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El conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, Josep Huguet, inaugurarà dilluns a 
Vila-Seca el Parc Científic i Tecnològic de 
Turisme i Oci 
 
 

 A l’acte assistiran l’alcalde de Vila-Seca, Josep Poblet; el 
delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté; la 
subdelegada del Govern de l’Estat a Tarragona, Teresa 
Pallarés; el rector de la URV, Francesc Xavier Grau; el director 
general del Parc i director de l’Escola Universitària de Turisme 
i Oci de la URV, Salvador Anton; el president de la Federació 
Empresarial d’Hosteleria i Turisme de Tarragona, Josep Martí; 
i el Director General de Turisme, Joan Carles Vilalta; i el 
director del serveis territorials del Departament a Tarragona, 
Àngel Xifré. 

 
 A continuació el conseller es desplaçarà a Tarragona, amb 

motiu de la posada en marxa de la unitat mixta Henkel-Institut 
Català d’Investigació Química (ICIQ).  

 
 
Divendres, 11 de juny de 2010.– El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, inaugurarà dilluns vinent, 14 de juny, a Vila-Seca el Parc Científic i 
Tecnològic de Turisme i Oci (Campus Educatiu i Esportiu. C/ Joanot Martorell, 15. 
Vila-Seca). A l’acte també hi assistiran l’alcalde de Vila-Seca, Josep Poblet; el 
delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté; la subdelegada del Govern de 
l’Estat a Tarragona, Teresa Pallarés; el rector de la URV, Francesc Xavier Grau; el 
director general del Parc i director de l’Escola Universitària de Turisme i Oci de la 
URV, Salvador Anton; el Director General de Turisme, Joan Carles Vilalta; i el 
director del serveis territorials del Departament a Tarragona, Àngel Xifré.   
 
Després d’un breu recorregut, a les 10.00 h., per les instal·lacions del centre, la 
comitiva es traslladarà a peu a l’Escola Universitària de Turisme i Oci on, a les 10.30 
h., es procedirà a la inauguració del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci a 
l’Aula Magna. En el transcurs de l’acte hi haurà parlaments del rector de la URV, de 
l’alcalde de Vila-Seca i del conseller Huguet. Un cop acabat l’acte, a les 11.15 h., hi 
ha prevista una atenció als mitjans.  
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RECORDATORI MITJANS DE COMUNICACIÓ 

ACTE: El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, inaugurarà 
dilluns a Vila-Seca el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci 
 

 DIA: Dilluns, 14 de juny de 2010 

HORA: 10:00 hores: recorregut per les instal·lacions del centre 
10:30 hores: Acte inaugural    
11.15 h.: atenció als mitjans 
 

LLOC: Aula Magna del Campus Educatiu. Carrer Joanot Martorell, 15. Vila-Seca. 

 
 
Tot seguit, a les 12.00 h., el conseller, acompanyat del director general de Recerca, 
Joan Roca, es desplaçarà a Tarragona, a l’Institut Català d’Investigació Química 
(ICIQ), amb motiu de la posada en marxa de la unitat mixta Henkel / ICIQ. A 
l’arribada, rebran el conseller el director de l’ICIQ, Miquel Pericàs; el vicepresident 
d’Henkel, Ramon Bacardit; el delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabaté; el 
rector de la URV, Francesc Xavier Grau; el president de l’Associació d’Empresaris 
Químics de Tarragona, Ramon Fontboté.  
 
Després d’una reunió amb l’equip directiu, els mitjans que així ho desitgin podran 
visitar el laboratori junt amb la comitiva i, un cop finalitzada la visita, hi ha prevista 
una atenció als mitjans de comunicació a peu dret. 
 
 
 

RECORDATORI MITJANS DE COMUNICACIÓ 

ACTE: El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, visita a 
Tarragona amb motiu de la posada en marxa de la unitat mixta Henkel/ICIQ 
 

 DIA: Dilluns, 14 de juny de 2010 

HORA: 12:00 hores: arribada al centre. Un cop acabada la visita hi ha prevista una 
atenció als mitjans  
 

LLOC: Institut Català d’Investigació Química (ICIQ). Av. Dels Països Catalans, 16. 
Tarragona. 

 


