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CRISTINA AGUILAR

Cinta Bellmunt repassa
les vivències de Miquel
Barbarà en la darrera obra
El mossèn detalla la seva experiència amb l’església i la fe cristiana a
través de la vida que ha dut a terme des de la ciutat de Tarragona
CRISTINA AGUILAR

Redacció

Alumnes i mestres, en el nou espai inaugurat.

Ballesteros inaugura el nou
pati adaptat de l’escola SOLC
Els alumnes de l’escola SOLC
d’educació especial ja disposen
d’un nou pati. Ahir es va tallar
la cinta que inaugurava aquest
nou espai de l’escola. A la inauguració hi van assistir membres
de la Fundació PortAventura,
l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, el gerent del
Complex Educatiu, Vicenç
Abellan, entre d’altres personalitats. Els alumnes, en mostra
d’agraïment, van obsequiar a
la Fundació PortAventura amb

una placa com a agraïment. A
la presentació hi van assistir, a
més, 20 famílies d’alumnes escolaritzats al centre educatiu.
La Fundació PortAventura
ha finançat i materialitzat les
obres de millora del patí, el qual
s’ha adaptat a les necessitats
de l’alumnat del centre. Aquest
nou patí permetrà la interrelació entre els alumnes, beneficiarà i al seu desenvolupament
psicofísic, és una nova àrea de
joc terapèutic. Redacció

Centenars de persones es van
desplaçar fins al vestíbul del Teatre Tarragona per presenciar la
presentació de Petjades tarragonines a Catalunya. Vivències de
monsenyor Miquel Barbarà i Anglès, de Cinta S. Bellmunt. L’acte
va estar presentat per l’alcalde,
Josep Fèlix Ballesteros; pel director de Silva Editorial, Manuel
Rivera i per la coautora del llibre,
Cinta S. Bellmunt.
L’obra es basa en un exercici de
memòria personal i col·lectiva,
mitjançant la transcripció de les
trobades i l’intercanvi de coneixement entre el viacri general
Miquel Barbarà i la biògrafa i arqueòloga Cinta S. Bellmunt. Així,
el llibre es composa de la suma
d’entrevistes que ressegueixen la
vida de Barbarà, des de la línia de
la filosofia escolàstica. Les vivències que es descriuren en l’obra
recuperen documents i fets —en

Els assistents no van dubtar en adquirir el llibre.

part inèdits— que poden ajudar a entendre els canvis en les
darreres dècades de l’Església
Catòlica i de la societat tarragonina. En l’acte hi van participar

diverses personalitats com el
president de la Diputació, Josep
Poblet; el vicepresident, Albert
Vallvé i polítics com Francisco
Zapater o Alejandro Fernández.

Protecció Civil signa
un conveni amb la
policia de l’Estat de
Veracruz de Mèxic
L’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Tarragona i
la Secretaria de Seguretat Pública de l’Estat de Veracruz de
Mèxic han signat un conveni
de col·laboració per a la formació de les unitats canines
de rescat d’aquest Estat mexicà i l’assistència i coordinació
en casos de grans emergències que ho requereixin. L’acte
es va celebrar a la ciutat de
Xalapa de Mèxic el passat 19
de maig i van signar l’acord el
president de l’Associació tarragonina, Lluís Mangrané, i el
Secretari de Seguretat Pública,
Arturo Bermudez. El conveni
estableix que membres de la
unitat canina K9 de l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil instruiran les unitats canines de l’Escola de la Policia
Estatal de Veracruz. Així mateix, s’acorda la col·laboració
mútua per quan es produeixin
grans emergències o desastres
naturals. Els primers contactes entre els dos cossos es van
realitzar en el Primer Congrés
Internacional Caní organitzat
per la Policia Estatal de Mèxic
l’any passat on hi van assistir
representants de l’entitat tarragonina.

SEGURETAT

Euroports celebra el ‘Global Safety Day’
a les instal·lacions del Port de Tarragona

XAVI JURIO

Entre les activitats realitzades, s’ha portat a terme un simulacre d’accident d’un operari
Redacció

Europort va portar a terme ahir
una jornada de riscos laborals
i seguretat sota el lema «La seguritat és la meva responsabilitat», que des de fa temps que es
porta fent. Una vuitantena de
persones, membres de la plantilla d’Euroports així com d’Es-

tarraco, Prevenport i l’Autoritat
portuària, han participat durant
tot el dia en aquesta jornada, en
la qual s’ha realitzat xerrades explicatives i exercicis pràctics a la
seu que l’empresa té al Moll de
Castella i a la terminal de càrrega
general del Moll de Cantàbria.
Entre les activitats, s’ha dut a

terme un simulacre d’accident
a la terminal, on s’escenificava
l’atropellament d’un operari.
Aquest i altres exercicis han servit per comprovar la fiabilitat de
la normativa de salvament de
ferits i la seguretat. També ha
participat personal d’ambulàncies i la polícia portuària i s’ha

constatat l’excel·lent coordinació i efectivitat de tots els actors.
El simulacre ha comptat amb
la presència de la tinent d’alcalde, Victòria Pelegrí, el director
de l’Autoritat Portuària, Francesc Sánchez i el director financer del grup Euroports, Han Lindeman, entre altres.

Tot l’equip que va portar a terme el simulacre, encapçalat per
Francesc Sánchez, director general de l’ATP; Carles Severino,
director general Euroports Ibérica; i Juan Luis Vidaller, de
l’empresa d’Estarraco.

