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El Teatre Fortuny de Reus va ser l’escenari de la gala. FOTO: CEDIDA

La distinció municipal Premi Tàrraco
s’ha lliurat a la Fundació Privada Mútua
Catalana, en reconeixement a la tasca
de conservació, preservació i difusió del
patrimoni mundial de la ciutat. Un guardó que va ser recollit pel president de la
Fundació Privada Mútua Catalana, Joan
Josep Marca. L’acte va comptar amb la
lectura de textos literaris sobre el patrimoni tarragoní a càrrec dels alumnes de
l’Escola de Lletres.

L’acte de lliurament del premi va tenir lloc a la Sala del Sarcòfag d’Hipòlit. FOTO: PERE FERRÉ

La presentació va tenir lloc dijous a la seu de la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. FOTO: PERE FERRÉ

Jigsaw British School ha celebrat el
Harvest Festival, una festa molt antiga
que se celebra arreu del món en la qual
és dona gràcies pels aliments cultivats
i per l’esforç de totes aquelles persones
que fan la collita. L’escola britànica ha
aprofitat aquesta festivitat per conscienciar els seus alumnes que existeix
un gran nombre de persones que viuen
amb moltes dificultats. Per això, ha organitzat un recapte d’aliments a tota
l’escola per a la fundació Càritas El
Catllar, on s’ha recollit més de 150 quilos d’aliments.

El Teatre Fortuny de Reus va acollir el
25 de novembre la gala Special Olympics, en la qual es va commemorar el
primer aniversari dels Jocs Special
Olympics realitzats a Reus del 25 al 27
de novembre de 2016. És la primera
ocasió que la Fundació Special Olympics
organitza aquesta gala fora de Madrid,
on es troba la seu d’aquesta institució.
Amb aquest acte, tant la Fundació Special Olympics com l’Ajuntament de Reus
van rememorar i compartir amb els esportistes de la demarcació, voluntaris i
col·laboradors aquestes jornades.

Els alumnes de Jigsaw British School han recaptat 150 kg per a Càritas. FOTO: CEDIDA

En el marc dels actes desenvolupats per
donar a conèixer la figura i l’obra de Josep M. Pujol de Barberà, arquitecte municipal entre els anys 1897 i 1939, dijous es va presentar el llibre Josep M.
Pujol de Barberà a Tarragona. L’arquitecte i l’espai, editat per Editorial Silva dins
la col·lecció Quaderns de l’Arxiu número 8. L’acte va tenir lloc a la seu de la
demarcació de Tarragona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.

