L'artista Josep Maria Rosselló serà nomenat Fill
Predilecte i Francesc Blasco rebrà el Diploma al
Mèrit Cívic
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Francesc Blasco
El plenari de l'Ajuntament de Tarragona ha acordat concedir diversos diplomes a diferents ens i
persones de la ciutat. En primer lloc, s'iniciaran els tràmits per concedir el títol de Fill Predilecte
al artista pintor Josep Maria Rosselló i es farà el mateix per atorgar el Diploma al Mèrit Cultural
de l’Associació de Radioaficionats de Tarragona i Diploma al Mèrit Cívic a l’expresident del
Col·legi de Graduats Socials, Francesc Blasco.
Josep Maria Rosselló
Neix a Tarragona el 1950. Estudia a l’Escola d’Art de Tarragona, a l’Escola de Belles Arts de
Sant Jordi i gravat a l’Escola Massana de Barcelona. Al llarg de la seva trajectòria professional
treballa a diferents ciutats d’Europa i a moltes poblacions de Catalunya, com a Sitges on l’any
1992 realitza el cartell del Centenari de les Festes Modernistes o diferents accions de pintures i
murals en directe.
En els darrers temps ha col·laborat intensament amb l’Ajuntament de Tarragona i més
concretament amb la Conselleria de Cultura amb l’encàrrec de dos projectes: d’una banda un
mosaic de paviment situat davant el Teatre Tarragona, que ens condueix fins a la porta i de
l’altra un mur a l’interior, al vestíbul del nou equipament, titulat Una platja per a tu.
Francesc Blasco
Neix a Reus el 1957. President del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona del 1996 al 2012.
Com a president d’aquesta entitat va fomentar i impulsar el compromís constant amb la ciutat i
la societat de Tarragona, donant suport a totes les campanyes impulsades pel municipi com la
declaració de Ciutat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO o més recentment, l’any 2009,
amb l’adhesió a la candidatura per esdevenir seu dels Jocs Mediterranis del 2017.
L’any passat, el 2012, va promoure l’organització de les XVII Jornades de Dret del Treball i
Seguretat Social, amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros i l’any 2007
va rebre el Diploma de Serveis Distingits de la ciutat, a mans de l’anterior alcalde. Entre els
anys 1996 i 2012, com a president de l’entitat, ha mantingut una constant i intensa activitat en la
seva presència social i contribuint al creixement de les seves competències professionals.

