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Laia Díaz
La sala del Sarcòfag d’Hipòlit, a la 
Torre del Pretori, es va convertir 
ahir en l’escenari de la signatura 
d’un conveni entre l’Ajuntament 
de Tarragona i la multinacional 
Repsol a través del qual la com-
panyia es compromet a mantenir 
les aportacions en els àmbits de 
la cultura, l’educació i l’esport 
durant els propers dos anys.

Ni l’alcalde, Josep Fèlix Balles-
teros, ni el director del Complex 
Industrial de Repsol a la ciutat, 
Joan Pedrerol, van voler concre-
tar les xifres del conveni, tot i que 
van afegir que amb aquest con-
veni es consolida la col·laboració 
i que, en cap cas, disminueix 
l’aportació que l’empresa ha es-
tat fent durant els darrers anys al 
consistori. 

Pedrerol va remarcar que 
amb la signatura del document 
«no es fa res més que ratificar el 
compromís que Repsol té amb 
Tarragona i que ja fa més de 25 
anys que dura». Ballesteros tam-
bé va treure ferro a l’assumpte 
econòmic assegurant que «Rep-
sol és l’empresa privada que més 
diners aporta a la ciutat i és im-
portant que en aquests temps de 
crisi hagin fet l’esforç d’ampliar 
el seu suport».

Pel que fa als patrocinis esta-
blerts en el conveni, Repsol man-
tindrà la col·laboració a les festes 
de Santa Tecla, al Festival Tarra-
co Viva o la Capital de la Cultura 
Catalana, en l’àmbit cultural; un 
projecte de suport a l’esport es-

colar i als Jocs Mediterranis, en 
el camp de l’esport; i els Premis 
IMET d’Educació Josep Vives 
Ciurana i la Càtedra de Comu-
nicació de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV), en la vessant de 
l’ensenyament.

D’altra banda, Pedrerol tam-

bé va explicar que Repsol vol 
convertir-se en un partner per 
a Tarragona per desenvolupar 
de manera conjunta el projecte 
de Tarragona Mediterranean, 
Olympic, Smart City, que supo-
sa convertir el municipi en una 
ciutat intel·ligent. Els objectius a 
llarg termini són que, aprofitant 
la celebració dels Jocs Mediter-
ranis l’any 2017, Tarragona sigui 
més sostenible i hagi implantat 
noves tecnologies per aconse-
guir una gestió més eficients dels 

recursos municipals. «Bona part 
d’aquests objectius per millo-
rar l’eficiència seran possibles 
gràcies a alguns productes que 
estaran fabricats per les indús-
tries de la ciutat», va remarcar 
Ballesteros.

Així doncs, segons va dir Pe-
drerol, la signatura d’aquest 
conveni marc és «l’expressió 
del compromís renovat de Rep-
sol per continuar les seves col-
laboracions amb totes les enti-
tats de la ciutat».

Repsol vol col·laborar 
en la transformació de 
Tarragona en una ciutat 
intel·ligent

COL·LABORACIÓ

Repsol mantindrà les aportacions 
en cultura, educació i esport
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CRISTINA AGUILAR

Ballesteros i Pedrerol van signar ahir el conveni marc a la sala del Sarcòfag d’Hipòlit.

Jornades de Graduats Socials, 
a l’hotel Ciutat de Tarrgona

FE D’ERRATES

Les XVII Jornades de Graduats 
Socials que se celebraran entre 
el 8 i el 9 de març, es duran a 
terme a l’hotel Ciutat de Tarra-
gona (ubicat a la plaça Imperial 
Tarraco de Tarragona) i no pas 
a l’hotel Imperial Tarraco, tal 
com publicava el Diari Més en 
la seva edició número 1994 de 
passat dilluns 5 de març. Tan-
mateix, la directora tècnica de 
les jornades s’anomena Rosa 
María Virolès, i no Rosa Virulès 
tal com es publicava també de 

forma equivocada en la mateixa 
edició del Diari Més. Rosa Ma-
ría Virolès és, a més, magistrada 
de la Sala Quarta del Tribunal 
Superior. Les XVII Jornades del 
Col·legi de Graduats Socials es-
tan dirigides a professionals del 
sector i obertes a les persones 
interessades a anar-hi. En el 
decurs d’aquestes jornades, els 
graduats socials analitzaran la 
nova reforma laboral i, en de-
finitiva, el nou marc legal del 
mercat de treball.


