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DIRECTE A EUROPA
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30 anys a Europa

Es compleixen tres dècades de la nostra entrada a la Unió

Adreça
Plaça Imperial Tàrraco
Tarragona, 43002
Contacte
europedirect@tarragona.cat
977 296 181
Horari d’atenció:
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 hores
blocs.tarragona.cat/europedirect

La signatura del Tractat d’Adhesió, al
Saló de les Columnes del Palau Reial de
Madrid, el 12 de juny de 1986, va ser un
acte solemne que va acollir centenars de
representants polítics i periodistes, i que
va deixar gravada una imatge a l’imaginari
col·lectiu de tota una generació. Culminava
el que probablement ha estat el procés
d’adhesió més complex i llarg de tota la
història de la Unió Europea. L’adhesió
es va fer efectiva l’1 de gener de 1986.
Els primers eurodiputats espanyols que
es van incorporar al Parlament Europeu
van ser designats per les Corts, però els
primers escollits a les urnes ho van fer
el 10 de juny del 1987. Des d’aleshores,
Europa ha contribuït a la modernització i
prosperitat del nostre país. Us convidem
a gaudir d’aquestes pàgines, on hi
trobareu més referències sobre aquest
fet històric, dades curioses, i activitats
que s’organitzen amb motiu d’aquest
aniversari i de la mateixa dinàmica
de pertànyer a la Unió. Bona lectura!

1977:

El 26 de juliol es
presenta formalment al
Consell de Ministres de
les Comunitats Europees
la sol·licitud d’adhesió
d’Espanya a la Comunitat
Econòmica Europea
(CEE).

1979:

El 5 de febrer
comencen oficialment
les negociacions per
l’adhesió a la CEE.

1985: El 12 de juny

Espanya i Portugal firmen
les seves actes d’adhesió
a la CEE.

1986:

L’1 de gener
entrem a formar part
d’Europa.

> L’opinió

> Directe a Europa

Un centre de referència
sobre la UE a Tarragona
Si vius a Tarragona i necessites
informació sobre la Unió Europea,
referències sobre els seus països,
aprofundir en les possibilitats de
formació i negoci que t’ofereix el
continent… som exactament el que
busques. L’oficina d’Europe Direct
Tarragona, posada en marxa el 2009
per l’Ajuntament de Tarragona, és
un centre d’informació i divulgació
impulsat per la Comissió Europea
per donar a conèixer la UE, les
seves institucions i les polítiques

comunitàries de Brussel·les.

L’oficina atén consultes ciutadanes
sobre qualsevol aspecte relacionat
amb la Unió, i fomenta el debat i
la reflexió entre els ciutadans al
voltant dels assumptes europeus.
Entre les seves funcions també hi ha
organitzar periòdicament activitats
dirigides a diversos sectors de
població, sobretot escolars i joves,
per tal que coneguin a fons la seva
condició de ciutadans europeus i els
seus drets en el marc de la Unió.

Es
compleixen
30 anys a la UE
i queda molt per
fer, com superar
la crisi global i fer
més comunitàries
polítiques
clau
en matèries com
immigració, fiscalitat, unió bancària,
defensa, seguretat… Però no hi
ha cap dubte: si alguna cosa bona
ha fet la UE és defensar els valors
democràtics.
Durant aquests 30 anys, hem estat
al capdavant de polítiques tan
importants com la lluita antiterrorista i
l’euroordre de detenció, la ciutadania
europea o la política de cohesió, i
hem liderat les relacions exteriors
d’Europa amb Llatinoamèrica i el sud
de la Mediterrània. Hi ha qui en dubta,
però els Eurobaròmetres indiquen
que som un país molt europeista.
Com va dir Enrique Barón el 1989,
Europa “no té dret a fracassar, el seu
èxit és patrimoni de la humanitat”.
Una història d’èxits i algun desencert,
però continuem fent camí plegats!
Marta Domènech
Responsable de l’Oficina Europa
Direct Tarragona

> L’entrevista:

“Hem creat una generació d’europeus”

Ferran Tarradellas. Director de la Representació de la Comissió Europea en Barcelona
Quins canvis destacaria?

És difícil fer una llista: l’obertura comercial, l’avenç
en l’estat del benestar, en la mobilitat educativa i
professional... Hi ha hagut moments d’expansió i de crisi,
i hem creat una generació que veu Europa com casa
seva, es desplacen sense controls fronterers, tenen
parelles multiculturals, compren i venen productes més
enllà de les seves fronteres i comparteixen els valors
europeus.
Els reptes més importants com a europeus?
Com va viure el 1986 l’entrada a Europa?

Pocs dies després complia 20 anys. Per tothom era un
gran anhel poder formar part del bloc de països més
pròsper i democràtic del món. El record del 23F encara
estava fresc i era una porta oberta a un món no tan fàcil
de conèixer. Quan veig que avui els joves poden volar
on vulguin per trobar-se amb els amics de l’Erasmus,
veig com ha canviat la joventut gràcies a la UE!

Coordinar la resposta i trobar solucions a problemes
que han posat Europa i el projecte europeu en el punt
de mira, i fins i tot en dubte. Tarragona ha donat molt i
ha rebut molt d’Europa, i com a capital mediterrània té
una vocació de pont amb els veïns del sud.
LLEGEIX TOTA L’ENTREVISTA A

blocs.tarragona.cat/europedirect/

...

> Gràcies Europa!

La UE ha invertit en nombrosos projectes pel desenvolupament
econòmic i social del nostre territori. Us n’expliquem exemples.

Un FEDER per soterrar els contenidors
Gràcies als Fons de Estructural
de la Unió (FEDER), Tarragona va
modernitzar el sistema de recollida
de residus urbans instal·lant 104 illes
de contenidors soterrats a diversos
barris: Sant Pere i Sant Pau, Sant
Salvador, Sant Ramon, Santa
Isabel, la Vall de l’Arrabassada,
Tarragona 2 i l’Eixample. Eliminar
els contenidors de superfície va suposar un punt d’inflexió en la recollida
de brossa. Europa va destinar-hi 5 milions d’euros, el 80% del cost total,
als quals cal sumar aportacions en les campanyes de reciclatge.

YiE Prevenció d’Adiccions en Adolescents
Tarragona participa en el projecte
de caràcter social: Youth in Europe,
una iniciativa gestada a Islàndia el
1998 per prevenir i reduir el consum
de drogues i alcohol entre els
adolescents europeus. Hi participen
nou països de la Unió: França, Itàlia,
Grècia, Islàndia, Portugal, Turquia,
Letònia i Malta, a més d’Espanya,
on Tarragona és l’única ciutat participant. El primer pas ha estat fer una
enquesta als 2.058 estudiants dels tots instituts de la ciutat. El resultat: un
18% de joves tarragonins d’entre 15 i 16 anys fuma habitualment cànnabis,
un 30% beu alcohol i un 11% fuma tabac a diàriament. L’enquesta s’ha fet
a 6.000 joves europeus i es continua treballant sobre els resultats.

Sabies que...
En aquests 30 anys Europa ha
invertit a Espanya 1.500.000
milions d’euros, el que serien
25 bilions de les antigues
pessetes.

Des de la seva entrada a la
Unió, Espanya ha doblat el
seu Producte Interior Brut
(PIB), de 476.400 a 921.700
milions d’euros.

Gràcies als fons europeus, el
nostre país ha passat de tenir
483 quilòmetres d’autovia
l’any 1986, a tenir-ne casi
14.000 en l’actualitat.

L’any 1986 l’esperança de
vida dels espanyols era de
76’4 anys, mentre que avui
en dia és de 83’2, sent la
més alta de la UE.

> D’actualitat a Europa!
Un Dia Europeu
per al 112

Pràctiques al
#comhemcanviat,
Parlament Europeu compartim records

L’11 de febrer se celebra el Dia
Europeu del Telèfon d’Emergències
112, una línia única per avisar
de qualsevol urgència en els 28
països de la UE. La jornada dóna a
conèixer els centres de recepció de
trucades i els cossos d’emergències
arreu del continent. Aquest servei
es va unificar l’any 2009, a iniciativa
del Parlament Europeu. A més
de la llengua oficial de cada país,
els operadors responen també
en anglès i francès. El 2015, a
Catalunya, el 112 van atendre
2.602.934 trucades..

Les institucions europees
obren les portes a estudiants
i professionals formats per fer
pràctiques a l’administració de
la UE. Es convoquen de manera
periòdica, com les beques
Robert Schuman, amb 300
places remunerades l’any per
a periodistes o altres graduats
interessats en la feina del
Parlament i l’Oficina de Premsa.
Es fan dues convocatòries a
l’any, de cinc mesos de durada.
La primera convocatòria de 2016
està oberta fins al 15 de maig..

El Parlament Europeu i la Comissió
han posat en marxa una campanya
que convida els ciutadans del
nostre país a compartir a la xarxa
fotografies dels anys 80 amb
etiquetes en les quatre llengües
oficials de l’Estat: #comhemcanviat,
#cómohemoscambiado,
#comocambiamos i
#nolaaldatugaren. Les imatges
serviran per crear un àlbum de la
gran família europea. A més, cada
mes es presenta un vídeo amb
#històriesUE per explicar com ens
ha canviat la vida dins la UE..

Simulació
Parlament
Europeu

Cicle #eurotertúlies amb la
URV al Museum
Europe Direct TGN i la Facultat de Ciències Jurídiques de la
URV organitzen un cicle de tertúlies, cada segon dimarts de
mes, al voltant de temes relacionats amb la Unió Europea. Les
#eurotertulies són debats oberts, informals però rigorosos, a partir
de l’exposició inicial d’un expert que dóna pas a què els assistents
expressin lliurement les seves opinions i interrogants sobre el
tema tractat. L’objectiu és donar a conèixer la Unió a la ciutadania
tarragonina, en l’ambient distès del Museum Cafè (20 hores). La
cita està oberta a la ciutadania en general.

El 4 d’abril un centenar ciutadans
podran viure en primera persona
l’experiència simulada de convertirse per un dia en eurodiputats.
Els participants treballaran en el
marc de grups polítics i comissions
sectorials, i debatran sobre qüestions
d’actualitat europea. A més, per
aprofundir en la tasca parlamentària,
el 8 d’abril se celebra un col·loqui
amb tres eurodiputats catalans,
moderat pel periodista Xavier
Grasset. Al Campus Catalunya
de la URV. Més informació:
europedirect@tarragona.cat.

Imatge del Parlament Europeu.

Europa i la Garantia Juvenil
Lluitar contra l’atur juvenil. Aquest
és l’objectiu de la Garantia Juvenil,
un pla de xoc de la UE per abordar
un dels principals problemes
que tenen actualment els Estats
membres: la dificultat d’accedir a un
lloc de treball per part dels joves. En
el nostre país, l’índex
de desocupació juvenil
arriba a la meitat de
la població de menys
de 25 anys, liderant
el rànquing de països
europeus.

discapacitat reconeguda. L’objectiu
és que puguin accedir al mercat de
treball o a un programa de formació
que millori les seves expectatives
vitals. Per això cal inscriure’s al
Sistema Nacional de la Garantia
Juvenil i mostrar l’interès a participarhi, ja que cal una
actitud activa per
beneficiar-se dels
seus
avantatges.
El compromís del
jove queda recollit
en una declaració
expressa, i un cop
inscrit se li fa un
seguiment de la
seva situació i se
l’assessora dels passos a seguir per millorar les opcions
d’incorporar-se al mercat laboral.

És una
iniciativa
europea per
reduir l’atur
entre els
joves

És per això que l’any
passat es va posar
en marxa la Garantia
Juvenil, destinat als
joves de més de
16 anys i menors de 25, 30 en el
cas de persones amb un grau de

> Segueix-nos!

EuropeDirectTarragona

@europeDirectTGN

INFORMA’T!

Oficina Jove del Tarragonès
Plaça Imperial Tàrraco, 1
Horari d’atenció:
De dimarts a divendres de 9 a
14 hores. Dimarts i dijous de
16.30 a 19 hores.
Telèfon: 977 251 873
tarragones@oficinajove.cat

