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Laia Díaz
L’església de Jesús i Maria es va 
quedar petita ahir durant la pre-
sentació de la revista-programa 
de l’Associació La Salle.

L’encarregat d’anar donant 
a conèixer tots els detalls de 
l’opuscle va ser el metge trau-
matòleg i exalumne del col·legi, 
Miquel Sanchis, que va remar-
car que, davant les adversitats 
que regnen a dia d’avui al món, 
com la corrupció, l’engany, l’odi, 
l’avarícia humana, «els cristians 
tenim l’obligació de demostrar 
sense complexes i amb fermesa 
aquest testimoni de fe en front 
qualsevol adversitat».

El metge tarragoní va voler 
dedicar, durant la seva presen-
tació, un sentit record a tots els 
germans de La Salle que van ser 
morts durant la Guerra Civil es-
panyola. A banda, va convidar 
tothom a participar en la mul-
titudinària beatificació que es 
farà a la ciutat el 13 d’octubre per 
honrar als qui van tenir l’única 
culpa «de donar el seu testimo-
niatge de fe als demés». 

A més, Sanchis, molt actiu a 

les xarxes socials, especialment 
a Facebook, va animar als mem-
bres de l’entitat a continuar ac-
tius a Internet, ja que «és molt 
lloable  es la tasca evangelitza-
dora que molta gent està duent a 
terme per la xarxa».

Pel que fa a l’opuscle, Sanchis 
va felicitar als portants del mis-

teri «Vetlleu i pregueu», ja que 
enguany aquesta peça, protago-
nista de la portada de l’opuscle, 
fa setanta anys que va sortir per 
primera vegada a la Processó del 
Sant Enterrament. Finalment, el 
metge també va tenir un especial 
record per tots els fotògrafs que 
havien cedit les seves imatges 

per il·lustrar l’opuscle, ja que ell 
també és membre de l’equip de 
fotògrafs de l’Agrupació d’Asso-
ciacions de Setmana Santa.

Sanchis va acompanyar la 
seva presentació per unes diapo-
sitives on es podien anar veient 
detalls de tot el que ell va anar 
exposant verbalment.

TRADICIÓ

Miquel Sanchis: «Hem de demostrar 
sense complexes el testimoni de fe»
El metge i exalumne de La Salle va ser l’encarregat de presentar l’opuscle de l’Associació lasaliana

cristina aguilar

Miquel Sanchis, durant la presentació.

Els actes d’aquest 
cap de setmana

Segueixen les presentacions 
dels opuscles i avui serà el 
torn de l’Associació del Pas 
de la Presa de Jesús. L’acte 
es farà a la Llotja del Peix a 
les vuit del vespre. A ban-
da, l’església de Sant Agustí 
acollirà a partir de les nou 
un concert de la Banda de 
Música de l’Associació La 
Salle. Pel que fa a dissabte, 
les visions de la Setmana 
Santa de Tarragona es tras-
lladen fins a Palència i, a dos 
quarts de nou, el Marejants 
presentaran el seu opuscle 
a Sant Pere del Serrallo. L.D.

FORMACIÓ
cristina aguilar

La magistrada del Suprem, Rosa M. Virolès, va presidir l’acte.

Tarragona acull de nou les 
Jornades de Dret del Treball
L’Hotel Ciutat de Tarragona va 
acollir ahir la inauguració de les 
XVIII Jornades de Dret del Tre-
ball i de la Seguretat Social.

L’encarregada de presidir 
l’acte va ser Rosa Maria Virolès, 
magistrada de la Sala Quarta del 
Suprem i directora tècnica de la 
trobada qui, a més de donar la 
benvinguda als assistents, va 
destacar que «les Jornades es 
fan majors d’edat amb aquesta 
divuitena edició, que demostra 
la seva solidesa i la continuïtat 

de l’excel·lent oferta formativa 
que ofereixen». A més, Virolès 
també va remarcar «la gran ac-
tualitat, interès i afectació soci-
al de tots els temes que integren 
el programa d’actes».

A les jornades s’hi tracten 
aspectes de màxima actualitat 
i rellevància de les reformes 
raborals, fins arribar a l’acte de 
cloenda, que tindrà lloc avui i 
que anirà a càrrec de Ramon 
Bonastre, secretari d’Ocupació 
i Relacions Laborals. Redacció


