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Mercat únic i política monetària són dues
de les fites inqüestionables de la UE, però
la major expectativa dels ciutadans en les
seves institucions és avançar i consolidar
una Unió política compromesa amb la
justícia i els drets fonamentals. Aquesta
és una de les deu prioritats de l’actual
Comissió Europea, encapçalada per
Jean-Claude Junker, el primer president
de l’executiu europeu triat pel Parlament
sorgit de les eleccions de maig de 2014.
Per primera vegada el resultat del vot
ciutadà interferia en l’elecció del màxim
representant del govern europeu, en el
que és un pas més per a una Unió més
democràtica que millori les actuacions i
doti d’una major transparència el procés
de decisió de les institucions. Europe
Direct Tarragona també treballa per una
major participació i accessibilitat dels
ciutadans als afers europeus, i aquesta
primavera ha organitzat la III Simulació
del Parlament Europeu i un col·loqui amb
europarlamentaris a la ciutat.

La Unió Europea neix
de l’acord comercial
del carbó i l’acer, signat
a París el 18 d’abril
de 1951, per França,
Alemanya, Itàlia, Bèlgica,
Luxemburg i els Països
Baixos, amb la mirada
posada a garantir la pau
i l’estabilitat després
de les dues guerres
mundials. La Comunitat
Econòmica del Carbó
i l’Acer (CECA) volia
contribuir a l’expansió
econòmica, la creació
d’ocupació i la millora del
nivell de vida al continent,
compromisos que
continuen vigents avui
en dia i als quals s’ha
sumat també el de Canvi
Democràtic.

> L’opinió

> Directe a Europa

Imatge dels eurodiputats Francesc Gambús, Ramon Tremosa i Ernest Margall, i el periodista Xavier Graset.

Eurodiputats per un dia i
#europarlaTGN a la URV
“Comprendre la realitat política
d’Europa i opinar amb coneixement
de causa”, diu Rubèn Espuny.
Aquesta és, en paraules seves,
l’experiència d’un dels ciutadans
que van participar en la III Simulació
del Parlament Europeu a Tarragona,
el 4 d’abril. La iniciativa, organitzada
conjuntament amb la facultat de
Ciències Jurídiques de la Universitat
Rovira i Virgili (URV), ha permès a
un centenar de tarragonins posarse en el paper dels eurodiputats i,
com en la dinàmica parlamentària

real, participar en debats d’actualitat
a través de comissions sectorials
i grups polítics per conèixer el
funcionament de la institució més
democràtica de la UE. Tan sols
un dels quatre temes abordats,
que feia referència als drets de la
dona i la igualtat de gènere, es va
aprovar per unanimitat. La resolució
aprovada es va fer arribar als tres
eurodiputats catalans que el 8
d’abril van participar en un col·loqui
celebrat a la mateixa Universitat i
també obert a la ciutadania.

No corren bons
temps
per
als
europeistes. Europa
és
un
conjunt
d’Estats amb les
seves misèries i
les seves grandeses, però també
ha posat en marxa un dels projectes
institucionals més ambiciosos de
la història contemporània. La Unió
Europea ha estat clau en el progrés
dels seus membres, tot i que no ha
evitat la que està caient. I no ho ha fet,
perquè els Estats no havien pensat
que s’haurien d’enfrontar a crisis
com les que estem vivint i perquè
tampoc estaven disposats a que les
institucions europees tinguessin el
poder necessari per imposar la seva
autoritat a la dels mateixos Estats.
Ara cal decidir cap a on anem i es
plantegen dues alternatives: o ho
deixem definitivament sota el control
dels governs dels Estats o reforcem
el poder ciutadà a través del
Parlament. Amb tot el camí recorregut
per millorar el control democràtic
de la UE, ens ho deixarem perdre?
Alfonso González
Degà de la Facultat de Ciències
Jurídiques de la URV

> L’entrevista:

“Un gran exercici de democràcia transnacional”

Maria Teresa Calvo. Directora de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona

28 països, 211 partits nacionals que s’agrupen en vuit
grups polítics plurinacionals. Cap d’ells, per si sol, té
ara la majoria absoluta de 376 vots per aprovar lleis,
per tant cal un consens que representi l’interès de la
majoria i concessions a les minories.
Què fa el Parlament Europeu?

El Parlament Europeu (PE) és la institució més
democràtica de la Unió...

Cada cinc anys els ciutadans dels 28 Estats membres
escollim els nostres representants, en un gran exercici
de democràcia transnacional. Moltes crítiques
de llunyania i burocratització responen a tòpics
més relacionats amb els Parlaments nacionals. El
funcionament pot semblar complex: estem parlant d’una
Cambra amb 24 llengües i 751 diputats procedents de

Ara està legislant sobre els temes més candents:
protecció de dades, liberalització i seguretat energètica,
mercat digital únic, millora de la xarxa de transports
ferroviaris, seguretat en aviació, protecció medi
ambient, qualitat de l’aire, unió bancària, condicions
d’asil, visats, tràfic d’armes, normes sobre seguretat i
registre de passatgers... per citar-ne alguns. A més és
el responsable del pressupost comunitari i del control
a l’Executiu, i té la darrera paraula en els acords
internacionals amb països tercers.
...
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.

Projecte MED-PCS per la millora de ports
El Port de Tarragona lidera i coordina
el Projecte Europeu MED-PCS,
que busca implementar i millorar
el Port Community System (PCS)
en quatre ports de la Mediterrània:
Tarragona, Cartagena, Bari (a
Itàlia) i Igoumenitsa (a Grècia).
Aquesta iniciativa té com a objectiu
optimitzar la gestió dels ports i fer- Port de Tarragona, Jorge Franganillo, llicència CC.
los més competitius. El projecte
ha permès desenvolupar dotze nous serveis i millorar-ne alguns de ja
existents, a més d’una efectiva interrelació entre aquests ports mitjançant
un nou sistema de comunicació.
http://programmemed.eu

Projecte “Expedicions” a Tarragona
Tarragona va participar en el
projecte
social
“Expedicions”,
finançat pel programa Europa amb
els ciutadans. ‘Expedicions’ és un
experiment en què conflueixen l’art,
la investigació en ciències socials
i l’educació. Tenint en compte
aquests tres àmbits, investigadors,
pedagogs i nens dels barris de Imatge del projecte al barri de Campclar.
Ponent van conviure durant tres
setmanes el gener de 2013 per donar valor als recursos culturals d’un
territori sovint estigmatitzat. La iniciativa també es va realitzar a Rennes
(França) i a Varsòvia (Polònia). Tot el treball ha donat com a resultat un
llibre, una instal·lació plàstica, un documental i un seminari internacional.

Sabies que...
El Parlament Europeu és el
segon parlament més gran
del món, representa a més
de 500 milions de ciutadans
europeus.

L’únic organisme de la UE
elegit directament pels
ciutadans és el Parlament
Europeu.

El conformen 751 eurodiputats dels 28 Estats dividits en
7 grups polítics més el grup
dels no inscrits.

L’any 1979 es van celebrar
les primers eleccions al
Parlament Europeu, des de
llavors se n’han celebrat
vuit -unes cada cinc anys.

http://expedition-s.eu/es

> D’actualitat a Europa!
Una targeta per a
professionals

25è aniversari de la Concurs fotogràfic
CE a Barcelona
del Dia del Mar

La Directiva de Qualificacions
Professionals ha introduït la
Targeta Professional Europea
-que no és una targeta física-,
un procediment electrònic de
reconeixement de títols que ajuda
els professionals a desplaçar-se
entre països de la UE. La gestió
és més fàcil i ràpida que amb els
procediments tradicionals, i es pot
seguir l’evolució de la sol·licitud en
línia. Per ara només la poden fer
servir infermers de cura general,
farmacèutics, fisioterapeutes,
agents immobiliaris i guies de
muntanya.

El 18 d’abril s’ha celebrat el 25è
aniversari de la Representació de
la Comissió Europea a Barcelona,
la cara visible i el punt de contacte
directe de la CE amb els ciutadans,
les institucions i els representants
de la societat civil a Catalunya i
les Illes Balears. Un ens que té per
objectiu informar sobre l’activitat i
les polítiques de la CE i la UE, a la
vegada que s’encarrega de copsar
la realitat social i els estats d’opinió
a peu de carrer i traslladar aquesta
informació a les institucions
europees a Brussel·les.

Amb motiu del Dia Europeu del
Mar, que se celebra el 20 de maig,
la CE ha organitzat un concurs
fotogràfic sobre els ports europeus
que es pot seguir a través del
hashtag #myportforTurku. L’etiqueta
té a veure amb el port de Turku
(Finlàndia), que ha estat seleccionat
per representar tots els ports
d’Europa. El termini per presentar
imatges finalitza aquest mes d’abril,
però l’etiqueta es podrà seguir
utilitzant per compartir fotografies.
Les cinquanta millors rebran un
premi i s’exposaran a Turku.

Jornada
Tarraconins
Saludables

Un joc, música i trobada
Erasmus en el Dia d’Europa

Tarragona acull diversos actes durant tota la setmana per celebrar
el Dia d’Europa, que es commemora el 9 de maig. A més de
xerrades en diversos centres educatius, hi haurà dos concerts: un
al teatre ‘El Magatzem” diumenge 8, i un altre al Teatre Metropol
dimarts 10. Dimecres dia 11 tindrà lloc una trobada d’Erasmus de
la URV, que visitaran la Tarraco romana. Dijous 12 es presentarà el
joc del Dia d’Europa, que pretén acostar la Unió Europea als més
petits. Així mateix, el dia 9 s’il•luminaran en blau la Torre dels Vents
i la façana de l’Ajuntament, i els autobusos de la ciutat lluiran la
bandera d’Europa durant tota la jornada.

Europe Direct Tarragona dóna
suport a la Trobada dels Tarragonins
Saludables, una cita que enguany
ha arribat a la seva tercera edició.
Uns 600 ciutadans van participar en
aquesta caminada popular des del
cementiri de Tarragona fins a l’ermita
del Llorito. L’organització va repartir
entre tots els infants assistents un
pícnic gratuït amb un entrepà, aigua
i una poma. Tot plegat, una cita
consolidada que té com a objectiu
fomentar la vida saludable en
família. http://blocs.tarragona.cat/
europedirect/compromis.

Imatge de la Jornada familiar, el passat 17 d’abril.

Pla Juncker per reactivar l’economia
La Comissió Europea impulsa un nou
pla d’inversions per a la reactivació
econòmica de la Unió. Es tracta
del Pla Junker, prenent el nom del
president de la mateixa Comissió, i
preveu mobilitzar 315.000 euros en
els pròxims tres anys. La mesura
es desmarca de les
polítiques d’austeritat
i de reducció del
deute impulsades per
Brussel·les els darrers
anys, i destina ara
una partida de diners
públics
procedents
del
pressupost
europeu i del Banc
d’Inversions Europeu, per promoure
el creixement econòmic, l’ocupació
i la competitivitat a través de la
col·laboració publico-privada.

El director de la Representació de
la Comissió a Barcelona, Ferran
Tarradellas, ha explicat el Fons
Europeu d’Inversions Estratègiques
(FEIE) als empresaris del territori en
el marc del cicle Bon dia Tarragona,
organitzat per la Cambra de Comerç.
El Pla Junker està
enfocat a projectes
d’infraestructures
de
transport,
R+D, banda ampla,
energia
i
reindustrialització
del continent. Es
tindran en compte
iniciatives de pimes
que tenen problemes per accedir al
crèdit i posa l’accent en els projectes
amb alta capacitat de creació de
llocs de treball.

Preveu invertir
315.000
milions els
tres pròxims
anys

> Segueix-nos!

EuropeDirectTarragona

@europeDirectTGN

MÉS INFO!

Web Europea Pla d’Inversions
http://ec.europa.eu/priorities/
jobs-growth-and-investment/
investment-plan_es
Representació Comissió
Europea Barcelona
http://ec.europa.eu/spain/
barcelona/index_ca.htm
Telèfon: 934 677 380

