
                                                 

 

TRANSPORT MULTIMODAL I MERCADERIES QUÍMIQUES.

 

PRESENTACIÓ 

Una economia potent necessita una estructura de transport potent, solvent i diversificada, que 

no estigui recolzada exclusivament en la carretera, encara que molt necessària, presenta 

limitacions i desavantatges respecte a altres mitjans de transport. El 

freqüència i estabilitat.  

Quan parlem de mercaderies i multimodalitat, l’etapa ferroviària sol ser el nexe més feble. Les 

infraestructures són una part d

escoltar les demandes dels usuaris finals i o

dels serveis resulta determinant.

La Cambra de Tarragona i el Comitè de Serveis Multimodals 

obert sobre el transport de mercaderies relac

Aquesta iniciativa s’emmarca dins un projecte d’àmbit català

l’Estratègia Industrial de Catalunya

a opcions més competitives i 

 

PROGRAMA 

9.00 Presentació de la Jornada

Andreu Suriol Ribé , President Cambra Tarragona

Trinitat Castro Salomó, Directora de Serveis Territorials del Departament de Territori i 

Sostenibilitat a Tarragona  

 

9.15 Multimodalitat. Realitat o ficció

Cristian Bardají, Comitè de Serveis Multimodals

Joan Castellet, Conseller Delegat de Multirail

Joan Borràs, Director de Planificació

CIMALSA Terminals ferroviàries

Jordi Gornals, expert en logística

                                                                                                    

TRANSPORT MULTIMODAL I MERCADERIES QUÍMIQUES.

Estat de la qüestió 

Tarragona, 27 de gener de 2017 

Una economia potent necessita una estructura de transport potent, solvent i diversificada, que 

no estigui recolzada exclusivament en la carretera, encara que molt necessària, presenta 

limitacions i desavantatges respecte a altres mitjans de transport. El sector necessita fiabilitat, 

Quan parlem de mercaderies i multimodalitat, l’etapa ferroviària sol ser el nexe més feble. Les 

a part de la solució, però no l’única, motiu pel qual és molt important 

es demandes dels usuaris finals i oferir-los respostes concretes, així doncs, 

dels serveis resulta determinant. 

Comitè de Serveis Multimodals de Catalunya promouen un debat 

obert sobre el transport de mercaderies relacionades amb el sector químic a Tarragona

Aquesta iniciativa s’emmarca dins un projecte d’àmbit català, promogut en el Marc de 

l’Estratègia Industrial de Catalunya. Aquest iniciativa  vol impulsar solucions multimodals com 

  sostenibles de transport per a les empreses catalanes

la Jornada 

President Cambra Tarragona 

, Directora de Serveis Territorials del Departament de Territori i 

9.15 Multimodalitat. Realitat o ficció  

Cristian Bardají, Comitè de Serveis Multimodals (moderador) 

Joan Castellet, Conseller Delegat de Multirail 

Joan Borràs, Director de Planificació Portuària de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT

ferroviàries (a confirmar) 

Jordi Gornals, expert en logística 

 

TRANSPORT MULTIMODAL I MERCADERIES QUÍMIQUES. 

Una economia potent necessita una estructura de transport potent, solvent i diversificada, que 

no estigui recolzada exclusivament en la carretera, encara que molt necessària, presenta 

necessita fiabilitat, 

Quan parlem de mercaderies i multimodalitat, l’etapa ferroviària sol ser el nexe més feble. Les 

la solució, però no l’única, motiu pel qual és molt important 

los respostes concretes, així doncs, la gestió 

promouen un debat 

ionades amb el sector químic a Tarragona. 

promogut en el Marc de 

solucions multimodals com 

sostenibles de transport per a les empreses catalanes. 

, Directora de Serveis Territorials del Departament de Territori i 

Portuària de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) 



                                                 

 

10.00 a 10.15 Coffee Break 

 

10.15 Multimodalitat aplicada al sector químic

Eduardo Sañudo, Director de Vopak

AEQT (moderador)   

David Sánchez Sanz, Business Development Spain&Portugal de Bertschi Ibérica

Kurt Weiss, Area Sales Manager de Hoyer Group

Emmanuel Olano, Manager Director de TEQSA

 

11.30 Debat obert i clausura 

 

LLOC, DATA I INSCRIPCIONS 

Data: divendres, 27 de gener de 2017.

Hora: 9 hores. 

Lloc: Cambra de Tarragona. Av. Pau Casals, 17.

 

Organitza: 

Cambra Comerç Tarragona 

Comitè Serveis Multimodals de Catalunya

 

Col·laboren: 

AEQT 

FEAT 

Consell Usuaris del Transport de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

 

                                                                                                    

.15 Multimodalitat aplicada al sector químic 

o Sañudo, Director de Vopak-Terquimsa y Presidente  de la Comisión 

Business Development Spain&Portugal de Bertschi Ibérica

Area Sales Manager de Hoyer Group 

Director de TEQSA 

 

 

Data: divendres, 27 de gener de 2017. 

Lloc: Cambra de Tarragona. Av. Pau Casals, 17. 

de Catalunya 

Consell Usuaris del Transport de Catalunya 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

 

 de Logística de la 

Business Development Spain&Portugal de Bertschi Ibérica 


