Presentació i objectius
En el marc del pla de relacions amb l’entorn,
el Complex Industrial de Repsol a
Tarragona vol millorar el coneixement
que es té de les seves instal·lacions i
la seva activitat industrial. És per això
que s’ha creat aquesta jornada que vol
ser una eina perquè els professionals dels
mitjans de comunicació, comprenguin millor
l’activitat de Repsol i, en aquest cas, de
les seves Instal·lacions Marines. L’objectiu
d’aquesta sessió formativa és fer entenedora
l’operativa de Repsol al Port, així com donar
a conèixer les diferents instal·lacions de què
disposa i les mesures de seguretat existents.
Aquesta activitat formativa es desenvolupa
en el marc de l’acord de col·laboració
existent entre la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i Repsol.

Organitza

Jornades tècniques
de formació per
a periodistes
5 de febrer de 2020

Organitzada
per Repsol i el Col·legi
de Periodistes

Format

Programa

La jornada de formació per a periodistes s’ha dividit
en dues sessions d’igual contingut, una de matí i
una altra de tarda, i un dinar de treball. Els dos grups
realitzaran les mateixes activitats i coincidiran en el
dinar que serà conjunt.

Sessió de matí
09.15

Rebuda i acreditació.
S’oferirà un petit esmorzar.

Dinar conjunt
14.00

Arribada a l’Hotel. S’incorpora el director
del Complex Industrial de Repsol a Tarragona,
Josep Francesc Font, i els participants en la
sessió de tarda.

14.10

Dinar de treball.

09.30 Inici de la jornada. Benvinguda a càrrec de
la presidenta de la Demarcació de Tarragona
del Col·legi de Periodistes, Coia Ballesté, i del
coordinador de Comunicació de Repsol, Josep
Bertran.
09.45 Explicació sobre l’operativa del pantalà.
Sessió impartida pel responsable
d’Instal·lacions Marines de Repsol a Tarragona,
Jordi Mas, i per Josep Bertran. S’explicaran les
grans xifres de l’activitat portuària de Repsol,
les mesures de seguretat i la seva operativa.

Imatge de la monoboia de Repsol a Tarragona

Sessió de tarda

Imatge del pantalà de Repsol a Tarragona

Inscripcions

11.00

Visita en llanxes al pantalà i a la monoboia.

Els interessats es poden inscriure enviant un correu
electrònic a:

12.30

Visita a les instal·lacions de Tancs Platja.
El trasllat es farà amb furgonetes.

xavier.arnavat@servexternos.repsol.com
secretaria-tarragona@periodistes.org

13.30

Sortida en direcció a l’Hotel Gran Palas de
la Pineda. Amb els vehicles particulars.

Aquesta preinscripció està subjecta a un nombre
limitat de places.

15.45

Sortida en direcció a Instal·lacions Marines.
Amb els vehicles particulars.

16.10

Visita en llanxes al pantalà i a la monoboia.

17.30

Visita a les instal·lacions de Tancs Platja.
El trasllat es farà amb furgonetes.

18.30

Explicació sobre l’operativa del pantalà.
Sessió impartida pel responsable
d’Instal·lacions Marines de Repsol a Tarragona,
Jordi Mas, i pel coordinador de Comunicació de
Repsol, Josep Bertran. S’explicaran les grans
xifres de l’activitat portuària de Repsol, les
mesures de seguretat i la seva operativa.

19.30

Fi de la visita.

