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Laia Díaz
El jutge va decretar ahir llibertat 
amb càrrecs per als dos detin-
guts relacionats amb els alda-
rulls que es van registrar dijous 
passat després de la multitudinà-
ria manifestació amb motiu de la 
vaga general.

Els dos joves, membres de 
l’esquerra independentista i de 
la CNT, estan acusats de desor-
dres públics, obstrucció a la cir-
culació, resistència a l’autoritat 

i de causar danys per valor de 
més de 51.000 euros. Els Mos-
sos van detenir el militant de la 
CNT dissabte al matí a casa seva, 
mentre que al jove de l’esquerra 
independentista el van arrestar 
divendres passat.

Una trentena de simpatitzants 
de l’esquerra independentista 
i de la CNT, es van concentrar 
ahir al matí a les portes de l’Au-
diència en el moment en què 
els joves van passar a disposició 

judicial. A la plaça de la Font, els 
membres de Patrimoni per la Pau 
també van voler mostrar la seva 
solidaritat amb els detinguts.

D’altra banda, dissabte al matí 
van quedar en llibertat els ma-
jors d’edat que els Mossos van 

detenir el mateix vespre de la 
vaga, acusats de desordre públic, 
els mateixos càrrecs que se’ls 
imputen als dos menors d’edat 
detinguts també aquell vespre. 
En aquest darrer cas, les seves 
famílies dels dos menors van de-

nunciar els Mossos d’Esquadra 
per vexacions, lesions i detenció 
irregular.

De moment, la policia auto-
nòmica no descarta que encara 
hi pugui haver més detencions 
relacionades amb els aldarulls.
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Llibertat amb 
càrrecs per als 
dos detinguts pels 
aldarulls de dijous
Es tracta de dos joves tarragonins, un de 

l’esquerra independentista i l’altre de la CNT

CRISTINA AGUILAR

La plataforma Patrimoni per la Pau va voler solidaritzar-se amb els joves detinguts.

La Casa de la Festa obre les 
seves portes per Setmana Santa

CULTURA

La Casa de la Festa de Tarra-
gona obrirà les seves portes 
gratuïtament durant els dies 
de la Setmana Santa, a partir 
d’aquest dimarts, dia 3.

Aquestes visites es faran en 
grups de 25 persones, mitjan-
çant el sistema de cita prèvia, 
que s’ha de concertar al Museu 
d’Història de Tarragona, a la 
Casa Castellarnau, al carrer de 
Cavallers, núm. 14, o bé a través 
del telèfon:  977 242 220.
 Durant els dies laborables les 

visites es faran en horari de 
matí a les 11.15 h; 12.15 h. i 13. 15 
h. A la tarda la Casa de la Festa 
oferirà les visites a les 16 h., 17 
h. i 18 h. D’altra banda, els dies 
festius només hi haurà horari 
matinal. 

En aquesta es poden veure 
els elements patrimonials del 
Seguici Popular de les Festes 
de Santa Tecla, declarades tant 
d’interès turístic estatal com 
d’interès tradicional nacional. 
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Asamà, nova presidenta del 
Col·legi de Graduats Socials 

TARRAGONA

Anna Maria Asamà Esteve és 
la nova presidenta de l’Il·lustre 
Col·legi Oficial de Graduats So-
cials de Tarragona, tal com es 
va aprovar a la reunió de la jun-
ta general ordinària, celebrada 
dijous passat, on també es van 
aprovar els comptes anuals del 
2011 i el pressupost de l’exercici 
2012.

Asamà va ser escollida per 
aclamació, en ser la seva l’úni-
ca candidatura presentada a 
aquestes eleccions que havien 

de designar el successor del fins 
ara president, Francesc Blas-
co, que exercia el càrrec des de 
l’any 1996.

La nova presidenta és una 
experta professional que exer-
ceix com a graduada social des 
del 1988. Asamà ja formava part 
de la junta col·legial i ara esde-
vé la màxima representant dels 
graduats socials a la província. 
També és membre del Tribunal 
Laboral de Catalunya, a la dele-
gació de Tarragona. Redacció

Tarragona celebra avui el Dia 
Mundial de l’Autisme

FESTA

L’Ajuntament de Tarragona 
celebra avui, 2 d’abril, el Dia 
Mundial de l’Autisme. Els actes 
programats s’encetaran amb la 
lectura del manifest a càrrec de 
la presidenta d’Astafanias, Ale-
jandra Salor, que tindrà lloc, a 
les dotze del migdia, al Pati Jau-
me I del Consistori. 

Entre els actes, també hi ha la 
projecció de la pel·lícula María 
y yo, de Félix Fernández de Cas-
tro basada en la novel·la gràfica 
de María i Miguel Gallardo, a les 

sis de la tarda, al CaixaForum 
Tarragona. Després de l’acte, 
CaixaForum Tarragona també 
s’adherirà a la campanya Light 
it up blue, i tancarà els llums 
del vestíbul per encendre la il-
luminació en blau de la façana.

Així mateix, Tarragona s’ad-
hereix a la campanya interna-
cional Light it up blue. Autism 
speaks amb la il·luminació en 
blau del Palau Municipal i la 
torre dels Vents l’1 i el 2 d’abril. 
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El Port de Tarragona 
participa a la Feria 
Intermodal South 
America de Sao Paolo

El Port de Tarragona partici-
parà per tercer any consecutiu 
a la Feria Intermodal South 
America de Sao Paulo, que tin-
drà lloc entre el 10 i el 12 d’abril, 
al recinte firal Transamérica 
Expo Center. És la primera 
fira logística i de transport no 
només de Sud-amèrica, sinó 
de tot el continent americà. 
En aquest hi participaran més 
de 550 empreses expositores 
de més de 45 països i tenen 
un ampli programa de con-
ferències sobre les principals 
novetats d’aquests sectors. El 
Port pretén reforçar el vincle 
que manté amb Brasil i amb 
d’altres països sud-americans, 
amb els que manté tràfic de 
mercaderies. A més, també es 
vol donar cobertura a la comu-
nitat portuària de Tarragona i 
ports afins. Redacció
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