Els granels situen a Tarragona en el
seu millor primer trimestre des de
2012
El port de Tarragona ha registrat un primer trimestre de rècord, amb un total de 9
milions de tones mogudes entre gener i març, la qual cosa representa un creixement
del 6,6% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. L’alta activitat en
aquest inici de l’any respon, sobretot, al comportament dels tràfics durant el mes de
març passat, en què es van aconseguir els 3,1 milions de tones mogudes (el 11,2% més
en comparació amb març de 2018). En l’històric del port de Tarragona, aquest primer
trimestre de 2019 és el millor dels últims set anys (des de 2012).

Els resultats d’aquest primer trimestre de 2019 mostren un creixement del 8% en els
tràfics de líquids a doll (5,5 milions de tones) i en els sòlids, amb un increment del
7,4% (2,9 milions de tones). Per contra, la càrrega general ha experimentat un
decrement del 12,1% durant el trimestre, tot havent mogut 458.000 tones. Aquesta
tipologia de tràfics, però, ja ha experimentat una important millora en el darrer mes de

març.
El creixement de l’activitat al port de Tarragona durant aquest mes ha estat d’un
11,2%, tot arribant als 3,1 milions de tones de mercaderies mogudes. Aquesta dada el
situa com a segon millor mes de març dels darrers 15 anys (el millor març registrat en
l’històric va ser el 2008). I és que el port tarragoní ha viscut un darrer mes de març
amb creixements en tots els grups de tràfics. En líquids a doll s’han mogut 2 milions
de tones (+7%); els sòlids a lloure han arribat al les 900.000 tones (+20,8%) i, pel que
fa a la càrrega general, s’ha registrat un augment del 17,7% amb més
de 192.000 tones mogudes. Pel que fa a la càrrega general convencional, ha crescut un
32,8% amb 154.501 tones mogudes. En aquest apartat mereixen una menció especial
el paper i la pasta de paper que, amb més de 71.300 tones mogudes (+101,4%), han
viscut el seu millor mes de març.

ELS AGROALIMENTARIS CONTINUEN CREIXENT
Els tràfics de productes agroalimentaris segueixen a l’alça, tant a nivell trimestral com
mensual. De gener a març l’augment de moviment en aquest camp ha estat un 11,4%,
amb més d’1,6 milions de tones mogudes. Cal destacar els cereals i les seves farines,
que amb 1,08 milions de tones (+1,9%) han viscut el millor primer trimestre, tot
superant els 1,06 milions de tones de 2018, i durant el mes de març amb un increment
de 9,1%, amb 327.000 tones mogudes. I els pinsos i farratges, amb 479.137 tones, han
registrat també el seu millor trimestre superant les dades registrades des del 2005.

En el grup de líquids a doll, cal destacar el tràfic de el cru de petroli. Entre gener i
març el port de Tarragona va moure 2,52 milions de tones, el que situa el trimestre
com el millor de la història portuària, tot superant els 2,45 milions de tones de cru del
mateix període de 2007. El tràfic de benzina, amb 406.795 tones (+764,6%) també ha
el millor primer trimestre com el millor març amb un moviment de 192.235 tones
(+437,2%). Els gasos energètics (propà i butà) també han estat els millors en els dos
casos: 458.016 tones al trimestre (+38,3%) i 151.332 tones al març (+2,6%).

