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● Tarragona. Un petit incendi que es va originar ahir a
les tres de la matinada en una caseta que hi ha al terrat
de l’hostal Avi Tòful, situat al número 147 de la Via
Augusta de Tarragona, va obligar a desallotjar com a
mesura preventiva els set clients que hi havia a l’inte-
rior de l’establiment. Fins al lloc dels fets s’hi van
desplaçar diverses dotacions dels Mossos d’Esqua-
dra, de la Guàrdia Urbana i dels bombers, que quan
van arribar a la zona es van trobar que les flames esta-
ven pràcticament extingides, ja que les havien inten-
tat sufocar ràpidament dos treballadors. Al cap de
vint minuts, el foc –que es va originar per culpa d’un
curtcircuit– va quedar completament apagat, i els
clients van poder tornar a les seves habitacions. Tam-
bé ahir a la matinada, va cedir una paret d’una casa
que estava en reformes, situada al número 51 del car-
rer Rovira de Sant Jaume dels Domenys. L’esfondra-
ment va obligar a desallotjar set veïns i un home va
ser traslladat a l’hospital del Vendrell, on va ser atès
de les ferides lleus que es va fer. / G.P.

TARRAGONA
Un foc obliga a evacuar de manera preventiva
els clients d’un hostal situat a la Via Augusta

Els principals responsa-
bles de les cambres de co-
merç i indústria de Valls,
Tarragona, Reus i Tortosa
van rebre, ahir, amb resig-
nació el resultat de l’infor-
me encarregat al grup de
Recerca d’Indústria i Ter-
ritori, de la Universitat Ro-
vira i Virgili (URV). Hi ha
37.000 persones més des-
ocupades i continua la cai-
guda de comandes a les in-
dústries. El catedràtic
d’economia aplicada de la
URV, Agustí Segarra,
apel·lava al «comporta-
ment més transparent i res-
ponsable dels grans bancs
i dels polítics per poder su-
perar la crisi», i destacava
el potencial de les àrees lo-
gístiques del Camp de Tar-
ragona i de les Terres de
l’Ebre perquè «configuren
una cruïlla estratègica irre-
petible dins l’Estat». Els
experts, però, alerten que
cal «millorar la intercon-
nexió i la coordinació de
les diverses plataformes
logístiques». El catedràtic
afirmava que al Camp de
Tarragona i a les Terres de
l’Ebre els centres logísti-
ques posen a l’abast del
territori «una projecció de
futur molt important», i ho
va argumentar: «El con-
junt de Tarragona té el
13% de la superfície logís-
tica de Catalunya, amb
una oferta molt per sobre
de Girona o Lleida i a un
preu més atractiu.» L’eco-
nomista reconeixia que

una de les crítiques que
desencadena la logística és
que «genera llocs de tre-
ball de baix valor afegit,
però és un tipus d’activitat
empresarial que encaixa

molt bé amb el tipus de
formació que té la gent que
ocupa aquest territori».
Actualment la base de da-
des del Sistema de Análi-
sis de Balances Ibéricos

mostra una distribució de-
sigual en el nombre d’em-
preses relacionades amb la
logística. Així, el Camp
disposa de 257 empreses,
mentre que a l’Ebre en te-
nen 56 en aquest sector, tot
i que les dades no són ex-
haustives perquè no s’hi
comptabilitzen les empre-
ses que operen des d’aquí,
però que estan domicilia-
des fora del territori. En les
conclusions de l’anàlisi
econòmica es recomana
complicitat entre iniciati-
va pública i privada, incor-
porar activitats de recerca i
innovació en les noves pla-
taformes logístiques i mi-
nimitzar la pressió territo-
rial, és a dir, «sempre amb
un desenvolupament con-
trolat sota conceptes de
sostenibilitat ambiental».

L’informe de les cambres alerta de la crítica situació de les empreses industrials

Els experts destaquen el potencial
logístic del Camp i l’Ebre, però fan

una crida a ordenar bé el sector
ANNA ESTALLO / Valls

Alt Camp
� Vila-rodona (35

milions d’inversió i
s’hi estimen 1.200
llocs de treball)

Baix Camp
� Reus (40,5 M i

3.235 llocs)

Tarragonès
� Vila-seca i

Tarragona (42,3 M i
3.235 llocs)

Baix Ebre
� L’Aldea (10 milions

d’inversió i 29
hectàrees)

● Les dades de l’anàlisi de l’econo-
mia al Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre no podien ser pit-
jors. La pèrdua de llocs de treball en

● L’àrea Logis Penedès –en estudi– apareix com
una «plataforma capdavantera» en l’informe econò-
mic i en destaca «la intermodalitat» com a caracterís-
tica d’un centre «dissenyat per donar resposta inte-
gral a les necessitats de les empreses ubicades en la
plataforma respecte de les infraestructures», una vi-
sió allunyada de la que dóna la Confederació Empre-
sarial de la Província de Tarragona (vegeu El Punt
d’ahir). L’estudi també destaca el futur centre inter-
modal de Montblanc, «un node logístic d’emmagat-
zematge de mercaderies cap als ports de Tarragona i
Barcelona, ubicat al polígon Plans del Jori».

En primer terme, el president de la Cambra de Valls. A. ESTALLO

aquests dos territoris ha estat molt
superior que la del conjunt català du-
rant el darrer quadrimestre del 2009
i, a més, la situació crítica que passen
les empreses industrials és molt més

preocupant que a la resta de Catalu-
nya. Per acabar-ho d’adobar, fa més
d’un any que els indicadors de l’acti-
vitat comercial minorista van a la
baixa.

A.E. / Valls

Reus i Montblanc

ALGUNES PLATAFORMES

● Lleida. El Parc Científic i Tecnològic Agroalimen-
tari de Lleida ha posat damunt la taula la possibilitat
de mecanitzar la recol·lecció de les olives, especial-
ment a les zones de les Garrigues i Siurana. El debat
es va generar ahir en una jornada que va reunir els
professionals tant en l’àmbit de la recerca agroali-
mentària com de maquinària agrícola. L’aspecte més
destacat és que el model actual de cultiu i recollida
necessita la intervenció directa de l’home i, per tant,
una baixa productivitat i uns costos de producció ele-
vats. L’objectiu seria mecanitzar les plantacions mit-
janes. Joan Tous, del centre Irta-Mas Bover de Cons-
tantí, va explicar els estudis que s’hi realitzen per a
l’adaptació dels arbres i la densitat per adaptar-los a
les màquines de recollir que hi ha al mercat. / ACN

LLEIDA
La mecanització de la collita d’oliva permetria
augmentar els rendiments de producció

● El sector hoteler de
Cambrils ha estat dels on-
ze que el 2009 van aconse-
guir nivells d’ingressos
per allotjament superiors
als del 2008, segons l’es-
tudi realitzat per l’Aliança
per l’Excel·lència Turísti-
ca (Exceltur). L’estudi
s’ha realitzat en 115 desti-
nacions i, segons el barò-
metre de la rendibilitat de
les destinacions turísti-
ques de l’estat, els ingres-

sos mitjans per habitació
disponible van baixar en
un 18,1% en el segment
urbà, i un 9,8% en el de va-
cances. El baròmetre des-
taca que les destinacions
on els darrers anys s’ha
treballat un posicionament
en productes diferenciats i
han tingut cura de l’espai
s’han mantingut millor
durant la crisi.

D’altra banda, cal desta-
car que Cambrils es va si-
tuar entre els municipis on

es va produir una major
caiguda dels preus en els
allotjaments, segons dades
de l’estudi d’Hoteles.com.
Cambrils, amb una rebai-
xa del 35%, se situaria en
el segon lloc del rànquing
de l’estudi. Les dades tam-
bé fan referència a la dava-
llada de preus a Tarragona,
on van caure un 24%. En
relació amb el 2010, els
dos estudis coincideixen a
destacar una millora en les
ofertes.

Els hotelers de Cambrils superen
el 2009 els ingressos interanuals

EFE / Cambrils
● El decret de titulacions
per navegar en aigües flu-
vials i continentals està en
la fase final i és previst que
el govern l’aprove d’aquí a
poques setmanes. Amb
aquest decret es corregirà
el dèficit de titulacions per
navegar pel riu (ara es fan
servir les mateixes que per
al mar) i suposarà un im-
puls a la navegació fluvial.
Segons van explicar ahir el
delegat del govern a les

Terres de l’Ebre, Lluís
Salvadó, i el director de
l’Escola Nàutic Pesquera
de l’Ametlla de Mar, Fre-
deric Valls, abans de l’es-
tiu es començaran a impar-
tir els cursos per accedir a
les noves titulacions. El
decret estableix una titula-
ció de patró d’embarcació
per transportar persones i
mercaderies en aigües flu-
vials i continentals, per al
qual s’ha de fer un curs de
150 hores de durada, 110

de les quals de formació i
40 a bord d’un vaixell.
També hi haurà un títol es-
pecífic per navegar pel riu
amb embarcacions de fins
a 12 metres d’eslora, al
qual es podrà accedir des-
prés d’un examen teòric i
una prova pràctica. I final-
ment, es preveu una habili-
tació temporal d’un any de
durada per navegar per una
àrea delimitada després de
llogar una embarcació i re-
bre les instruccions.

Les titulacions per navegar pel riu
s’impartiran abans de l’estiu

L.M. / Tortosa
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