de lideratge estratègic en 
aquest mercat.

DIVERSIFICACIÓ

Tarragona, el millor port 
de l’Estat per a la logística 
de vehicles
L’associació de fabricants de vehicles ANFAC dona 4,3 punts sobre 5 al 
Port de Tarragona, que encadena tres anys augmentant la seva valoració

El gegant asiàtic Maxus 
distribuirà els seus 
vehicles comercials 
elèctrics des del Port

El Port obté un 4,3 sobre 
5 punts i encadena 
tres anys consecutius 
millorant la puntuació

L’aposta intermodal del Port i el binomi amb el ferrocarril són aspectes rellevants pels fabricants.
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Anna Ferran
Durant molts anys, Tarragona va 
viure d’esquena al mar. La bar-
rera imposada que ha suposat la 
via fèrria ha estat un dels múlti-
ples motius que hi ha al darrere 
d’aquest fet. Amb el temps, però, 
la ciutat ha buscat maneres de di-
verses per a connectar-se física, 
però sobretot emocionalment 
amb el Mediterrani i amb tota 
la llarga façana marítima que té. 
Un dels actors que ha fomentat 
i intensificat, especialment en 
els darrers temps, aquesta re-
lació entre els tarragonins i les 
tarragonines i el mar ha estat 
justament el Port. La conversió 
dels tinglados i refugis del Moll 
de Costa va ser l’inici d’una nova 
etapa; una etapa que ara viu un 
moment daurat.

L’any passat, la pandèmia bui-
dava els carrers i omplia les llars. 
Ara bé, quan el confinament es 
va aixecar, un dels indrets que 
ràpidament va tornar a la vida, 
amb desenes de famílies passe-
jant-hi, va ser, justament, l’eix 
que conformen el Moll de Costa, 
el Passeig Marítim i el Km0, al 
passeig de l’Escullera. Més enllà 
de l’anècdota, aquest fet eviden-
cia com Tarragona s’ha fet seva 
la façana marítima i ja no vol re-
nunciar-hi més.

La clau de l’èxit d’aquesta 
transformació s’explica per la 
combinació d’una intensa agen-
da d’activitats i propostes de cul-
tura, oci i esport així com per les 
importants intervencions que 
s’han fet per a recuperar els es-
pais, modernitzar-los i posar-los 
a la disposició de la ciutadania. 
Un dels exemples més clars d’ai-
xò els trobem en els treballs de 
reforma del Passeig Marítim que 
es van fer fa tres anys i que han 
donat més espai perquè els ciuta-
dans puguin passejar o fer esport 
mentre gaudeixen del Mediterra-
ni al seu costat.

El nou Museu, el vaixell insígnia
Ara bé, si hi ha una intervenció 
que suposa un abans i un des-
prés per al Moll de Costa, aquesta 
és la rehabilitació del Museu del 
Port, que suposat la creació d’un 
nou relat museístic. El Museu del 
Port, inaugurat fa 21 anys, ha es-
tat sempre el vaixell insígnia de 
la transformació del Moll de Cos-
ta i de la façana marítima. I ho és 
per dos motius. D’una banda, es 
tracta del primer edifici a recu-
perar-se per a usos culturals. De 
l’altra, el Museu ha estat el gran 
encarregat de difondre la cultura 
marinera i portuària a la ciutat, 
gràcies a la seva exposició per-
manent, però sobretot, gràcies 

a les múltiples activitats que ha 
impulsat al llarg dels anys per a 
donar a conèixer un món que 
per a molts ara ja no és un des-
conegut.

Ara, el Museu engega una 
nova etapa i ho fa amb una excel-
lent acollida per part del públic. 
Es va inaugurar a mitjans de juli-
ol, coincidint amb la festivitat del 
Carme al Serrallo, i des d’ales-
hores més de 8.000 persones ja 
l’han visitat. Moltes d’elles han 
estat visites individuals, un camp 
que fins ara era minoritari, però 
que es buscava atreure justament 
amb la nova museografia. Les vi-

sites escolars, per la seva banda, 
fa poques setmanes que han co-
mençat i un cop s’intensifiquin 
encara faran créixer mes aques-
tes dades.

El nou discurs presenta quatre 
grans blocs que van endinsant de 
manera progressiva al visitant en 
el món de la mar. Així doncs, s’hi 
pot descobrir el paper del Port 
com a nexe d’unió entre la terra 
i el mar, l’evolució del transport 
marítim, els oficis, les activitats 
i els tràfics que passen per les 
infraestructures portuàries, o 
fins i tot la relació que el mar té 
amb l’oci. Un dels trets distintiu 

de la nova museïtzació és l’ús de 
les noves tecnologies per a crear 
experiències sensorials 100% 
immersives i interactives que 
submergeixen el visitant.

Exposicions de primer nivell
L’espai expositiu renovat del Mu-
seu i les activitats que hi duen a 
terme són només una part de 
l’oferta cultural del Moll de Cos-
ta, que ara ja torna a funcionar a 
màxims. Actualment, els Tingla-
dos 1 i 2 acullen dues mostres fo-
togràfiques i, com ja era habitual 
abans de la pandèmia, el calen-
dari expositiu es va renovant per 

apropar tota mena de treballs 
tant d’artistes del territori com 
de grans noms del panorama 
nacional i internacional. Una 
bona mostra d’això és justament 
l’exposició Activistes per la vida 
del fotògraf Gervasio Sánchez 
que mostra la cruesa i la violèn-
cia que pateixen els activistes en 
països d’Amèrica Central. Altres 
propostes destacades en el camp 
de la fotografia que s’han pogut 
veure als espais del Moll de Costa 
han estat Indestructibles - Una 
mirada a la generació del futur 
a l’Àfrica, de Xavier Aldekoa i 
Alfons Rodríguez, o l’exposició 

de fotoperiodisme de la 23a edi-
ció del Premi Mañé i Flaqué. Les 
dues mostres van sumar més de 
2.500 visitants entre mitjans de 
juliol i principis de setembre, 
unes dades que novament evi-
dencien la bona acollida que te-
nen les propostes culturals plan-
tejades per Moll de Costa.

El Teatret s’omple de nou
L’eix cultural i d’oci que ha esde-
vingut la façana marítima de Tar-
ragona no es pot imaginar sense 
el Serrallo. El barri de pescadors, 
que fa uns mesos va ser distingit 
amb el títol de Vila Marinera de 
Catalunya, és un pol d’atracció 
per l’àmplia oferta gastronòmica 
i pel seu caràcter pintoresc. A tot 
això, cal sumar-hi el punt d’infle-
xió que va suposar la recuperació 
del Pòsit de Pescadors per part de 
l’Autoritat Portuària i la recon-
versió de la primera planta en el 
Teatret del Serrallo.

Aquest espai s’havia vist obli-
gat a interrompre la seva progra-
mació cultural arran de la pandè-
mia i les limitacions d’aforament 
especialment en espais reduïts. 
Ara, però, ja ha reprès l’activitat 
i ho ha fet amb dues de les pro-
postes més emblemàtiques, el 

PORT CIUTAT

Moll de Costa es reivindica com l’eix 
de la cultura i l’oci a la ciutat
La façana marítima de Tarragona viu ara un moment dolç gràcies a l’àmplia programació cultural i a uns espais renovats

CEDIDA

A l’esquerra, gent passejant 
pel Moll de Costa, que ha 
esdevingut una veritable 
Rambla de la Cultura per a la 
ciutat de Tarragona. A sobre, 
un grup de visitants del nou 
Museu del Port, gaudint del 
nou relat que presenta aquest 
equipament. A la dreta superior, 
un dels edificis que conforma 
el centre de negocis Business 
Pier de la marina Port Tarraco. 
A la dreta inferior, una de les 
actuacions musicals que va 
acollir el Teatret del Serrallo en 
la final de PortAutors.

Més de 8.000 persones ja 
han visitat el nou Museu 
del Port atrets pel relat 
immersiu que presenta

Els Tinglados del Moll 
de Costa tornen a oferir 
una agenda expositiva de 
primer nivell

El Teatret del Serrallo 
ha recuperat la seva 
activitat amb actes com 
la final de PortAutors

Port Tarraco i Nàutic 
Tarragona estan fent una 
aposta per a dinamitzar 
els seus espais
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Teatret de Conte, que en aquesta 
ocasió va estar centrat en la his-
tòria de Moby Dick adaptada per 
a infants, i la final de concurs de 
talents musicals emergents, Por-
tAutors, que el passat dissabte va 
proclamar guanyador el cantau-

tor barceloní de 23 anys Roger 
Padrós.

Dinamisme econòmic
La capacitat d’atracció que gene-
ra la façana marítima ha fet que 
alguns dels seus espais estiguin 

impulsant una estratègia de di-
namització econòmica. Aquest 
és el cas de Port Tarraco. A banda 
d’oferir els seus serveis d’atraca-
da a iots, la marina compta amb 
un centre de negocis que ara té 
una identitat pròpia: Business 

Pier. Aquesta aposta s’emmarca 
dins dels plans d’Ocibar, l’em-
presa mallorquina que va adqui-
rir Port Tarraco al febrer de 2020, 
d’obrir-se a la ciutat. «Volem que 
Business Pier sigui el centre de 
negocis prèmium de Tarragona 

per excel·lència. Però no només 
això, sinó que els tarragonins 
gaudeixin d’aquest indret», ex-
pliquen. Actualment, el centre 
de negocis té una ocupació del 
90%  i en ell hi conviuen empre-
ses d’àmbit nacional i internaci-
onal amb altres de locals. 

Fa unes setmanes Port Tarraco 
es convertia en l’amfitrió de les 
Jornades Gresol, una cita que va 
servir com a posada de llar de 
Business Pier davant del món 
empresarial de la demarcació. 
L’acte, que va comptar amb la 
col·laboració de l’Autoritat Por-
tuària, va ser una mostra clara 
d’aquesta aposta per a l’obertura 
i va evidenciar la bona sintonia 
entre Port Tarraco i l’APT. De 
fet, ja havien col·laborat a l’es-
tiu en l’organització d’activitats 
culturals conjuntes, com el cicle 
Racons de Mar. L’èxit de la inici-
ativa fa que es plantegin seguir 
impulsant propostes plegats.

A la nova filosofia de Port 
Tarraco, cal sumar-hi els plans 
de Nàutic Tarragona, empresa 
gestiora del Port Esportiu. Han 
presentat un ambiciós projecte 
per aconseguir la renovació de 
la concessió de l’espai que in-
clou millores en les seves instal-
lacions i un canvi d’enfocament 
que deixarà enrere l’etapa vin-
culada a l’oci nocturn per a cen-
trar-se en la restauració i les ac-
tivitats esportives, amb l’objectiu 
de seguir atraient públic cap a la 
façana marítima de Tarragona.

CEDIDES

Les exposicions 
del 

Moll de Costa

FINS AL 12 DE DESEMBRE

Al Tinglado 1.
El fantàstic món del 
cinema.
L’exposició vol posar en valor i 
descobrir com, la riquesa pai-
satgística i monumental de Ca-
talunya, han estat escenaris de 
reconegudes pel·lícules i sèries.
El públic s’endinsarà en un 
món fascinant, des de mitjans 
dels anys cinquanta fins als 
nostres dies i, podrà reconèi-
xer escenaris que li seran força 
familiars.

FINS AL 9 DE GENER

Al Tinglado 2.
Activistes per la vida, de 
Gervasio Sánchez.
Una exposició fotogràfica de 
Gervasio Sánchez sobre acti-
vistes dels drets humans i am-
bientals amenaçats de mort a 
Centreamèrica, a Hondures i 
Guatemala, dues dels països 
més violents del món. Persones 
perseguides i criminalitzades 
per exercir el dret a defensar la 
terra, el territori i les persones 
que l’habiten.
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