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Primera exhibició de Street Work a 
Calafell
Diumenge va tenir lloc a Calafell la 1a exhibició 
de Street Work al Baix Penedès. El campionat va 
estar organitzat per grup de Street Workout de 
Calafell, Spartans Barz,  amb la col·laboració de 
la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Ca-
lafell. La exhibició/campionat va comptar amb 
més de 50 atletes participants d’arreu de l’Estat.

La Generalitat reconeix la tasca 
educativa de BASF

BASF ha rebut un premi en reconeixement 
per la seva tasca com a empresa motivadora 
en la mobilitat d’estudiants de cursos de for-
mació professional del projecte EuroAppren-
ticeship a partir de la peticióde l’institut tar-
ragoní Comte de Rius. A l’acte d’entrega hi ha 
participat Erwin Rauhe, màxim responsable 
de les activitats de BASF al sud d’Europa i una 
vintena d’alumnes del programa.

L’Ajuntament de Cambrils rep als veïns de 
70 anys
L’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, va oferir una re-
cepció als cambrilencs que han fet o faran setanta anys.
Els participants van ser: Josep Torres Ferran, Teresina No-
gués Veciana, Leonor Moretó Castella, Rafel Parés Dalmau, 
Quimeta Ferré Pastó, Antonio Torres Torres, Josep Maria 
Siuró Salvadó, Justo Manuel Muñiz Rodríguez, Josep Ver-
net Vidal, Evelin Growland Barrera, Maria Dolors Plana 
Solé, Joan Expósito Cortés, Montserrat Costa Espinart, 
Joan Sabaté Margalef, Núria Bofarull Isart, Ramon Abella 
Lidon, Plàcid Rodríguez Puente, Maria Teresa Vallès Gui-
nart, Juan Antonio Paredes JIménez, Josep Abella Martí, 
Maria Pilar Gibert Escoda, Salvador Gaya Guinjoan, Maria 
del Carme Martí Massagué, Joan Prim Serra, Josep Maria 
Crusells Berenguer, Josefina Hernández Fosch, Pepita Ca-
sas Costa, Concepció Alcaine Zaragoza, Antonio Capella 
Guinjoan, Nati Costa Piqué, Anna Maria Ortoneda Rovira i 
Isabel Martín Henneberg.

Insígnies d’or al Col·legi de 
Farmacèutics de Tarragona
El Col·legi de Farmacèutics ha celebrat la Diada del 
Col·legiat. L’acte va comptar amb la presència de 
200 assistents. A l’acte es va honorar amb les in-
sígnies d’or als tres col·legiats que  complien el 50è 
aniversari com a membres del COFT.

Jurament de nous professionals al 
Col·legi de Graduats Socials
El Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona ha 
celebrat 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.

Hoy es un día muy especial y te mereces ser 
tratada como la reina que eres. Llenas mis días 
de felicidad. Te amo muchísimo y espero pasar 
contigo muchísimos cumpleaños más. ¡Feliz 
cumpleaños preciosa!

FELICITACIONS

Emotiva trobada d’antigues 
alumnes del Col·legi Aura

Més d’una cinquantena d’antigues alumnes 
d’Aura es van retrobar el passat dissabte en 
el mateix centre de la Canonja, per recordar 
vells temps i retre un emotiu homenatge a Loly 
Laborda, professora d’Aura durant més de 40 
anys. La jornada va acabar amb una visita a les 
noves instal·lacions de Llar d’Infants i amb un 
dinar seguit d’una llarga tertúlia a la que van 
participar totes les assistents.
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