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■ Las compañías petroquímicas,
y en general el conjunto del ter-
cer sector, reclaman al Estado la
transposición de la directiva eu-
ropea 2009/72 que hace referen-
cia a todos los aspectos relacio-
nados con el mercado eléctrico.
Entre las cuestiones que ésta re-
gula está el coste de la electrici-
dad, una cuestión que crea im-
portantes diferencias entre los
diferentes socios de la Unión Eu-
ropea.

Y, precisamente, éste fue uno
de los temas principales que abor-
dó la delegación de eurodiputa-
dos durante su estancia en Ta-
rragona. Estos iniciaron su visi-
ta en el Port de Tarragona, donde
se reunieron con el presidente
de esta institución, además del
alcalde, el presidente de la AEQT
y el rector de la URV. Fue el pre-
sidente de la Associació d’Em-
preses Químiques de Tarrago-
na, Joan Pedrerol, quien alertó

de la diferencia de precios en el
coste de la energía entre los di-
ferentes socios europeos. «El so-
brecoste de España respecto Ale-
mania puede ser superior al 20%»,
lamentaba Pedrerol, quien aña-
día que «en sites químicos de
otros países pueden crearse re-
des cerradas, mientras que aquí
están prohibidas».

La delegación de diez repre-
sentantes de la Comisión de In-
dustria, Investigación y Energía

visitó el Muelle de la Química y
se dirigió, acto seguido, a las com-
pañías Bayer y Basf. El punto y
final de la estancia tenía lugar en
las dependencias del Centre Tec-

nològic de la Química de Cata-
lunya (CTQC) donde el Ayunta-
miento les presentó el proyecto
smart city y de los Juegos Medi-
terráneos de 2017.
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La química pide la transposición
de la directiva europea sobre energía

Imagen de la delegación de eurodiputados ayer en las instalaciones del
Muelle de la Química, en el Port. FOTO: ACN
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Ikea, la firma sueca líder en el
sector de mueble, impulsa un
cambio de modelo. A partir de
ahora, su centro logístico de
Valls será también una fábri-
ca de producción. Se trata de un
cambio de planteamiento de
la compañía que de forma in-
minente empezará con la con-
fección de almohadas, edre-
dones y fundas nórdicas, en-
tre otros, complementos del
hogar.

La multinacional cederá en
alquiler un espacio, de unos
2.000 metros cuadrados, en la
misma nave, para que una com-
pañía externa se encargue de los
trabajos de producción.

De momento, el inicio de es-
ta nueva actividad supondrá
crear entre 90 y 100 puestos de
trabajo en la capital del Alt
Camp. Unos empleados que ya
han sido seleccionados y que
durante el último año se han
sometido a la formación nece-
saria para ocupar sus puestos
de trabajo.

Y es que, según ha podido sa-
ber el Diari, la actividad pro-
ductiva comenzará a partir del
próximo lunes. Para ese día es-
tá prevista la inauguración de
la planta, que contará con la
presencia de alguno de los re-
presentantes de la central, así
como también del conseller de

Empresa i Ocupació de la Gene-
ralitat, Felip Puig.

El cambio de planteamien-
to de la compañía sueca respon-
dería al compromiso que ésta
ha puesto de manifiesto en rei-
teradas ocasiones, con el me-
dio ambiente. Así, el material
de cama dejará de fabricarse en
China para producirse desde la
capital del Alt Camp. De esta
manera seguirá el mismo ciclo
que el resto de mercancías, que
desde este punto se distribu-
yen por todos los establecimien-
tos del sur de Europa. En la de-
cisión ha pesado la constata-
ción de la mejora en la
sostenibilidad que supondrá el
hecho de no tener que trans-
portar estos materiales desde
el continente asiático.

Seguir con nuevos productos
El hecho de que el gigante de
los muebles inicie la produc-
ción desde su centro logístico
de Valls reafirma el compromi-
so que esta compañía tiene con
el territorio. Y, en concreto,
con esta ciudad.

Las buenas comunicaciones
de la capital del Alt Camp siem-
pre han sido uno de los princi-
pales factores que ha valorado
la multinacional, que tiene pre-
visto abrir su primera tienda
en nuestras comarcas, en con-
creto, en Tarragona, a partir de
2015.
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Ikea crea 100 empleos con una planta
de edredones en su centro de Valls

Foto aérea de Ikea Valls2, la ampliación del centro logístico del gigante sueco en la capital del Alt Camp. FOTO: IKEA

La multinacional sueca inicia en su centro
del Alt Camp un cambio de estrategia que pasa
por complementar la actividad logística con la
productiva. La fábrica textil se inaugurará el lunes

ECONOMIA Iberia presenta un ERE para 3.807 personas, el 19% de la

plantilla. Los despidos comenzarán a partir del 14 de marzo y recibirán

20 días por año hasta un máximo de 12 mensualidades.

L A H I ST O R I A

■ Ikea estápresenteenVallsdesde
2003cuandolamultinacionalsueca
apostóporlacapitaldelAltCamppara
abrirsuprimercentrodedistribución
en la Península. Hasta entonces las
trestiendasqueelgigantedemuebles
poseía en nuestro país (en San
Sebastián de los Reyes, Badalona y
Alcorcón)eransuministradasdesde
los almacenes que Ikea tenía en
Francia (en Metz y Lyon). El centro
arrancócon72.000metroscuadrados
de superficie, una capacidad de
120.000 metros cúbicos, 64
trabajadores y la intención de

suministrar no solo a esos tres
centrossinoalosqueyateníaencurso
enL’HospitaletdeLlobret,Castilleja
de la Cuesta (Sevilla) y Portugal así
como a unos quince de Francia.
Apenas dos años después de su
aterrizaje en Valls, el grupo sueco
estrenabasuprimeraampliación,una
extensióndesusinstalacionespara
aumentarsucapacidaddealmacenaje
en 75.000 metros cúbicos.

Laexpansióndelacompañíaensuelo
tarraconense no se detuvo ahí. En
2009 la firma puso en marcha la
segundafasedelcomplejologístico,

conocidocomoValls2yqueimplicó
lacontratacióndeotras150personas,
queseañadieronalas350que,através
de Maersk Logistics, trabajaban en
IkeaValls1.Todoelloparaacompañar
el crecimiento del negocio en la
Península.

IkeaValls1yValls2pasaronagestionar
2,8 millones de metros cúbicos de
mercancíasalaño,loquesupuso,de
promedio, que mensualmente se
pasaran a descargar unos 1.650
contenedores y 200 camiones, a la
vez que se cargaban unos 1.900
conmaterialdestinadoalastiendas.

Diez años de apuesta por el Camp
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anar a comentaris 
comentar la notícia 
La comissió d'Indústria, Investigació i Energia (ITRE) del Parlament Europeu ha enviat una 
delegació dels seus membres a Tarragona. 
 
Els eurodiputats s'han reunit aquest dimarts amb les autoritats locals i amb representants de la 
indústria per examinar l'impacte de la crisi econòmica. Aquesta visita té lloc en un moment en què 
la Unió Europea ha d'aprovar el pressupost per al període 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 innovació i del coneixement. 
 
La delegació ha visitat el Port de Tarragona, les instal•lacions petroquímiques i el Centre 
Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC). 
 
Els eurodiputats, també han mantingut trobades amb autoritats locals i representants de la indústria. 
 
L'Ajuntament de Tarragona també ha fet a la delegació una presentació dels projectes 
Mediterranean Smart Cities 2017 i dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017. 
Redacció TT - 12/02/2013 - 20:43h 

 
vale 
13/02/2013 
00:37 
molt guapets 
veure tots els comentaris 

 
* Nom

Adreça electrònica

* Comentari

Li queden 700 caràcters per a escriure.

Page 3 of 4

13/02/2013



ACN 12 de febrer de  2013

La delegació d'eurodiputats ha visitat 
l'ampliació del Port de Tarragona 

ACN 

La química reclama a l'Estat la transposició de la directiva europea  
sobre el preu de l'energia
Una delegació d'eurodiputats visita Tarragona per conèixer el port, el complex 
petroquímic i la URV

La indústria química tarragonina reclama a l'Estat la transposició de la directiva 
europea 2009/72 sobre les normes comunes per al mercat interior de l'electricitat. 
Segons el president de l'AEQT, Joan Pedrerol, la no aplicació d'aquesta directiva 
suposa una pèrdua de competitivitat per a la indústria, pel que fa al cost unitari de 
l'energia elèctrica i l'accés a tarifes més reduïdes. En aquest sentit, ha lamentat que 
per a la indústria de l'Estat el sobrecost respecte a Alemanya és del 20%. Aquesta 
ha estat una de les reivindicacions del sector davant una delegació d'eurodiputats de 
la comissió d'Indústria, Investigació i Energia (ITRE) del Parlament Europeu, que s'ha 
desplaçat a Tarragona.

Pedrerol ha explicat que, en el cas d'aquesta directiva, 19 
països de la Unió Europea la tenen transposada i en vigor, 
mentre que uns altres vuit, entre els quals Espanya, no. "Això 
genera una gran diferència entre països, amb regles del joc 
diferents", ha lamentat.

Al seu torn, la presidenta de la comissió ITRE, Amalia Sartori, 
ha expressat que un dels greus problemes actuals és el cost 
de l'energia, que és diferent en uns països respecte a d'altres. 
"Això no pot ser si volem un mercat comú d'energia que 
garanteixi un cost assumible per a tots i que es garanteixi la 
independència energètica d'Europa, per això des de la 
comissió defensem una política comuna".

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha destacat també la importància del Corredor 
del Mediterrani i la necessitat de seguir apostant per aquesta infraestructura com el "gran eix de 
connexió amb Europa i el continent africà".
Visita de deu eurodiputats

La comissió d'Indústria, Investigació i Energia (ITRE) del Parlament Europeu ha enviat una 
delegació dels seus membres a Tarragona, aquest dimarts, i a Sevilla, aquest dimecres. Els 
eurodiputats s'han reunit amb les autoritats locals i amb representants de la indústria per 
examinar l'impacte de la crisi econòmica.

Aquesta visita té lloc en un moment en què la Unió Europea ha d'aprovar el pressupost per al 
període 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 innovació i del 
coneixement.

La delegació ha visitat el Port de Tarragona, les instal·lacions petroquímiques i el Centre 
Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) de la URV. L'Ajuntament de Tarragona també 
ha aprofitat la visita d'aquesta delegació del Parlament Europeu per presentar els projectes clau 
de la ciutat: l'Smart City i els Jocs Mediterranis 2017.

La delegació està presidida per Amalia Sartori, presidenta de la comissió d'Indústria, 
Investigació i Energia del Parlament Europeu, i la composen Kathleen Van Brempt, Lena 
Kolarska-Bobinska, Zofija Mazej Kukovic i Lambert Van Nistelrooij, així com els eurodiputats 
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espanyols membres de la comissió ITRE Pilar del Castillo, Salvador Sedó , Josefa Andrés 
Barea, Maria Badia i Teresa Riera ponent per a Horitzó 2020 al Parlament Europeu.
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43893 Altafulla 
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Tel. i fax: 977 65 29 
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La química tarragonina reclama a l'Estat la 
transposició de la directiva europea sobre el preu de 
l'energia

(13.02.13) Una delegació d'eurodiputats visita 
Tarragona per conèixer el port, el complex 
petroquímic i la URV

La indústria química tarragonina reclama a l'Estat la 
transposició de la directiva europea 2009/72 sobre 
les normes comunes per al mercat interior de 
l'electricitat. Segons el president de l'AEQT, Joan 
Pedrerol, la no aplicació d'aquesta directiva suposa 
una pèrdua de competitivitat per a la indústria, pel 
que fa al cost unitari de l'energia elèctrica i l'accés a 
tarifes més reduïdes.

Tall. JoanPedrerol130213

En aquest sentit, ha lamentat que per a la indústria 
de l'Estat el sobrecost respecte a Alemanya és del 
20%. Aquesta ha estat una de les reivindicacions del 
sector davant una delegació d'eurodiputats de la 
comissió d'Indústria, Investigació i Energia (ITRE) 
del Parlament Europeu, que s'ha desplaçat a 
Tarragona. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix 
Ballesteros, destaca la importància d'acabar amb les 
diferències de costos d'energia entre països i 
insisteix en la necessitat d'apostar pel Corredor del 
Mediterrani.

Tall. FelixBallesteros130213

M'agrada 2  
0  
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POLÍTICA MUNICIPAL CIUTAT CULTURA I PATRIMONI ESPORTS OPINIÓ
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CIUTAT 

Una delegació d'eurodiputats visita 
instal·lacions petroquímiques de TGN
dimarts 12 de febrer de 2013  RedaccióRedaccióRedaccióRedacció 

La delegació s'ha reunit amb l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, el president del Port de 

Tarragona, Josep Andreu, el president de l'AEQT, Joan Pedrerol, i el rector de la URV, Francesc 

Xavier Grau.

La comissió d'Indústria, Investigació i Energia (ITRE) del Parlament Europeu ha enviat una 

delegació dels seus membres a Tarragona i Sevilla. Els eurodiputats s'han reunit amb les 

autoritats locals i amb representants de la indústria per examinar l'impacte de la crisi 

econòmica. Aquesta visita té lloc en un moment en què la Unió Europea ha d'aprovar el 

pressupost per al període 2014-2020 i fixar les diferents partides, entre elles el programa 

Horitzó 2020, que ha de fer front als reptes socialsindustrials i d'excel·lència en el camp de la 

innovació i del coneixement. La delegació ha visitat el Port de Tarragona, les instal·lacions 

petroquímiques i el Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC).

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.

Els eurodiputats també han mantingut trobades amb autoritats locals i representants de la 

indústria. L'Ajuntament de Tarragona també ha fet a la delegació una presentació dels 

projectes Mediterranean Smart Cities 2017 i dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017.

NOTÍCIES RELACIONADES

 

L'EDITORIAL

Dues maneres de veureDues maneres de veureDues maneres de veureDues maneres de veure    Tarragona Tarragona Tarragona Tarragona  
Sergi Casado 

OPINIÓ

Vendre a qualsevol preuVendre a qualsevol preuVendre a qualsevol preuVendre a qualsevol preu     
Quim Pons 

I si eduquem (a menjar)I si eduquem (a menjar)I si eduquem (a menjar)I si eduquem (a menjar)    millor? millor? millor? millor?  
Albert Rosa 

Escoria en las élitesEscoria en las élitesEscoria en las élitesEscoria en las élites     
Rafa J. Martínez 

Us podeu morir d'unaUs podeu morir d'unaUs podeu morir d'unaUs podeu morir d'una    vegada, si us plau? vegada, si us plau? vegada, si us plau? vegada, si us plau?  
Alba Medina 

Serveis Socials al segleServeis Socials al segleServeis Socials al segleServeis Socials al segle    XXI XXI XXI XXI  
Josep Miquel Beltran 

¿Diriges tu vida o ella¿Diriges tu vida o ella¿Diriges tu vida o ella¿Diriges tu vida o ella    te dirige a tí? te dirige a tí? te dirige a tí? te dirige a tí?  
David Alonso 

Per què ho hem de dirPer què ho hem de dirPer què ho hem de dirPer què ho hem de dir    amb anglès, si es amb anglès, si es amb anglès, si es amb anglès, si es 

pot dir en català? pot dir en català? pot dir en català? pot dir en català?  
Maria Escoda 

Capitalitat,Capitalitat,Capitalitat,Capitalitat,    catalanitat, castellers catalanitat, castellers catalanitat, castellers catalanitat, castellers  
Jordi Jaria 

#vicatalà #vidirecte#vicatalà #vidirecte#vicatalà #vidirecte#vicatalà #vidirecte     
Ruth Troyano 

I si... (Tarragona,I si... (Tarragona,I si... (Tarragona,I si... (Tarragona,    capital castellera) capital castellera) capital castellera) capital castellera)  
Carles Cortes 

El glaçó protectorEl glaçó protectorEl glaçó protectorEl glaçó protector     
Josep Maria Orellana 

Els face...informersEls face...informersEls face...informersEls face...informers     
Lluís Cilveti 

La cárcel es para losLa cárcel es para losLa cárcel es para losLa cárcel es para los    pobres pobres pobres pobres  
Ruben Viñuales 

Potser busques  Tarragona  Nàstic  Ajuntament  PP  Part Alta  

Els eurodiputats que s'han desplaçat a Tarragona juntament amb autoritats de la ciutat/ cedida

Me gusta 0 Enviar
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Societat | Redacció | Actualitzat el 13/02/2013 a les 13:30

Eurodiputats visiten el port de
Tarragona, la petroquímica i la URV
La química tarragonina reclama a l'Estat la transposició de la directiva europea
sobre el preu de l'energia

  La delegació s'ha reunit amb l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, el president del Port de Tarragona, Josep
Andreu, el president de l'AEQT, Joan Pedrerol, i el rector de la URV, Francesc Xavier Grau. Foto:
delCamp.cat

La indústria química tarragonina reclama a l'Estat la transposició de la directiva europea 2009/72
sobre les normes comunes per al mercat interior de l'electricitat. Segons el president de l'AEQT,
Joan Pedrerol, la no-aplicació d'aquesta directiva comporta una pèrdua de competitivitat per a la
indústria pel que fa al cost unitari de l'energia elèctrica i l'accés a tarifes més reduïdes. En
aquest sentit, va lamentar que per a la indústria de l'Estat el sobrecost respecte a Alemanya és
del 20 %. Aquesta va ser una de les reivindicacions del sector davant una delegació d'eurodiputats
de la comissió d'Indústria, Recerca i Energia (ITRE) del Parlament Europeu, que es va desplaçar a
Tarragona. Pedrerol va explicar que, en el cas d'aquesta directiva, dinou països de la Unió
Europea la tenen transposada i en vigor, mentre que uns altres vuit, entre els quals Espanya, no.
«Això genera una gran diferència entre països, amb regles del joc diferents», va lamentar.
 
Al seu torn, la presidenta de la comissió ITRE, Amalia Sartori, va comentar que un dels greus
problemes actuals és el cost de l'energia, que és diferent en uns països respecte d'altres. «Això
no pot ser si volem un mercat comú d'energia que garanteixi un cost assumible per a tots i que
es garanteixi la independència energètica d'Europa, per això des de la comissió defensem una
política comuna». Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va destacar
també la importància del Corredor del Mediterrani i la necessitat de continuar apostant per
aquesta infraestructura com el «gran eix de connexió amb Europa i el continent africà».
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La delegació s'ha reunit amb l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros; el president del Port de Tarragona, Josep
Andreu; el president de l'AEQT, Joan Pedrerol, i el rector de la URV, Francesc Xavier Grau. Foto:
delCamp.cat

 Visita de deu eurodiputats
 
La comissió d'Indústria, Recerca i Energia (ITRE) del Parlament Europeu va enviar una delegació
dels seus membres a Tarragona aquest dimarts, i a Sevilla aquest dimecres. Els eurodiputats es
van reunir amb les autoritats locals i amb representants de la indústria per examinar l'impacte de
la crisi econòmica. Aquesta visita té lloc en un moment en què la Unió Europea ha d'aprovar el
pressupost per al període 2014-2020 i fixar les diferents partides, entre les quals el programa
Horitzó 2020, que ha de fer front als reptes socials, industrials i d'excel·lència en el camp de la
innovació i del coneixement.
 
La delegació va visitar el port de Tarragona, les instal·lacions petroquímiques i el Centre Tecnològic
de la Química de Catalunya (CTQC) de la URV. L'Ajuntament de Tarragona també va aprofitar la
visita d'aquesta delegació del Parlament Europeu per presentar els projectes clau de la ciutat:
l'Smart City i els Jocs Mediterranis 2017. La delegació està presidida per Amalia Sartori, presidenta
de la comissió d'Indústria, Recerca i Energia del Parlament Europeu, i la composen Kathleen Van
Brempt, Lena Kolarska-Bobinska, Zofija Mazej Kukovic i Lambert Van Nistelrooij, Pilar del
Castillo, com també els eurodiputats catalans Salvador Sedó i Maria Badia, la valenciana Josefa
Andrés Barea i la mallorquina Teresa Riera, ponent per a Horitzó 2020 al Parlament Europeu, tots
quatre membres de la comissió ITRE.
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Un moment de la reunió presidida per les autoritats i representanst del Parlament Europeu 
 
13/02/2013 

Una delegació d'eurodiputats analitza l’impacte de la crisi a Tarragona 

ED .- La comissió d'Indústria, Investigació i Energia (ITRE) del Parlament Europeu ha enviat una delegació dels 
seus membres a Tarragona aquest dimarts 12 de febrer. Els eurodiputats s'han reunit amb les autoritats locals i amb 
representants de la indústria per examinar l'impacte de la crisi econòmica. Aquesta visita té lloc en un moment en 
què la 
Unió Europea ha d'aprovar el pressupost per al període 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 innovació i 
del coneixement. La delegació visitarà demà dimarts el Port de Tarragona, les instal·lacions petroquímiques i el 
Centre 
Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC). 
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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. 
 
Els eurodiputats han visitat 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 han mantingut trobades amb 
autoritats locals i representants de la indústria. L'Ajuntament de Tarragona també ha fet a la delegació una 
presentació dels projectes Mediterranean Smart Cities 2017 i dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017.  

   

   

   

 Edita: Comunicación Externa S.L. - info@empresaaldia.org  
Fotografia: Xavi Jurio - Arxiu ED  
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La química tarragonina reclama a l'Estat la transposició de la 
directiva europea sobre el preu de l'energia
Una delegació d'eurodiputats visita Tarragona per conèixer el port, el complex petroquímic i la URV 

Pedrerol ha explicat que, en el cas d'aquesta directiva, 19 països de la Unió Europea la tenen transposada i en vigor, mentre 
que uns altres vuit, entre els quals Espanya, no. "Això genera una gran diferència entre països, amb regles del joc diferents", ha 
lamentat.  
 
Al seu torn, la presidenta de la comissió ITRE, Amalia Sartori, ha expressat que un dels greus problemes actuals és el cost de 
l'energia, que és diferent en uns països respecte a d'altres. "Això no pot ser si volem un mercat comú d'energia que garanteixi 
un cost assumible per a tots i que es garanteixi la independència energètica d'Europa, per això des de la comissió defensem 
una política comuna".  
 
L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha destacat també la importància del Corredor del Mediterrani i la necessitat 
de seguir apostant per aquesta infraestructura com el "gran eix de connexió amb Europa i el continent africà". 
 
Visita de deu eurodiputats 
 
La comissió d'Indústria, Investigació i Energia (ITRE) del Parlament Europeu ha enviat una delegació dels seus membres a 
Tarragona, aquest dimarts, i a Sevilla, aquest dimecres. Els eurodiputats s'han reunit amb les autoritats locals i amb 
representants de la indústria per examinar l'impacte de la crisi econòmica.  
 
Aquesta visita té lloc en un moment en què la Unió Europea ha d'aprovar el pressupost per al període 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 innovació i del coneixement. 
 
La delegació ha visitat el Port de Tarragona, les instal·lacions petroquímiques i el Centre Tecnològic de la Química de 
Catalunya (CTQC) de la URV. L'Ajuntament de Tarragona també ha aprofitat la visita d'aquesta delegació del Parlament 
Europeu per presentar els projectes clau de la ciutat: l'Smart City i els Jocs Mediterranis 2017.  
 
La delegació està presidida per Amalia Sartori, presidenta de la comissió d'Indústria, Investigació i Energia del Parlament 
Europeu, i la composen Kathleen Van Brempt, Lena Kolarska-Bobinska, Zofija Mazej Kukovic i Lambert Van Nistelrooij, així 
com els eurodiputats espanyols membres de la comissió ITRE Pilar del Castillo, Salvador Sedó , Josefa Andrés Barea, Maria 
Badia i Teresa Riera ponent per a Horitzó 2020 al Parlament Europeu. 

Tarragona  | 12/02/2013 - 18:59h 

Miércoles, 13 de febrero 2013

Tarragona

Regístrate  gratis  Suscríbete  Lee La Vanguardia  en  Iniciar sesión
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Societat | Redacció | Actualitzat el 12/02/2013 a les 13:11

Una delegació d'eurodiputats visita
el port, la petroquímica i el CTQC
La delegació es reunirà amb l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros; el president del Port
de Tarragona, Josep Andreu, i el rector de la URV, Francesc Xavier Grau

La comissió d'Indústria, Recerca i Energia (ITRE) del Parlament Europeu envia una delegació dels
seus membres a Tarragona dimarts 12 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
visita té lloc en un moment en què la Unió Europea ha d'aprovar el pressupost per al període 2014-
2020 i fixar les diverses partides, entre les quals el programa Horitzó 2020, que ha de fer front als
reptes socials, industrials i d'excel·lència en el camp de la innovació i del coneixement. La
delegació visitarà el port de Tarragona, les instal·lacions petroquímiques i el Centre Tecnològic de la
Química de Catalunya (CTQC).
 
La delegació està presidida per Amalia Sartori (Itàlia, PPE), presidenta de la comissió d'Indústria,
Recerca 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), Pilar del Castillo (PPE), com també els eurodiputats catalans
Salvador Sedó (PPE) i Maria Badia (S&D), l'eurodiputada valenciana Josefa Andrés Barea (S&D)
i l'eurodiputada mallorquina Teresa Riera (S&D), tots quatre també membres de la comissió ITRE.
 
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 el 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).
L'Ajuntament de Tarragona també farà a la delegació una presentació dels projectes Mediterranean
Smart Cities 2017 i dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 i també una presentació a càrrec del
rector de la URV, Xavier Grau, i Antonio Valero, membre del Consell Social de la Universitat
Rovira i Virgili i membre del Patronat de la Fundació URV. Dimecres al matí la delegació es desplaçarà
a Sevilla.

La comissió ITRE i les seves competències
 
La comissió d'Indústria, Recerca i Ernergia (ITRE) s'ocupa de les propostes legislatives sobre
investigació i és competent per a la política industrial de la Unió i l'aplicació de noves tecnologies,
incloent-hi les mesures relatives a les PIME; la política de recerca de la Unió, incloent-hi la difusió i
l'aprofitament dels resultats de les investigacions; la política espacial; les activitats del Centre
Comú d'Investigació; l'Oficina Central de Mesures Nuclears, com també el JET, l'ITER i altres
projectes en el mateix àmbit. També s'ocupa de les mesures comunitàries relatives a la política
energètica en general, la seguretat del subministrament elèctric i l'eficàcia energètica, incloent-hi
l'establiment i el desenvolupament de xarxes transeuropees en el sector de la infraestructura
energètica; 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, i la societat de la informació i les
tecnologies de la informació, incloent-hi l'establiment i el desenvolupament de xarxes
transeuropees en el sector de la infraestructura de telecomunicacions.
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El Parlament Europeu s’oposa que la Comissió retalli el pressupost del 
Corredor del Mediterrani

La delegació europea, durant la seva estada al 
Port de Tarragona

El Parlament Europeu (PE) es mantindrà ferm fins al final en la seva oposició que el pressupost comunitari del set propers anys es vegi retallat. Aquest idea 
s’ha mantingut ferma en una visita que la comissió d’indústria del Parlament ha cursat avui a Tarragona.

Al respecte, l’eurodiputat de la demarcació de Tarragona Salvador Sedó, membre de la comissió, ha explicat a Tarragona21 que el Parlament Europeu no acceptarà una rebaixa del pressupost 

comunitari per als propers set anys, rebaixa que implicaria reduir també l’aportació europea, que és del 40 per cent, al pressupost del Corredor del Mediterrani.

“El Consell Europeu va aprovar les perspectives financeres i per primer cop ha presentat una rebaixa de la proposta de la Comissió. Per primer cop a la 
seva història, per tant, el pressupost comunitari es rebaixa”, ha recordat l’eurodiputat reusenc de CiU. Això implica rebaixar el paquet d’inversions de 
l’àrea de transports, on hi figuren les grans xarxes de comunicacions, que inclouen el Corredor del Mediterrani, però també les xarxes energètiques. “Això 
és una mala notícia”, ha dit Sedó.

“Malgrat tot, si el Parlament no ho aprova, el pressupost no tirarà endavant”, ha manifestat l’eurodiputat. Els quatre grans grups europeus estan d’acord a 
defensar la seva oposició i actualment la qüestió s troba en fase de negociacions, com ha dit l’eurodiputada socialista Maria Badia durant la roda de premsa 
celebrada a Tarragona.

Al seu torn, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha destacat la importància del Corredor del Mediterrani i la necessitat de seguir apostant per 
aquesta infraestructura com el “gran eix de connexió amb Europa i el continent africà”.
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Visita de deu eurodiputats 
 
La comissió d’Indústria, Investigació i Energia (ITRE) del Parlament Europeu ha enviat una delegació dels seus membres a Tarragona, aquest dimarts, i a 
Sevilla, aquest dimecres. Els eurodiputats s’han reunit amb les autoritats locals i amb representants de la indústria per examinar l’impacte de la crisi 
econòmica.

Aquesta visita té lloc en un moment en què la Unió Europea ha d’aprovar el pressupost per al període 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 innovació i del coneixement.

J. Garcia 
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La química tarragonina reclama a l’Estat la transposició de la directiva 
europea sobre el preu de l’energia

Les autoritats locals, amb la presidenta de la 
comissió d'indústria

La indústria química tarragonina reclama a l’Estat la transposició de la directiva europea 2009/72 sobre les normes comunes per al mercat interior de 
l’electricitat per tal que es rebaixi els costos elèctrics que suporta.

Segons el president de l’AEQT, Joan Pedrerol, la no aplicació d’aquesta directiva suposa una pèrdua de competitivitat per a la indústria, pel que fa al cost 
unitari de l’energia elèctrica i l’accés a tarifes més reduïdes.

En aquest sentit, ha lamentat que per a la indústria de l’Estat el sobrecost respecte a Alemanya és del 20%. Aquesta ha estat una de les reivindicacions del 
sector davant una delegació d’eurodiputats de la comissió d’Indústria, Investigació i Energia (ITRE) del Parlament Europeu, que s’ha desplaçat a 
Tarragona.

Pedrerol ha explicat que, en el cas d’aquesta directiva, 19 països de la Unió Europea la tenen transposada i en vigor, mentre que uns altres vuit, entre els 
quals Espanya, no. “Això genera una gran diferència entre països, amb regles del joc diferents”, ha lamentat.

Energia més cara a Espanya

Al seu torn, la presidenta de la comissió ITRE, Amalia Sartori, ha expressat que un dels greus problemes actuals és el cost de l’energia, que és diferent en 
uns països respecte a d’altres. “Això no pot ser si volem un mercat comú d’energia que garanteixi un cost assumible per a tots i que es garanteixi la 
independència energètica d’Europa, per això des de la comissió defensem una política comuna”.
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La comissió d’Indústria, Investigació i Energia (ITRE) del Parlament Europeu ha enviat una delegació dels seus membres a Tarragona, aquest dimarts. Els eurodiputats s’han reunit amb les 

autoritats locals, amb l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; el president de Port, Josep Andreu; el rector de la URV, Francesc Xaier Grau, i representants de la indústria química per 

examinar l’impacte de la crisi econòmica.

La delegació està presidida per Amalia Sartori, presidenta de la comissió d’Indústria, Investigació i Energia del Parlament Europeu, i la composen Kathleen Van Brempt, Lena Kolarska-

Bobinska, Zofija Mazej Kukovic i Lambert Van Nistelrooij, així com els eurodiputats espanyols membres de la comissió ITRE Pilar del Castillo, Salvador Sedó , Josefa Andrés Barea, Maria 

Badia i Teresa Riera ponent per a Horitzó 2020 al Parlament Europeu.

La delegació ha visitat el Port de Tarragona, les instal·lacions petroquímiques i el Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) de la URV. L’Ajuntament de Tarragona també ha 

aprofitat la visita d’aquesta delegació del Parlament Europeu per presentar els projectes clau de la ciutat: l’Smart City i els Jocs Mediterranis 2017. 
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