
EL REI FELIP VI CONSTITUEIX OFICALMENT EL COMITÈ D'HONOR 
DELS JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2017 

 
 
Durant el seu discurs ha assegurat que els Jocs de Tarragona incidiran positivament en la generació de 
llocs de treball, el desenvolupament econòmic i la projecció internacional del territori 
 
 
El Rei Felip VI ha presidit aquest matí la constitució del Comitè d'Honor dels Jocs Mediterranis 
Tarragona 2017 en un acte que ha tingut lloc al Teatre Tarragona i que ha comptat amb uns 250 
assistents, entre els que hi havia representants del món de l'esport, institucions públiques, sector 
empresarial, cultura i la societat civil. En el seu discurs, el Rei ha assegurat que "els Jocs de Tarragona 
són una oportunitat per avançar cap al futur i augmentar el prestigi del nostre país en la regió 
mediterrània". Felip VI també s'ha mostrat convençut que "tot l'equip humà volcat en l'organització 
dels Jocs està fortament compromès en fer d'aquest projecte un projecte sòlid que garantitzi un llegat 
sostenible per Tarragona". 
 
L'acte de constitució del Comitè ha tingut un caràcter institucional i també ha comptat amb parlaments 
de l'alcalde de Tarragona i president del Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis, Josep Fèlix 
Ballestros; del president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco; del president del Comitè 
Internacional dels Jocs Mediterranis, Amar Addadi; del conseller de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, Francesc Homs i del ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Alfonso Alonso. 
 
La constitució del Comitè també ha servit per posar en funcionament aquest òrgan honorífic dels Jocs, 
així com per marcar el full de ruta des d'avui fins el 2017. Posteriorment, el Rei ha visitat la Tarraco 
Arena Plaça, una de les instal·lacions seu dels Jocs Mediterranis. 
 
Membres Comitè d'Honor 
 
•    Excm. Sr. Mariano Rajoy Brey, president del Govern de l'Estat. 
•    Molt Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya. 
•    Excm. Sr. José Ignacio Wert Ortega, Ministre d'Educació, Cultura i Esports. 
•    Honorable Sr. Francesc Homs i Molist, conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
•    Ilm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona i president de la Fundació Tarragona 2017. 
•    Ilm. Sr. Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona. 
•    M. Amar Addadi, president del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis. 
•    Ilmo Sr. Alejandro Blanco Bravo, president del Comité Olímpico Español 
•    Sr. Kim Faura i Batlle, director general de Telefónica a Catalunya. 
•    Sr. Isidre Fainé i Casas, president de CaixaBank. 
•    Sr. Antoni Brufau i Niubó, president de Repsol. 
•    Sr. Josep Miquel Abad, director general de El Corte Inglés a Catalunya. 
•    Sr. Enric Crous i Millet, director general de SA DAMM. 
 


