
DIRECTE
A EUROPA

Si hi estàs 
interessat, 
adreça’t 
a nosaltres!

Europe 
Direct 
Tarragona
La UNIÓ EUROPEA 
més a prop teu!

QUÈ 
T’OFERIM?

T’assessorem i t’acompanyem a l’hora 
d’accedir a programes de la UE.

Et donem suport tècnic i logístic per a 
desenvolupar projectes.

Acompanyem escoles i instituts en la 
sol·licitud i realització de programes eu-
ropeus per als seus alumnes.

Et facilitem material didàctic sobre la UE.

Posem al teu abast publicacions i norma-
tiva actualitzada de la UE.

T’informem sobre tot allò que passa a la 
Unió Europea.

Resolem els teus dubtes o inquietuds 
sobre qualsevol qüestió relacionada amb 
la UE.

Plaça Imperial Tàrraco,1
TARRAGONA

europedirect@tarragona.cat
977 296 181

De dilluns a divendres 
de 9 a 14 hores

europedirect.tgna

@EuropeDirectTGN



EUROPE 
DIRECT 
TARRAGONA

LES NOSTRES 
ACTIVITATS

_Notícies
_Articles d’opinió
_Entrevistes
_Publicacions
_Projectes europeus
_Recursos educatius
_Activitats
_Videoteca

EUROPA 
amb la universitat

EUROPA 
amb la ciutadania 

amb el teixit socioeconòmic 
Europa

EUROPA 
amb els nens

T’INTERESSA? 
POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES!

Segueix l’actualitat d’Europa a Tarragona a la nostra 
pàgina web: blocs.tarragona.cat/europedirect/

Europe Direct Tarragona és el punt d’informació i asses-

sorament que l’Ajuntament de Tarragona té a disposició 

de la ciutadania des de l’any 2009 per tot allò que està 

relacionat amb la Unió Europea. Forma part de la Xarxa 

de Centres d’Informació Europe Direct de la Comissió 

Europea, un dels principals instruments per informar els 

ciutadans sobre la UE, els drets dels ciutadans i la legisla-

ció comunitària. Així, atenem consultes ciutadanes sobre 

qualsevol aspecte relacionat amb la UE, i fomentem el 

debat i la reflexió entre els ciutadans al voltant dels as-

sumptes europeus. Europe Direct Tarragona ofereix activitats conjuntament amb la 

Universitat Rovira i Virgili (URV), com la Simulació del Parlament 

Europeu, un debat amb eurodiputats, xerrades amb eurodipu-

tats o el cicle #eurotertúlies.

Europe Direct Tarragona organitza anualment una programació 

d’activitats obertes a tots els ciutadans per a la celebració del Dia 

d’Europa, el 9 de maig, o el cicle #eurotertúlies.

Europe Direct Tarragona convoca jornades específiques centra-

des en sectors concrets del teixit socioeconòmic del territori i 

els seus interessos, com ara el comerç, l’energia o el programa 

Erasmus+.

Europe Direct Tarragona es posa a disposició dels joves amb 

diverses propostes, com ara xerrades temàtiques als instituts o 

altres activitats al llarg de l’any.

Europe Direct Tarragona té una àmplia oferta d’activitats a les 

escoles, entre les quals el Joc de l’Oca d’Europa, la celebració 

del Dia d’Europa, el 9 de maig, o recursos educatius sobre la UE.

Europe Direct Tarragona organitza diverses activitats, 

adreçades sobretot a infants i joves però també a 

adults, amb l’objectiu d’acostar la UE a la ciutadania.

EUROPA 
amb els joves

NOVES 
propostes

No hi ha cap activitat que s’adapti a les teves necessitats? Tens algu-
na idea o proposta que vulguis fer-nos? Et preparem un projecte a 
la teva mida. Contacta amb nosaltres i ens posem d’acord.


