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La Reial Congregació de la Puríssima
Sang mostra el seu Ciri Pasqual
L’encarregada de decorar-lo ha estat l’artista Mònica Castanys
OLÍVIA MOLET

REDACCIÓ

Cristian Torrijos, acompanyat pel professor Ferran Mas.

El reusenc Cristian
Torrijos, campió de
l’SpainKills 2011
És alumne de l’Institut Baix Camp
REDACCIÓ

L’alumne de l’Institut
Baix Camp de Reus, Cristian Torrijos Lázaro, que
està cursant el primer
curs del Cicle Formatiu
de Grau Superior d’Administració de Sistemes
Informàtics i Xarxes, va
guanyar la medalla d’or
en la XXXIII Olimpíada
de Formació Professional
(FP) SpainSkills 2011 que
es va celebrar a Madrid la
setmana passada.
Torrijos, que va participar representant el combinat de Catalunya, va
imposar-se en la categoria de FP Tecnologia de
la Informació i la Comu-

nicació, especialitat Disseny Web i va guanyar
la medalla d’or. El reusenc va rebre el guardó de
mans del director general
de FP del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
Melcior Arcarons.
Després d’aquest excellent resultat, Cristian Torrijos, que va estar acompanyat pel professor del
departament
d’Informàtica, Ferran Mas, representarà Espanya en
el campionat mundial
WorldSkills2011, que se
celebrarà a Londres, capital del Regne Unit, el proper mes d’octubre.

La Galeria d’Art Anquin’s
de Reus va acollir ahir l’acte de presentació del Ciri
Pasqual de la Reial Congregació de la Puríssima Sang
de Nostre Senyor Jesucrist.
Enguany, l’encarregada de
decorar l’element ha estat
l’artista barcelonina Mònica Castanys.
Aquest vespre, a partir
de les nou, els Armats de
la Sang de Reus realitzaran la tradicional Baixada de Llances, des del seu
lloc d’assaig ins al Temple
de la Sang. Allà, es farà la
presentació del 12è Opuscle dels Armats, a càrrec
de la reconeguda ceramis-

La Congregació de la Sang va presentar el Ciri Pasqual a l’Anquin’s.
ta Neus Segrià. Acabada la
presentació es farà un petit concert-recital poètic.

Ambdós actes comptaran
amb la presència del Clavari de la Sang, Josep Altès.
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L’Institut Pere Mata
celebra la Jornada
Anual de Recerca
L’Institut Pere Mata celebra avui la Jornada Anual
de Recerca 2011 durant la
qual es presentaran quatre treballs de recerca desenvolupats durant l’any
passat. La jornada, que
tindrà lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina de Reus, té per objectiu donar a conèixer la
tasca de recerca que desenvolupen els residents
que es troben en formació a l’Institut Pere Mata.
Després de la presentació
hi haurà una discussió
moderada sobre aquests
i a continuació, la Dra.
Judit Usall presentarà
l’estudi Moduladors estrogènics en el tractament
de l’esquizofrènia, i el Dr.
Antoni Ramos, TDAH en
adults: medicina basada
en l’evidència. REDACCIÓ

LITERATURA

OLÍVIA MOLET

Marina Vilalta presenta el llibre
sobre el seu pare a la Biblioteca
REDACCIÓ

La Biblioteca Central Xavier Amorós va ser l’escenari ahir de la presentació,
a càrrec d’Ernest Benach,
del llibre Què pensa Albert
Vilalta, que recull les experiències de qui va ser el
primer conseller de Medi
Ambient d’un Govern de la
Generalitat de Catalunya. A
través de les converses amb
la seva illa Mariona, Albert
Vilalta fa un repàs dels di-

ferents episodis professionals i personals de la seva
vida, entre elles el segrest
del seu ill Albert Vilalta
durant l’any passat a mans
d’Al-Qaida.
El llibre és el testimoni
d’una vida professional dedicada al servei públic i a
Catalunya, que ha inluït en
gran manera en el disseny
actual de les infraestructures del país i en la seva qualitat ambiental.

L’acte va tenir lloc a la Biblioteca Central Xavier Amorós.
CEDIDA

EMPRESA RECOMANADA

Coneix de prop els animals fent
una visita al Zoo Valls
Llames, zebres, antílops i diverses aus són algunes de les espècies que
els infants poden descobrir a través de tallers i activitats diferents
Una de les propostes lúdiques que es poden portar a
terme durant tot l’any i ara
també aproitant les vacances de Setmana Santa és
fer una visita al Zoo Valls.
Aquest indret, que té una
extensió de terreny de tres
hectàrees aproximadament,
està situat a la carretera de
Puigpelat.
El Zoo Valls funciona
des de fa uns quinze anys i
ofereix als seus visitants la
possibilitat de conèixer un
ventall amplíssim d’animals
diferents. Llames, zebres,
rucs africans, porcs vietna-

mites, cabres, ovelles i antílops són algunes de les espècies que podem trobar al
Zoo Valls, a més també de
diverses espècies d’aus diferents com les gallines, faisans, etc. Aquest zoo està
pensat per al públic més
menut de la casa. Els infants
poden tenir contacte directe amb alguns dels animals,
donant-los menjar, sota vigilància i control. A més a
més, el Zoo disposa d’una
zona de jocs, una aula de natura i tallers diversos dirigits
per un grup de monitors, a
més d’un restaurant i una

El Zoo Valls obre
les seves portes
els dissabtes i
diumenges durant
tot el dia
zona de terrassa. En aquest
restaurant, que està obert
els dissabtes i diumenges,
es poden celebrar tot tipus
de festeigs, com comunions, bateigs, en un entorn
únic i molt adequat per als
nens i nenes.
A més, qui ho desitgi en

Un dels exemplars que podem contemplar al Zoo Valls.

època de calçotades també es pot gaudir d’autèntics
calçots, fets pels mateixos
treballadors del recinte zoològic.
El Zoo Valls és un espai

ideal per tenir un contacte
amb els animals; per aquesta raó, moltes escoles el trien per fer alguna excursió
didàctica amb els alumnes.
Tothom qui vulgui gau-

dir d’una jornada de natura
i diversió i bona cuina, l’horari del Zoo és els dissabtes
i diumenges de 10 del matí
a set de la tarda aproximadament.

