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Per vendre pot fer els passos que vulgui, però, de 
de�nitius, només n’hi ha un: Sr. COS. 
42 anys venent, tot un referent per a la gent de la 
ciutat que va al poble o al camp.
Truqui i visitarem la seva �nca aconsellant-li el millor 
sense cap compromís. Anem al gra i no li fem perdre el 
temps.

Carles Gosálbez

L’any 2013 van atracar al Port 
de Tarragona 3 creuers amb un 
passatge de 1.394 turistes i aquest 
any han vingut 62 embarcacions, 
amb 127.495 creueristes, 30.000 
més que el 2018. Per a la tempo-
rada del 2020 ja és segura l’arri-
bada de 45 creuers. Aquestes van 
ser algunes de les dades aporta-
des ahir dimecres pel president 
del Port, Josep Maria Cruset, un 
cop inalitzada la reunió de la 
Taula de Creuers, «un projecte 
transversal des d’un punt de vis-
ta institucional», va dir. Cruset va 
fer una valoració «molt positiva» 
de l’evolució d’aquest mercat i va 
anunciar que la pròxima tempo-
rada s’incorporarà la companyia 
Royal Caribbean, amb base a 
Miami (Estats Units) i la segona 
més important del món, que ja 
anuncia al seu web la sortida de 
creuers des del Port de Tarragona 
amb destinació a les Canàries, les 
illes gregues, Venècia i l’Adriàtic.

Cruset fa informar que el 
93% dels creueristes que fan 
parada a Tarragona es queden 
al territori i només un 7% es 
desplacen a Montserrat o Barce-
lona. Els destins més sol·licitats 
pels creueristes són la ciutat de 
Tarragona, Reus i platges, Port 
Aventura i Poblet, i puntuen amb 
un 8,4 sobre 10 la satisfacció 
per les excursions organitzades. 
Segons l’estadística presentada 
ahir dimecres, 72.621 creueristes 
«van per lliure», va dir Cruset, i 
d’aquests 8.637 contracten una 
excursió organitzada a la ciutat 
de Tarragona, 7.790 al territori i 
6.979 a Barcelona. A més, si l’any 
passat el 91,4% recomanava la 

destinació de Tarragona, aquest 
any el percentatge ha pujat ins 
al 94,2, un fet que Cruset va qua-
liicar de «molt important», ja 
que només un 8,6 per cent no el 
recomana, la qual cosa indica «la 
bona percepció que el creuerista 
té del nostre territori», va dir el 
president del Port.

Una dada especialment sin-
gular és la que relecteix el canvi 
de dia de la setmana amb més 
presència de creueristes. Si la 
temporada passada va ser el di-
vendres, amb 73.926 persones, 
aquest any s’ha produït una mo-
diicació signiicativa, perquè ha 
estat el diumenge, amb 79.703, 
passant del 36% al 64%. I per 
mesos, el juny, amb 25.588 cre-
ueristes, va ser el que va aportar 
més passatge al Port de Tarra-
gona, seguit del juliol, l’agost i 
el setembre, que concentren el 
major nombre. El desembre i el 
març no va atracar cap creuer a 
la ciutat.

Cruset va presentar el balanç 
de la temporada acompanyat de 
l’alcalde de Tarragona, Pau Rico-
mà, i de Montserrat Caelles, re-
gidora de Protecció de Ciutat de 
l’Ajuntament de Reus, els quals 
també es van mostrar satisfets 
per l’evolució d’aquest mercat 
turístic. En el decurs de la roda 
de premsa, el president del Port 
va remarcar que, en l’exercici 
del 2019, «s’ha batut el rècord 
de creueristes, amb 127.495 pas-
satgers, una xifra que ha superat 
les previsions d’inici de la tem-
porada que apuntaven a 110.000 
creueristes, xifra que ha estat 
superada en un 30%». Un factor 
ha estat l’arribada de més cre-

uers, però sobretot perquè «han 
atracat embarcacions amb major 
capacitat de passatge», va infor-
mar Cruset.

Fort impacte econòmic
Dels creueristes que aquest any 
han trepitjat terra tarragonina, 
96.024 ho han fet per trobar-se 
en trànsit, 15.896 per a embar-
car i 15.575 van desembarcar. 
Dels que comencen o inalitzen 
el viatge a Tarragona, el 23% 
contracten, com a mínim, una 
nit d’hotel, la qual implica que 
«prop d’una tercera part passen 
almenys un dia al territori», va 
explicar Cruset. D’aquests, el 
70% fa nit en un hotel, el 10% en 
apartaments i la resta ho fa, ma-
joritàriament, en cases d’amics. 
Pel que fa a compres, la gran ma-
joria destina part del seu pressu-
post a l’adquisició de souvenirs i, 
a gran distància, de roba, calçat i 
complements i productes gastro-
nòmics de la zona. 

«La meitat dels creueristes fan 

compres», va recalcar el presi-
dent del Port.

L’impacte econòmic en el ter-
ritori ha augmentat un 31,6% 
aquest any, la qual cosa ha 
signiicat més de dos milions 
d’euros, el que suposa que s’ha 
passat dels 7,3 milions d’euros 
de la temporada del 2018 als 9,7 
milions d’euros d’enguany. La 
despesa realitzada per un creue-
rista ha estat d’uns 20 euros per 
dia. D’aquesta xifra, un 76,7% 

es destina al transport, el 38% a 
restauració i un 45% a compres.

Per altra banda, Cruset va re-
ferir-se a la construcció del nou 
Moll de Balears, amb una inver-
sió de 30 milions d’euros, que 
permetrà ampliar amb 40 hectà-
rees l’espai destinat a l’operativa 
de creuers. El nou moll podrà 
rebre 4 embarcacions de manera 
simultània. Les obres s’iniciaran 
el primer trimestre del 2020 i 
hauran inalitzat el 2021.

TURISME

La segona empresa 
de creuers del món 
aposta per venir a 
Tarragona el 2020
El 93% del passatge que fa parada a la ciutat 

escull aquest territori per fer visites turístiques

ACN

Ricomà, Cruset i Caelles, ahir en la presentació del balanç de la temporada de creuers d’aquest any.

Tarragona, Reus i 
platges, Port Aventura 
i Poblet, els llocs més 
visitats del territori

CEDIDA

Un dels creuers que han atracat a Tarragona el 2019.

El premi El Rec Major 
i la Medalla de Sant 
Llorenç ja tenen 
destinataris

El Gremi de Pagesos de Sant 
Llorenç i Sant Isidre de Tarra-
gona farà entrega del premi El 
Rec Major i de la Medalla de 
Sant Llorenç en un acte que 
tindrà lloc demà divendres, 
a les 8 del vespre, al saló de 
plens de la Diputació. Amb el 
guardó El Rec Major seran dis-
tingits Jaume Alsina, de Bon 
Àrea; Merche Dalmau, de Clos 
Galena, i Xavier Martínez, de 
Fruselva. Per altra banda, la 
XXVII edició de la Medalla 
de Sant Llorenç farà un reco-
neixement a Tecla Amigó, de 
Floristeria Romeu; Joan Tous 
Gomà-Camps, president de la 
demarcació de Tarragona del 
Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya, i José María de Goya, 
representant de l’àrea de Mo-
bilitat de l’Ajuntament de Tar-
ragona. Redacció

L’humorista Miguel 
Noguera porta  el seu 
‘Ultrashow’ a l’Espai 
Jove Kesse

L’humorista Miguel Noguera 
portarà el seu espectacle Ul-
trashow a l’Espai Jove Kesse,  
demà divendres, 15 de novem-
bre. L’activitat començarà a les 
21 hores i l’accés serà lliure ins 
a omplir l’aforament de l’espai. 
Les portes s’obriran a les 20.45 
hores. Des del 2013, Ultrashow 
es representa amb periodicitat 
bimensual al Teatre Goya de 
Barcelona i mensual al Teatro 
Luchana de Madrid, així com 
anualment a moltes altres 
ciutats com València, Alacant, 
Saragossa, Bilbao o Palma. A 
Tarragona no actua des del 
2014. L’espectacle de Miguel 
Noguera forma part de Cultura 
Kesse, la programació cultural 
de l’Espai Jove Kesse, que ins 
al desembre proposa, entre al-
tres, un concert del grup afro-
barceloní Walabokk. Redacció


