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Barcelona, dilluns 11 de febrer de 2013 
 

Una delegació d'eurodiputats visita demà el Port 
de Tarragona, les instal·lacions petroquímiques i 
el Centre Tecnològic de la Química de Catalunya 
 
 

• La delegació es reunirà amb l'alcalde Josep Fèlix B allesteros, el 
president del Port de Tarragona, Josep Andreu, i el  rector de la URV, 
Francesc Xavier Grau 

 
 
La comissió d'Indústria, Investigació i Energia (IT RE) del Parlament Europeu envia una 
delegació dels seus membres a Tarragona i Sevilla d imarts 12 i dimecres 13 de febrer. Els 
eurodiputats es reuniran amb les autoritats locals i amb representants de la indústria per 
examinar l'impacte de la crisi econòmica. Aquesta v isita té lloc en un moment en què la 
Unió Europea ha d'aprovar el pressupost per al perí ode 2014-2020 i fixar les diferents 
partides, entre elles el programa Horitzó 2020, que  ha de fer front als reptes socials, 
industrials i d'excel·lència en el camp de la innov ació i del coneixement. La delegació 
visitarà demà dimarts el Port de Tarragona, les ins tal·lacions petroquímiques i el Centre 
Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC). A les  16h15 tindrà lloc una roda de premsa 
a l'Autoritat Portuària. 
 
 
La delegació està presidida per Amalia Sartori  (Itàlia, PPE), presidenta de la comissió d'Indústria, 
Investigació i Energia del Parlament Europeu, i la composen Kathleen Van Brempt  (Bèlgica, 
S&D), Lena Kolarska-Bobinska  (Polònia, PPE), Zofija Mazej Kukovic  (Eslovènia, PPE) i 
Lambert Van Nistelrooij  (Països Baixos, PPE), així com els eurodiputats espanyols membres de 
la comissió ITRE Pilar del Castillo  (PPE), Salvador Sedó  (PPE), Josefa Andrés Barea  (S&D), 
Maria Badia  (S&D) i Teresa Riera  (S&D), ponent per a Horitzó 2020 al Parlament Europeu. 
 
 
Programa Tarragona, dimarts 12 de febrer 
Els eurodiputats visitaran les instal·lacions del Port, el polígon sud de la indústria petroquímica i el 
Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC), a la Universitat Rovira i Virgili, i tindran 
trobades amb autoritats locals i representants de la indústria. L'Ajuntament de Tarragona també 
farà a la delegació una presentació dels projectes Mediterranean Smart Cities 2017 i dels Jocs 
Mediterranis Tarragona 2017. 
 
 
Autoritat Portuària, Passeig de l’escullera s/n  

15:00 - Arribada a l'Autoritat Portuària 
15:00 a 15:20 - Benvinguda i presentació per part del president de l'Autoritat Portuària, Josep 

Andreu , l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros , i un representant de 
l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) 

15:20 a 16:15 - Intervencions i debat  
16:15 a 17:00 - Roda de premsa 

 
 

A les 16h15 tindrà lloc una roda de premsa amb els membres de la delegació ITRE a 
l'Autoritat Portuària (Passeig de l'Escullera, s/n,  43004 - Tarragona). 
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17:00 a 17:30 - Visita del Port i instal·lacions pe troquímiques.  Els mitjans gràfics podran 
acompanyar a la delegació . 

  
Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) , URV, Av. Marcel·li i Domingo, s/n  

17:30 a 17:35 - Benvinguda. Els mitjans gràfics pod ran prendre imatges . 
17:35 a 18:00 - Presentació a càrrec del rector de la URV, Xavier Grau ; Antonio Valero , 

membre del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili i membre del Patronat de la 
Fundació URV. 

18:00 a 18:45 - Intervencions i debat 
18:45 a 19:00 - Visita de les instal·lacions 

 
19:00 - Presentació del projecte Smart City i Jocs Mediterranis 2017 

 
 
Programa Sevilla, dimecres 13 de febrer 
Dimecres al matí la delegació es desplaçarà a Sevilla, on mantindrà diverses reunions a l'Institut 
de Prospectiva Tecnològica (IPTS), un dels set instituts d'investigació del Centre Comú 
d'Investigació -més conegut per JRC, per les seves sigles en anglès per a Joint Research Centre- 
de la Comissió Europea. 
 
 
Comissió ITRE i competències 
La comissió ITRE s'ocupa de les propostes legislatives sobre investigació i és competent per a: 
  

1. La política industrial de la Unió i l'aplicació de noves tecnologies, incloses les mesures 
relatives a les PIME; 

2. La política de recerca de la Unió, incloses la difusió i l'aprofitament dels resultats de les 
investigacions; 

3. La política espacial; 
4. Les activitats del Centre Comú d'Investigació, l'Oficina Central de Mesures Nuclears, així 

com JET, ITER i altres projectes en el mateix àmbit; 
5. Les mesures comunitàries relatives a la política energètica en general, la seguretat del 

subministrament elèctric i l'eficàcia energètica, inclòs l'establiment i el desenvolupament 
de xarxes transeuropees en el sector de la infraestructura energètica; 

6. El Tractat Euratom i l'Agència d'Abastament d'Euratom, la seguretat nuclear, la clausura 
de centrals i l'eliminació de residus en el sector nuclear; 

7. La societat de la informació i les tecnologies de la informació, inclosos l'establiment i el 
desenvolupament de xarxes transeuropees en el sector de la infraestructura de 
telecomunicacions. 

 
CONTACTES 
 
Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
Sergi Barrera 

: +34 93 272 20 44 

: +34 679 896 498 

: sergi.barrera@europarl.europa.eu 

: www.europarlbarcelona.eu 

: @Europarl_CAT 
 

 
Ajuntament de Tarragona  
Núria Bea 

: +34 977 296 256 

: nbea@tarragona.cat  

: www.tarragona.cat  

: @TGNAjuntament  
 

 


