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TARRAGONA

RECONEIXEMENTS

El ministre Catalá condecora tres
professionals de l’àmbit judicial
En el decurs de l’acte, diu que «és un bon moment per recordar que vivim en un Estat democràtic»
CRISTINA AGUILAR

Carles Gosálbez

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va presidir ahir a Tarragona
l’acte d’imposició de condecoracions de l’Orde de Sant Raimon
de Penyafort a Isabel Gil –medalla de plata– i Francisco García i
Luis González, –creu distingida
de segona classe–, en un acte celebrat a la subdelegació del Govern de l’Estat. Català, que no va
voler atendre els mitjans de comunicació de Tarragona perquè
hores abans havia fet declaracions a Barcelona, va dir en el seu
parlament que «ara que se celebra el quarantè aniversari de la
Constitució, és un bon moment
per recordar que vivim en un
Estat democràtic de dret». El ministre fa afirmar que, amb l’acte
d’entrega de les distincions, «fem
un reconeixement a què és la justícia, un ideari de democràcia i
de servei a la societat».
Isabel Gil, funcionària del
cos de Tramitació Processal i
Administrativa a l’Audiència
Provincial de Tarragona fins a la
seva jubilació, va dir, en rebre la
medalla de plata de l’ordre, que
«avui és un dia especial, un dia
que mai oblidaré, un dia que em
fa feliç». Gil va donar les gràcies
al president de l’Audiència, Javier Hernández, «per aquest regal,
perquè sense la seva iniciativa
aquest acte mai l’hauria celebrat», i també va tenir unes paraules per l’expresident, Antonio
Carrils, dues persones que «han
estat la meva referència». Gil va

SUCCESSOS

Rescaten ‘in extremis’ un
cadell de gat d’un arbre
del Parc Francolí
L’animal s’hi havia enfilat el dimecres
Redacció

Els bombers van realitzar ahir
un rescat d’un gat cadell que
portava més de 48 hores atrapat
a un arbre proper al pàrquing
gratuït ubicat al Parc Francolí.
Gràcies a la insistència de diversos voluntaris de diverses
associacions, es va poder realitzar el rescat amb l’ajuda dels
bombers. La gata, que estava a
una alçada considerable, no sabia baixar, segons van explicar
els voluntaris que es van traslladar fins al lloc per tal de fer
possible el rescat. El gat, que va
resultar ser una gateta de pocs
mesos, estava molt espantada i
s’havia enfilat fins al final d’una

branca de l’arbre amb el risc de
caiguda. Finalment, in extremis,
un bomber la va agafar amb una
xarxa sense causar-li cap dany.
La gata va ser traslladada
al veterinari per l’Associació
GAIA Tarragona per tal de revisar el seu estat de salut. L’entitat
va confirmar que té un caràcter
dòcil i perfectament adoptable
i va fer crida per tal que algú
la pugui acollir fins trobar una
família definitiva per l’animal.
El rescat va despertar l’interès
d’algunes persones que es trobaven al parc, ja que els bombers van fer ús d’una grúa per
poder enfilar-se fins a dalt de
l’arbre.

EDUCACIÓ

D’esquerra a dreta, el subdelegat del Govern Jordi Sierra, Gil, Catalá, González i García.

Isabel Gil, Francisco
García i Luis González
reben distincions de Sant
Raimon de Penyafort
rebre la distinció «en representació de tots els meus companys
i, de manera especial, els de Tarragona». Per la seva banda, Francisco García, metge forense de la
Subdivisió de Tarragona de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, va dir

que el passat diumenge va corre
els 110 quilòmetres d’una prova
que es fa a Ronda, la seva terra.
«És difícil, però arribes a meta
gràcies a l’ajuda dels companys».
«Ara, arribo fins aquí gràcies als
companys de Tarragona, la meva
ciutat d’adopció», va afegir.
En el seu torn, Luis González,
lletrat de l’Administració a Lleida, va dir que «vivim temps complicats i, els que ens dediquem
a la justícia, tampoc ho passem
bé». González va afirmar que,

la d’ahir, «és la tercera data més
significativa en la meva carrera
professional».
El ministre Catalá va destacar
els valors que les tres persones
condecorades han atresorat com
a professionals i va dir que, amb
l’acte d’ahir, «fem una cosa tan
senzilla com important, com és
reconèixer els mèrits de les persones que treballen a la justícia»,
i va recordar l’origen romà «del
nostre Dret, que a Tarragona és
mil·lenari».

La URV dissenya un programa
de vendes a nivell europeu
La URV ha dissenyat un programa formatiu sobre vendes
per a estudiants junt amb altres
entitats europees. L’objectiu del
programa Erasmus Plus International Key Account Management & Sales (IN.K.A.M.S.) és
formar en vendes els estudiants
universitaris, una competència que les entitats integrants
del projecte han observat que
s’ensenya poc. En una trobada
al campus Catalunya celebrada
entre ahir i avui, les onze en-

titats integrants del consorci
internacional posen en comú
els resultats de l’anàlisi fet als
països participants –Itàlia, Espanya, Eslovènia, Bulgària i Polònia–, per determinar quines
són les competències necessàries d’un professional de les
vendes. Sobre aquesta informació dissenyaran un programa formatiu, que disposarà de
materials docents i contingut
multimèdia, adreçat als estudiants de grau i de màster.

FORMACIÓ
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L’INS Pere Martell oferta
un nou cicle de gestió de
l’aigua pioner a Catalunya
L’alumnat té un alt nivell d’inserció laboral
Redacció

L’Institut Pere Martell àmplia la
seva oferta en FP dual amb una
nova titulació única a Catalunya: el CFGS en Gestió de l’aigua. El centre tarragoní ha duplicat la seva oferta en formació
professional dual en aquests últims cursos, i ja són 9 els cicles
formatius que s’imparteixen en
aquesta modalitat de formació
conjunta entre el centre i les
empreses. Aquest increment
respon a la demanda de nous
perfils professionals i persones
qualificades, així ho demostra
l’elevat nivell d’inserció laboral
de l’alumnat que es gradua a la

formació professional.
Des de fa anys es treballa
conjuntament amb les empreses per a formar professionals
i es va detectar la mancança de
treballadors especialitzats en el
sector relacionat amb el cicle de
l’aigua. Ja al 2014 van ser pioners a impartir el CFGM de Xarxes instal·lacions i estacions de
tractament d’aigua, i de cara al
curs 2018-2019 s’implantarà el
nou CFGS de Gestió de l’aigua
en modalitat dual.
Tots aquests esforços compartits entre el centre formatiu
i les empreses es tradueixen en
què enguany el 71,53% dels gra-

Aquest nou cicle s’oferirà en modalitat dual.

duats d’FP dual tenen feina, el
22,76% continuen estudiant de
forma exclusiva i la taxa d’atur
es redueix al 5,71%. Una dada
inferior a la taxa d’atur de Catalunya durant l’últim trimestre
2017 (12,63%) i molt inferior a la
taxa d’atur dels joves d’entre 1624 anys (28,9%).
El director del centre, Àngel

L. Miguel, remarca que «tenim
una mancança de vocacions industrials, actualment s’ofereixen més llocs de treball en dual
que alumnes estan en disposició de cobrir-los. Els graduats
en formació professional estan
menys exposats a l’atur ja que
les empreses estan cercant els
perfils que ofereix l’FP».

