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BASF organitza a Tarragona un
debat sobre el futur de la indústria
europea
L'acte s'emmarca en la Conferència sobre el Futur d'Europa que promou la Unió
Europea

Imatge d'assistents a l'acte | Cedida

El Seminari de Tarragona ha acollit aquesta dijous el debat sobre el futur de la indústria a
Europa, organitzat per la companyia BASF. La multinacional alemanya, des de finals de 2021,
està organitzant en els Estats membres de la Unió Europea aquests esdeveniments, que
s'emmarquen en la Conferència sobre el Futur d'Europa (CoFoE), que promou la mateixa UE. La
CoFoE és un fòrum de debat i reflexió on la ciutadania europea, empreses i diverses ONG aporten
idees sobre l'avenir institucional de la Unió Europea. La iniciativa la promouen conjuntament el
Parlament Europeu, el Consell de la UE i la Comissió Europea, que s'han compromès a donar
seguiment a les recomanacions formulades durant el procés.
En aquest context, BASF, amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, ha convocat
aquest dijous a Tarragona una taula rodona d'experts per a analitzar el futur d'aquesta
indústria verda i digitalitzada a la qual aspira el continent europeu. L'acte ha estat conduït pel
director de comunicació de la AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona), Francisco
Montoya; i inaugurat per la rectora de la URV, Maria José Figueras; i el director del complex
industrial de BASF a La Canonja (Tarragona), Benjamin Hepfer. Després d'aquestes primeres
intervencions ha arribat l'exposició de la Consellera d'Exteriors i Govern Obert de la Generalitat de
Catalunya, Victòria Alsina. També aquesta Conselleria ha liderat a Catalunya una agenda pròpia
d'actes sota el paraigua de la Conferència sobre el Futur d'Europa, amb el doble objectiu de
fomentar la participació ciutadana i fer escoltar la veu de Catalunya en les institucions europees.
Alsina ha explicat com aquesta iniciativa ?ha de servir com una conversa oberta sobre els reptes
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futurs clau que involucren, no sols al sector públic, sinó també al privat. Sense la veu del sector
privat, la Conferència no serà reeixida. I el futur d'Europa necessita escriure's amb moltes mans?.
La intervenció de la consellera ha donat pas a la taula rodona, que ha comptat amb la presència
de la membre de la Junta Directiva global de BASF, Saori Dubourg; el cofundador de l'ONG
Good Karma Projects, Jordi Oliva; la professora d'Economia Industrial, Economia de la Innovació i
Dinàmiques Industrials de la URV, Mercedes Teruel; i el President de la IUPAC (International
Union of Pure and Applied Chemistry), Javier García. Els quatre han discutit sobre el futur de la
indústria europea, i el paper que jugarà la Unió en la transició global cap a una indústria verda i
digital. En aquest sentit, Saori Dubourg ha explicat que el repte d'Europa és majúscul, perquè
significa liderar una transició que només tindrà sentit si és global.
?A BASF secundem plenament el Pacte Verd Europeu i estem orgullosos que Europa assumeixi
un paper de lideratge en aquest sentit. Però el canvi climàtic és un desafiament global i, de fet,
només pot abordar-se a nivell mundial. Tots nosaltres, a tot el món, necessitem prendre mesures,
frenar vells hàbits, prendre decisions audaces i seguir nous camins. Europa per si sola no pot
salvar al món, però podem tenir un gran impacte mostrant al món com es pot fer. I aquí és on crec
que encara tenim treball per fer en el marc del Pacte Verd Europeu?, ha assegurat la màxima
representant de la regió Europa en la Junta Directiva de la companyia germànica. ?El Pacte Verd
Europeu és, de fet, un bon punt de partida i il·lustra el camí en la direcció correcta. És un projecte
social per a donar suport a una transició justa, és un projecte econòmic que busca rejovenir la
inversió i la competitivitat europees i, sobretot, és un projecte europeu que proporciona propòsit i
unitat a la Unió Europea?, ha afirmat també Dubourg.
La taula rodona ha finalitzat amb un torn obert de preguntes i respostes amb el públic. La
clausura de l'esdeveniment ha anat a càrrec del màxim presentante del Grup BASF a Espanya i
Portugal, Carles Navarro, que ha resumit les principals idees que s'han posat damunt de la taula
durant l'esdeveniment.
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