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El Consell Comarcal del Tarragonès lliura els Premis Tarragonès 2013
L’acte de lliurament es va desenvolupar a l’Auditori Josep Carreras, de Vila-seca
ca, en el seu conjunt, o
als municipis que la componen per tal de fomentar els treballs de recerca, suposa una dotació
econòmica de 2.450 € i
la publicació del treball
en el termini d’un any a
la col·lecció Els llibres del
Consell.
El jurat va acordar per
unanimitat concedir la
beca al projecte “El Call
jueu de Tarragona”, un
estudi històric i arqueològic de l’ediici de Ca la
Garsa i el seu entorn de
Sergi Navarro, Aleix González i David Bea.

El president del Consell Comarcal, Frederic Adan, amb els guanyadors dels Premis Tarragonès.

L’acte de lliurament es va
desenvolupar a l’Auditori
Joan Carreras, de Vilaseca, i fou presentat per
l’actriu tarragonina Mercè
Rovira i amenitzat un concert del Cor Sant Esteve

de Vila-seca.
El Consell Comarcal del
Tarragonès, amb el patrocini de l’empresa REPSOL, com cada any, va
lliurar els premis en tres
àmbits deiferents: Premi-

beca d’Investigació, que
va guanyar ‘El Call jueu
de Tarragona; Premi Tarragonès de Creació, per
al director de cinema Jesús Monllaó; i Premi Tarragonès de Difusió, per

al fotògraf Rafael LópezMonné.
La
Quinzena
Beca
d’Investigació,
que
s’atorga a un projecte de
treball referit a la comar-

El Tretzè Premi de Creació Lucius Anneus Florus,
que té com a objectiu estimular les activitats de
creació en tots els àmbits
i fer notòria la trajectòria
artística d’una persona
o grup vinculat a la comarca. El jurat va atorgar
aquest premi al director
de cinema Jesús Monllaó,
en reconeixement a la
seva trajectòria cinemàto-

gràica i, especialment,
per l’estrena del seu primer llargmetratge “Fill de
Caín”. A més dels valors
intrínsecs de les seves
pel·lícules, es caracteritza per involucrar, en els
seus projectes, molts altres creadors del territori.
El Tretzè Premi Difusió
Eutyches, que té com a
objectiu assenyalar una
personalitat, entitat o associació, reconeguda en
el seu sector professional,
que hagi difós o incentivat
aspectes culturals, mediambientals o patrimonials i que el jurat va atorgar-lo al geògraf i fotògraf
Rafael
López-Monné,
especialista en paisatges
i camins, en reconeixement a la seva tasca de
recuperació i divulgació
de la xarxa de camins del
Tarragonès, per la voluntat de recuperar els espais públics per a tothom i
per la difusió de la cultura
popular i tradicional, a través de la fotograia.

POLÍTICA

SOCIETAT

Heras critica a l’Ajuntament per la zona
blava de l’Avinguda Andorra

El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona celebra la
imposició de togues als nous col·legiats i el Sopar anual

La regidora ha fet unes declaracions després de que
l’Estat hagi advertit que l’Ajuntament no pot decidir
sobre una via de la qual encara no té la titularitat
La regidora del Partit
Popular, Judith Heras,
ha assegurat que “la
il·legalitat de la zona
blava de l’Avinguda
Andorra és una nova
demostració de la incompetència del Govern Ballesteros, ja que
demostra el desconeixement que tenen de la
titularitat de les vies i carrers de la ciutat”.
Heras ha recordat que
“una de les promeses
electorals de Ballesteros al 2007 va ser
l’eliminació de zones
blaves, arribant a pintar
de blanc alguns carrers
durant el seu primer any
de mandat. Sis anys

després, la realitat demostra que Ballesteros
no ha complert la seva
paraula, arribant a pintar
de blau ins i tot carrers
que són de titularitat estatal”.

L’Alcalde de Tarragona, el Conseller de Justícia de la Generalitat i el President del
Consejo General de Graduados Sociales de España, entre moltes altres autoritats,
assisteixen a una trobada que reuneix prop de 300 persones

La regidora recorda també que “Ballesteros fa
demagògia davant dels
veïns de la Savinosa
per reclamar a l’Estat la
instal·lació d’un semàfor
que, per cert estarà llest
abans de Nadal, i en
canvi no té cap problema en instal·lar-ne dos
a la Plaça Imperial Tàrraco, que també és de
titularitat estatal”.

Jurament dels nous col·legiats.

L’Il·lustre Col·legi Oicial
de Graduats Socials de
Tarragona va celebrar
una nova edició del seu
Sopar Col·legial, acte que
va estar precedit a la tarda per l’acte d’imposició
de togues i jurament dels

nous col·legiats exercents
que passen a integrar-se
en l’entitat tarragonina
dels graduats socials.
El Sopar, que enguany
va coincidir amb la celebració del 40è aniversari

del Col·legi de Graduats
Socials de Tarragona, va
tenir com a lema principal
“Celebrem 40 anys mirant al futur amb il·lusió”.
Pel que fa al motiu principal de la vetllada, la
concessió de reconei-

xements i distincions de
l’Il·lustre Col·legi Oicial
Graduats Socials, es va
obrir amb l’homenatge als
col·legiats i col·legiades
mereixedors de la Medalla al Mèrit Professional

