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Redacció
Els alumnes dels col·legis La 
Salle Tarragona i Torreforta 
van encendre més de 2.000 es-
pelmes a favor de la Fundació 
Proide, aquest dissabte. L’acte 
solidari va permetre recaptar al 
voltant de 1.000 euros que es 
destinaran a projectes educa-
tius impulsats per l’entitat. En 
aquesta ocasió, la trobada va 
comptar amb la col·laboració 
dels estudiants de Batxillerat de
l’escola i van representar s’han 

encès més de 2.000 espelmes 
que formaven una estrella ge-
gant, com a representació del lo-
gotip de La Salle. La cita també 
va oferir diversos tallers solida-
ris, liderats pels mestres d’Edu-
cació Infantil i pels mateixos es-
tudiants del col·legi. Els guanys 
es destinaran a un dels projectes 
que la Fundació té a l’Àfrica, 
principalment en països com 
Togo i Madagascar, i a Amèrica 
Llatina en països com Guatema-
la, Perú o Argentina. Les escales de la Catedral es van convertir en un espectacle. 
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La Salle encèn més de 2.000 
espelmes a favor de Proide

SOLIDARITAT

Redacció
L’alcalde de Tarragona, Josep Fè-
lix Ballesteros, ha rebut la màxi-
ma distinció dels Graduats Soci-
als, durant la celebració del seu 
Sopar Col·legial, que va tenir lloc 
el passat divendres. La trobada 
va anar precedida pe l’acte d’im-
posició de togues i jurament 
dels nous col·legiats exercents 
que passen a integrar-se en 
l’entitat tarragonina. En aquesta 
ocasió, van ser 8 els nous mem-
bres del Col·legi que van rebre 

la toga. L’acte va reunir prop de 
300 persones –al Tinglado 1 del 
Moll de Costa–, entre graduats 
socials i els seus familiars, així 
com membres d’altres col·legis 
professionals, agents socials i 
econòmics del territori.

Ballesteros va rebre la Meda-
lla als Serveis Distingits en la Ca-
tegoria d’Or i en reconeixement 
a la seva vinculació amb el Col-
legi. El sopar es va desenvolupar 
sota el lema «Estímuls, oportu-
nitats, futur». L’alcalde de Tarragona durant la rebuda del premi.
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Ballesteros rep la màxima 
distinció dels Graduats Socials
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