
diari tarragona

Tarragona homenatja el general Teodor
Reding pel 200è aniversari de la seva mort

Una de va col·laborar a organitzar en honor a l'heroi de

La cerimònia va comptar amb una recreació dels uniformes de combat de l'època napoleònica

Commemoració

A.M.
L'Ajuntament de Tarra-
gona í una assocació
històrica procedent de
Màlaga i dedicada a
Reding van recordar
les gestes del general.

La solemnitat va ser la gran
protagonista de l'acte de
dissabte al matí en honor
del dos-cents aniversari de
la mort del general Teodor
Reding, el militar que va de-
fensar la ciutat de Tarrago-
na durant la Guerra del
Francès. L'escenari de la
commemoració, el panteó
que un dels grans protago-
nistes de la batalla de Bai-
len té reservat al cementiri
de l'Oliva, va acollir una de-
legació de l'Asociación His-
tórica Cultural Teodoro Re-
ding de Màlaga -vinguda
expressament per l'ocasió-
i una representació de l'A-
juntament de Tarragona,
que va actuar d'amfitriona
durant l'acte. Mentre els ofi-
cials desfilaven amb els uni-
formes de gala de l'època
de Napoleó, el regidor de
Relacions Ciutadanes, Ma-
nuel López Pasca, ¡ el por-
taveu de la comitiva mala-
guenya, Jon Varela, van ser
els encarregats de pronun-
ciar els parlaments de la ce-
rimònia.

PATRICIA HERNANDEZ

El panteó del general Reding va ser l'escenari de l'acte en commemoració del dos-cents aniversari de la mort d'aquest personatge.

PATRICIA HERNANDEZ

El regidor Manuel López Pasca, durant la seva intervenció.
PATRICIA HERNANDEZ

Els vestits de gala van ser un dels atractius de l'acte.

La Guàrdia Urbana alerta els
menors dels perills d'Internet
El cos municipal ha iniciat una campanya
informativa a Ses escoles de Tarragona

Tecnologia

RKDACCiÜ
La Guàrdia Urbana ha enge-
gat un cicle de xerrades a

-Les escoles de Tarragona
per difondre i donar a conèi-

xer els perills d'Internet a
tots els alumnes, pares i
mares i tutors de la ciutat.

El principal objectiu d'a-
questes xerrades és que
els menors d'edat facin un
ús adient i segur de la xar-
xa, així com alertar i cons-
cienciar de les activitats il·lí-

cites en les quals poden in-
córrer o ser-ne víctimes i in-
formar-los dels perills po-
tencials de la xarxa als
quals poden accedir.

Segons el tinent d'alcalde
de Seguretat Ciutadana,
Carles Castillo, «s'aconsella
als infants i adolescents
que no facilitin cap dada
personal a estranys, no
obrin correus desconeguts i
si en algun web troben algu-
na paraula o foto que els fa-
cin sentir malament, surtin
de la pàgina i ho expliquin a
un adult».
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Transport

CEDIDA

Una de les xerrades que des d'aquest mes d'abril es fan a les escoles.

Foment licita
l'estudi informatiu
del tram d'AVE de
Tarragona a Castelló

El Ministeri de Foment ha
licitat, segons recull el
BOE, la redacció de l'estu-
di informatiu del tram Cas-
telló-Tarragona del Corre-
dor Ferroviari del
Mediterrani. El pressupost
de licitació és de 1,95 mi-
lions d'euros i el termini
d'execució és de 24 me-
sos. Els treballs consisti-
ran en l'anàlisi i definició, a
nivell d'estudi informatiu,
de les actuacions precises
per a complementar en
ample DIC l'actual doble
via de tràfic mixt d'alta ve-
locitat i ample ibèric, que
està en operació entre
Castelló i Vandellòs, i en
construcció entre aquesta
localitat i Tarragona, per-
metent la separació entre
els tràfics de mercaderies
i de viatgers. Així mateix,
es definiran les instal·la-
cions ferroviàries de su-
port. /REDACCIÓ

Castells

Els Castellers de
SPiSP descarreguen
el primer 3 de 7 de
la temporada

La Colla Castellera de
Sant Pere i Sant Pau va
anar ahir al migdia a Torre-
dembarra per celebrar les
festes de Sant Jordi amb
els Nens de la Torre. Els
verds van començar de la
millor manera descarre-
gant el primer 3 de 7 de la
temporada. A la següent
ronda van fer un intent
desmuntat de 5 de 6, des-
carregant-lo, però, abans
de començar la tercera. Fi-
nalment, a l'última ronda,
van realitzar el 2 de 6. La
colla es va mostrar satis-
feta per la feina feta. Per
la seva banda, els Nois
de ia Torre van començar
la seva actuació amb un 3
de 6 per continuar des-
prés amb un 4 de 6 arnb
agulla i un intent de 2 de 6
desmuntat. Els tórrenos
van tancar la diada caste-
llera, finalment, amb un 4
de 6. /X. BALSELLS i GA-
BINO M.


