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L’encesa de llums va donar el tret de sortida a la campanya na·
dalenca el passat divendres. Centenars de persones van pre·
senciar com els carrers s’omplien de colors i llum. La pista de 
gel també va entrar en funcionament. Enguany, s’han instal·
lat 500 motius nadalencs en 60 carrers. 

La campanya de Nadal envaeix la ciutat
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Les corals de primària i secundària del Col·legi Joan Roig de 
Tarragona van omplir part de la Rambla Nova, el passat diven·
dres, per encetar la Fira de Nadal. L’acte va servir perquè els 
alumnes mostressin les seves aptituds i tot allò que han après. 
La regidora Elvira Ferrando va acudir a la celebració.

Les corals del Col·legi Joan Roig brillen
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A.Fortuny
Onze diorames i més d’un cente·
nar de figures formen la tradici·
onal exposició de l’Agrupació de 
Pessebristes. Per primera vegada, 
tot aquell interessat podrà gau·
dir·ne visitant la cripta de l’es·
glésia de Sant Antoni de Pàdua, 
–coneguda com a església dels 
Caputxins–, situada a la Rambla 
Nova.  Cal destacar que l’entitat 
ha hagut d’abandonar la seva 
seu habitual, situada al carrer Gi·
rona, i provisionalment utilitza 
aquest espai. Ahir al vespre es va 
inaugurar l’exposició i s’hi podrà 
accedir al llarg de les festes de 
Nadal. Dolors Plana, vocal de la 
junta de l’associació, va detallar 
que «cada any, els diorames són 
diferents i la novetat és un que 
inclou el festeig de Sant Josep i 
Maria». Aquest presenta una re·
producció de part de la Casa Cas·
tellarnau. Així mateix, entre els 
diorames també n’hi haurà tres 
que faran referència a la neces·
sitat de «trobar posada». Plana 
va detallar que «fa trenta anys ja 
havíem utilitzat part d’aquesta 
església, però necessitem un lloc 

que ens permeti emmagatzemar 
els materials i que també funcio·
ni com a taller». Per la seva ban·
da, un altre membre de l’entitat, 
Carles Tarragó, va destacar que 
«tenim figures originals d’ar·

tesans reconeguts com Daniel 
José, Martí Castells o Montserrat 
Ribes».

El treball de construir un dio·
rama pot costar uns dos mesos 
de feina, tot i que sempre depèn 

de la persona o grup que ho du·
gui a terme. Per a Dolors Plana, el 
món del pessebre és una tradició 
que «no es perdrà», tot i que re·
clama una major implicació dels 
joves. 

TRADICIÓ

Onze diorames formen l’exposició 
de l’Agrupació de Pessebristes
L’entitat busca una nova seu tot i que ocupa, provisionalment, l’església de Sant Antoni de Pàdua
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La mostra es va inaugurar ahir i es podrà visitar fins després de la celebració de Reis.

Els Graduats Socials de Tarragona 
premien l’experiència
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Enrique Olivella i Valentí Carné reben homenatge pels 50 anys al col·legi

Redacció
L’Il·lustre Col·legi Oficial de 
Graduats Socials de Tarragona 
va celebrar dissabte al vespre 
una nova edició del seu Sopar 
Col·legial. L’acte va reunir 250 
persones, entre graduats soci·
als i els seus familiars, així com 
membres d’altres col·legis pro·
fessionals, agents socials i eco·

nòmics i autoritats. 
Enguany, el Sopar Col·legial 

dels Graduats Socials de Tarra·
gona va tenir com a lema prin·
cipal El nostre treball, el nostre 
valor. Pel que fa al motiu princi·
pal de la vetllada, la concessió de 
reconeixements i distincions de 
l’Il·lustre Col·legi Oficial Gradu·
ats Socials es va finalitzar amb el 

lliurament d’una nova categoria 
de distincions als col·legiats més 
longeus: la Medalla de Sant Jo·
sep Artesà al Mèrit Professional, 
en la Categoria d’Or, que va re·
caure a Enrique Olivella Perpiña, 
que no va poder assitir a l’acte i  
també va rebre la Medalla pels 
50 anys de col·legiació Valenti 
Carné Nin. La presidenta de l’COGS de Tarragona, Anna Maria Asamà, fent el seu parlament . 

CEDIDA

Redacció
Més de 2.000 espelmes van il·
luminar divendres les escales 
de la Catedral de Tarragona amb 
l’objectiu de recaptar fons en 
favor de la Fundació Proide. Es 
tracta d’una nova edició, la de·
sena, de l’Encesa Solidària, una 
cita que any rere any organitzen 
els col·legis La Salle Tarragona i 
Torreforta.

Un any més, l’estrella gegant, 
el logotip que representa les es·
coles La Salle, va ocupar les es·

cales de la Catedral al complet, 
mentre també s’oferien diversos 
tallers solidaris a l’entorn de la 
plaça de les Cols.

En aquesta ocasió la recapta·
ció econòmica, que va superar 
el miler d’euros, anirà desti·
nada als menjadors escolars 
dels alumnes del nord de Togo 
(Àfrica), concretament a la zona 
de les Savanes. L’entitat encar·
regada de gestionar els recursos 
és l’ONG Proide, que va néixer 
l’any 1992 de les escoles La Salle. La recaptació va superar el miler d’euros i es destinarà a Togo. 
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Més de 2.000 espelmes de la 
Salla insten a la solidaritat
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