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Tasques de comunicació:
Accions que s’han dut a terme durant l’exercici 2017
1.- Redacció de continguts
Notes de premsa pròpies i per a clients.
Durant el 2017 s’han redactat i enviat 19 notes de premsa a mitjans i dues convocatòries a rodes de
premsa. (A l’annex hi trobareu les notes de premsa)

Contingut web: actualització dels continguts de la web.
•

Notícies. Adaptació de notes de premsa per a la web i redacció d’articles redactats per a la
millora del SEO de la pàgina web corporativa. (25 notícies publicades)

•

Calendari. Agenda de la programació del Palau de Congressos on trobar els esdeveniment i la
informació necessària per a la compra d’entrades.

•

Banners. Imatge destacada a la portada de la pàgina principal on es promocionen els
esdeveniments més rellevants i/o propers en el temps.

Newsletter mensual. Disseny i enviament del Newsletters a la base de dades de suscriptors.
•

El nombre de subscriptors actual és de 201.

•

14 newsletters enviats.

•

La periodicitat dels newsletters és mensual (de l’1 al 5 de cada mes).

Els continguts s’adapten i es publiquen també a les xarxes socials corporatives.

2.- Disseny propi i assessorament publicitari
Creació de dissenys propis, adaptació dels mateixos per a diferents formats, realització de fotografies i
tractament de la imatge per a la seva publicació en les diferents plataformes i mitjans.

Disseny d’anuncis corporatius per a mitjans locals.

Diari Més, amb motiu de la Nit empresarial
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Diari Més, amb motiu del 6è Congrés de Manteniment

Altres publicacions populars

Pista de gel de Tarragona, amb motiu del Parc de Nadal

La Ciutat, Felicitació de Nadal
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El Palau disposa d’un plafó publicitari a peu de carrer a la Rambla Nova de Tarragona per a l’anunci de
la seva programació (mides 183 x 272 cm) . Amb una periodicitat mensual o bimensual es crea un nou
disseny per a la seva retolació. El disseny, producció i col·locació va a càrrec del Palau Firal i de
Congressos de Tarragona que des del 2017 ha de passar l’autorització prèvia del departament de
comunicació i d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Tarragona.
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Producció de cartells en format DIN A3 i flyers per anunciar la programació del palau de Congressos.
S’adapta la imatge del plafó per a continuar la línia corporativa de l’entitat. Els cartells i flyers es
col·loquen en espais visibles dins les instal·lacions del Palau de Congressos (ascensor, accés oficines,
etc.) i en espais municipals com l’Ajuntament (plaça de la Font i les taquilles del Teatre Metropol).

2.1- Senyalització externa del Palau Firal i de Congressos de Tarragona
Entre les accions de millora que s’han dut a terme el 2017 es troba la senyalització externa del palau
Firal i de Congressos de Tarragona. Una de les observacions recurrents d’usuaris i clients era la poca
visibilitat dels accessos del Palau Firal i de Congressos de Tarragona des del carrer, ja que
arquitectònicament l’edifici queda excessivament integrat com a part de carrer i els accessos no
disposaven de cap tipus de senyalització corporativa. Per aquest motiu s’han creat elements de
senyalització i identificació dels accessos:

•

Senyals de trànsit per a vianants i vehicles:

•

Identificació d’accessos / portes (A, B, Oficines i Mercaderies):
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•

Senyalització dels accessos de públic:

•

Elements visuals per a identificar l’espai com a Palau Firal i de Congressos de Tarragona:

2.2- Assessorament publicitari a clients
Per facilitar la comunicació dels esdeveniments que tenen lloc al Palau Firal i de Congressos de
Tarragona s’ofereix als clients el màxim suport en difusió, incloent els esdeveniments en tots els canals i
plataformes on es comunica la programació.

8

A més, se’ls ofereixen els contactes i assessorament necessari per a la contractació de publicitat a nivell
local. Aquest 2017 s’ha aconseguit negociar amb diferents mitjans locals avantatges per a clients propis,
de manera que tinguin més facilitats a l’hora de donar a conèixer els seus esdeveniments. En cas de
necessitat també se’ls revisen i adapten les creativitats.

3.- Comunicació amb els periodistes i recull de premsa
Des del 2016 la tasca de gabinet de premsa l’ha assolit en la seva totalitat el Palau Firal i de Congressos
de Tarragona. Anteriorment al 2016, l’enviament dels continguts als mitjans de comunicació la feia el
departament de premsa de l’Ajuntament de Tarragona. Actualment tota la tasca comunicativa amb
periodistes es realitza directament des del Palau de Congressos, des de la redacció dels continguts fins a
l’enviament dels comunicats i notes de premsa, gestió d’entrevistes, acreditacions i el recull de premsa.

•

Recull de premsa: El 2017 s’ha recollit un total de 374 aparicions del Palau Firal i de Congressos
en premsa: articles, reportatges, agendes, anuncis. (El 2016: 347)

4.- Community Management / Gestió de les xarxes socials corporatives.
Nombre de seguidors en les xarxes socials: comparativa 2016 - 2017

Facebook:

Twitter:

2016: 2.031 seguidors

2016: 2.042 seguidors

2017: 2.365 seguidors

2017: 2.129 seguidors

+334 (171 posts publicats)

+87 (160 tweets propis publicats)

Instagram: nou canal nascut el maig de 2016

Google+:

2016: 148 seguidors

2016: 18 seguidors

2017: 295 seguidors

2017: 21 seguidors

+147 (107 fotografies noves al perfil)

+3 (68 publicacions)

El departament de comunicació corporativa de l’Ajuntament de Tarragona ha realitzat diverses jornades
de formació, en les quals el Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha assistit, per donar pautes i guies
en la gestió de els xarxes socials municipals. En aquestes trobades s’ha après formes d’arribar més
eficaçment als seguidors, especialment de Facebook i Instagram .

4.1- Anàlisi dels contingut de la pàgina de Facebook
S’ha aplicat les mètriques i plantilles de l’Ajuntament de Tarragona per elaborar l’anàlisi mensual de la
pàgina de Facebook del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
A continuació trobem els resultats de les estadístiques del 2017:
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•

171 publicacions el 2017.

•

Índex de resposta del 84%.

•

Temps d’espera de la resposta de 22 min.

Facebook és una plataforma que a més d’informar als seguidors del Palau de Congressos serveix
com a canal de comunicació bidireccional i d’atenció al client. A través de la missatgeria de
Facebook arriben consultes i peticions que es responen amb la major brevetat possible.
La majoria de publicacions que es fan des d’aquesta xarxa social són en temps real, el que significa
que el temps de dedicació a la xarxa social queda fora de la jornada de treball habitual. D’aquesta
manera s’aconsegueix un millor resultat en les mètriques de Facebook i un abast major. En tot
moment es parla de resultats orgànics ja que no es fan publicacions pagades (anuncis) en cap xarxa
social.

Número de publicacions
13
gener
17
febrer
21
març
27
abril
22
maig
11
juny
11
juliol
agost
3
setembre
11
octubre
9
novembre
16
desembre
10
Total posts
171

Desembre 2016
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Totals

Abast
publicacions
total
mes
8.007
33.067
gener
5.948
24.193
febrer
8.306
41.387
març
13.793
119.067
abril
16.689
159.709
maig
8.972
80.087
juny
8.641
53.879
juliol
agost
4.888
21.543
setembre
11.114
67.956
octubre
8.392
192.099
novembre
10.497
47.735
desembre
4.807
58.711
Mitjana
8.516,50 56.295,00

Seguidors de Facebook
Guanyats
Perduts Increment
x
x
x
26
10
16
67
9
58
13
9
4
18
7
11
26
6
20
20
8
12
17
8
9
18
6
12
53
12
41
92
9
83
50
10
40
34
6
28
434
100
334

Totals
2032
2047
2105
2109
2120
2140
2152
2161
2173
2214
2297
2337
2366
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-

El mes d’octubre ha obtingut el millor resultat en augment de seguidors.

-

El mes de setembre obté el pitjor resultat amb una pèrdua de 12 seguidors.

-

El segon semestre de l’any obté millors resultats en augment de seguidors.

clics
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
MITJANA

Interacció amb les publicacions
m'agrada comentaris comparticions
interacció
abast
197
63
4
3
3,37
214
72
4
4
2,67
518
129
9
10
2,99
620
175
2
15
3,22
1.211
255
17
24
4,32
500
183
4
16
4,73
621
85
10
2
4,24
110
24
10
4
2,67
395
107
17
23
3,9
409
79
15
6
4,78
669
166
7
29
4,31
420
86
4
4
4,5
500
107
9
10
3,9

ocults
24%
17%
18%
22%
20%
20%
28%
33%
21%
23%
17%
20%
21%

2
0
3
2
6
2
5
3
4
0
2
1
2

El mes d’agost, quan el Palau Firal i de Congressos de Tarragona no acostuma a tenir activitat oberta al
públic es redueixen el nombre de publicacions i disminueix considerablement la interacció del públic.
Tot i això, sembla que no té repercussió en els mesos posteriors, ja que un cop es reprenen les activitats
i les publicacions a la pàgina de Facebook, els seguidors interactuen novament.

Posts de major abast per mes
Data de publicació
17/01/17
24/02/17
31/03/17
02/04/17
01/05/17
18/06/17
17/07/17
08/08/17
23/09/17
17/10/17
23/11/17
02/12/17

Temàtica
Cantamúsicos (espectacle infantil)
Carnaval al Palau TGN *
Muntatge i assaig Pole Sport
Assaig Pole Sport (exhibició - vídeo)
Bella Dorment (vídeo)
Festival escola de Ball Bailarte (exhibició –vídeo)
Visita del Palau TGN a l’Anella Mediterrània*
Espectacle de Luis Piedrahita
Felicitació de Santa Tecla*
Saló del Playmobil
Presentació de Starraco Wars
Obertura Starraco Wars

Abast orgànic
1.150
596
1.615
1.290
6.531
2.291
1.554
2.830
3.140
1.279
1.297
910

*Posts més personals, on es felicita directament a la població en motiu de la festa
major o es mostra l’activitat dels treballadors del centre.
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Annex
Notes de premsa

Nota de premsa, 7 de març de 2017

QUATRE MODALITATS DE POLE AL CAMPIONAT
“THE POLE CHALLENGE”
Pole Sport, Ultra Pole, Artístic Pole i Para Pole es trobaran les cares al “The Pole Challenge” els
propers 1 i 2 d’abril al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. De la competició en sortiran els
classificats per al campionat mundial.
El 12 de març es tanquen les inscripcions per participar. Actualment ja compten amb el mateix
nombre d’inscrits que el passat 2016 i s’espera superar àmpliament els 100 participants. Cada
un pot competir en diverses modalitats. Les entrades per veure la competició ja estan a la
venda a traves de ticketmaster.com amb un preu únic de 19’50€ per als dos dies.
The Pole Challenge és una competició i un espectacle en sí mateix. Un speaker anirà explicant
als espectadors en què consisteix cada modalitat i animarà les dues jornades per a convertir-la
en una experiència en tots els sentits.
Les modalitats del Pole
Pole Sport és una disciplina de força, equilibri, elasticitat i ritme. Uns sèrie d’exercicis en una
barra vertical a través d’una coreografia acrobàtica. Amb un reglament molt ben definit i un
nivell d’exigència molt elevat. En aquesta segona edició del campionat a Tarragona també hi
haurà representació de la modalitat Para Pole.
Ultra Pole és una modalitat un contra un. Cada participant té 30 segons per demostrar la seva
superioritat davant el contrincant, 30 segons perquè el contrincant respongui i 30 segons més
per la seva rèplica. Un cop acabades les intervencions (anomenades combos) el jurat decideix al
moment, un dels participants queda eliminat al moment, mentre que el guanyador competirà
contra el següent concursant. Un tipus de competició molt espectacular ja que els participants
s’ho juguen tot en una posada en escena molt ràpida i en la que han de captar l’atenció del
públic i del jurat.
La vessant més teatral i emotiva es viurà amb les actuacions d’Artistic Pole. Una modalitat en la
que hi tenen cabuda l’atrezzo i els canvis de vestuari. On es pot narra una història amb el
moviment.
Open
Competidors d’altres països també es trobaran a l’Open que es celebrarà durant la competició.
Una oportunitat per a que esportistes de països on no hi ha federació de Pole Sport puguin
competir i classificar-se per una posició al campionat mundial. S’espera que en aquesta
categoria participin esportistes Suïssa, Bèlgica, República Txeca i possiblement d’atres països
encara per confirmar. Majoritàriament els esportistes que competeixen a l’Open ho fan en
categoria elit, pel que s’espera també un alt nivell de les actuacions.
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Alt nivell dels competidors
Christian Fernández, Jordana de Haro, Iryna Vorobyeva, Alba Parra y Carolina Arlandez es va
classificar el passat 2016 per al Mundial que es va celebrar a Londres. Finalment es van
posicionar al ranking mundial en molt bones posicions (dins de les seves categories).
Showcase de Dimitry Politov
El diumenge 2 d’abril, Dimitry Politov realitzarà un Showcase en motiu del The Pole Challenge
que tindrà lloc a El Palau. El seu protagonisme és merescut ja que es tracte d’un dels millors
esportistes d’aquesta disciplina a nivell mundial. El dilluns 3 d’abril també oferirà workshops a
la seu d’Art Move Studio per a federats que s’hagin inscrit prèviament.
Organització
El Campionat Nacional de Pole Sport està organitzat per La Federación Española de Pole Sport,
Disciplinas Afines i ANPSFADA (Artmove Studio), que treballen per donar a conèixer aquesta
disciplina esportiva amb l’objectiu de convertir-la en esport olímpic. Una disciplina que està
agafant molt d'interès pel públic general i que creix molt ràpidament en nombre de seguidors i
practicants.
La finlandesa Salima Peippo, resident al camp de Tarragona, està darrera d’aquesta competició i
porta el gran pes de la seva organització. Compta també amb la col·laboració de Carolina Zoyo,
entre altres, per les tasques prèvies a l’esdeveniment. La curada organització i els bons resultats
de la competició del 2016 van portar a La Federación Española de Pole Sport a repetir seu per
aquest 2017.
Repercussió a la ciutat
The Pole Challenge és un atractiu reclam tant per esportistes com per la ciutat. Més de 600
visitants entre esportistes, acompanyants, entrenadors, públic i jurat que conviuran amb els
tarragonins els dies 1 i 2 d’abril. S’espera, doncs, que tat comerciants com hotelers puguin
apreciar aquest increment de visites.

Nota de premsa, 8 de març de 2017

CONCERT SOLIDARI DEL CLUB ROTARY TARRAGONA
El Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà el proepr 12 de març el concert solidari
organitzat pel Club Rotary Tarragona. Una iniciativa benèfica per recaptar fons per a diferents
entitats socials de la ciutat: Associació La Muralla, Centre de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta,
Pares Rogacionistes (Llorito), Fundació Bonanit, Fundació El Sueño de la Campana, Associació
Parkinson de Tarragona i Matres Mundi.
Els conservatoris de música de la Diputació a Tarragona i Tortosa seran els encarregats de la
part musical. Les bandes de Grau Professional dels dos conservatoris oferiran un concert
d’aproximadament dues hores.
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Les entrades/donatiu es poden comprar anticipadament a les oficines del Centre de Paràlisi
Cerebral La Muntanyeta per un preu de 10€. Les persones que vulguin col·laborar amb la causa
però no puguin assistir a l’esdeveniment poden comprar la seva entrada donatiu de fila 0.

El Club Rotary Tarragona va néixer a la ciutat fa 35 anys i actualment té prop de 50 socis. El seu
objectiu és recaptar diners per a finalitats solidàries i destinar-les principalment a entitats de la
ciutat de Tarragona. El concert que tindrà lloc el proper 12 de març al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona es celebra amb caràcter anual. A més, el Club Rotary Tarragona
organitza altres activitats per a dur a terme els seus objectius de millora i solidaritat.

Nota de premsa, 13 de març de 2017

COMUNICACIÓ I LIDERATGE A LA CONFERÈNCIA DE L’APD
El dijous 16 de març a les 18.30h l’Asociaicón para el Progreso de la Dirección (APD) oferirà la
conferència “Comunciación y liderazgo para la nueva economía”. La xerrada anirà a càrrec del
coach executiu José Manuel Velasco. La conferència acabarà amb un cafè networking per als
assistents.
Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web de l’APD.
La comunicació ha avançat de manera exponencial els darrers anys. El canvi de paradigma ha
de guiar a les empreses a la seva adaptació al nou panorama. Ja no serveixen les antigues
estructures del missatge unilateral i controlat. Actualment ens movem en un món que necessita
ser gestionat mitjançant converses. La correcta comunicació i el lideratge marcaran el camí a
seguir per assolir l’èxit.
José Manuel Velasco és Coach Executiu de comunicació i president electe de la Global Alliance
for
Public
Relations
and
Communication
Management.
El
seu
blog
(www.fabulasdecomunicacion.es) és una referència dels sector de la comunicació tant a
Espanya com a Llatinoamèrica.
Com en altres edicions, l’APD també té prevista la realització de la quarta edició a Tarragona
del Programa Superior Executive OW: Liderazgo y Dirección de Personas. Cinc sessions de
treball on els directius aprendran les claus per a dirigir amb èxit. Mitjançant la qualitat del
tracte i el seu comportament professional aconseguiran uns millor gestió d’ells mateixos per a
mobilitzar i influir sobre els seus equips.

Nota de premsa, 4 d'abril de 2017

QUATRE TARRAGONINS CLASSIFICATS PER AL MUNDIAL DE POLE
•
•
•
•

Es van inscriure 140 atletes, doblant la xifra de l’any passat
Dels 17 classificats pel mundial 4 són de les comarques tarragonines
Un tarragoní de 10 anys el primer nen classificat per al mundial
Més de 800 persones han passat per les instal·lacions del Palau Firal i de Congressos de
Tarragona durant els dos dies de competició
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•

Tarragona, candidata al mundial del 2018

La segona edició de la competició nacional de Pole Sport, que s’ha celebrat aquest cap de
setmana al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, dobla el nombre d’inscripcions. Amb un
total de 140 atletes d’arreu de l’estat espanyol Suïssa i Bèlgica. Ha destacat l’elevada
representació catalana tant a nivell d’inscripcions com de bons resultats de les actuacions.
L’afluència també ha augmentat exponencialment en nombre de visitants. Entre públic, atletes,
jurat i organització s’han superat les 800 persones. Els hotels de la ciutat han acollit a tots els
participants que han fet nit a la ciutat de Tarragona. Una repercussió molt positiva per a la
ciutat que es posiciona a nivell mundial com a referent en aquesta disciplina esportiva i a la
vegada aconsegueix un reton positiu per als negocis del voltant.
La competició va néixer el 2016 gràcies a Salima Peippo, organitzadora del certamen, i dels seus
col·laboradors entre els que trobem a Carolina Zoyo i Christian Fernández. Els organitzadors ja
han presentat la candidatura per poder acollir a la ciutat de Tarragona el Mundial de Pole Sport
pel 2018. En cas que es guanyés la candidatura per a celebrar el mundial, aquest tindria lloc el
mes de juliol de l’any que ve, en acabar els Jocs del Mediterrani, i acolliria als millors
esportistes de Pole a nivell mundial en un cap de setmana molt intens i emocionant.
Des de l’organització estan molt satisfets per com s’ha evolucionat la competició i pel seu gran
creixement en només un any. Pensant ja en la competició del 2018 asseguren que caldrà
ampliar la durada del certament de 2 a 3 dies. D’aquesta manera s’asseguren que els
participants tinguin temps per a poder descansar en condicions per a la següent jornada i
deixar-los temps lliure perquè puguin gaudir de la ciutat.
Alt nivell dels competidors
Dels 140 inscrits a la competició s’han classificat 17 esportistes per al mundial que tindrà lloc a
Holanda el proper mes de juliol. Dotze classificats en la modalitat de Pole Sport, dos en Para
Pole, dos en Artistic Pole i una classificada per Ultra Pole. Els classificats provenien de
Barcelona, Tarragona, La Coruña i Canàries .
De les comarques tarragonines s’han classificat quatre atletes per al campionat mundial: Albert
Amores (novice boys), Carolina Arlandez (junior), Filipi Camargo (senior men) i Erin Clark
(parapole).
Dimitry Politov, fi de festa de la competició
Per finalitzar la competició estava previst el showcase de Dimitry Politov, un dels millors
esportistes a nivell mundial de Pole Sport. Malauradament l’atleta va haver d’escurçar al màxim
la seva actuació a causa d’una lesió que va patir fa pocs dies. Tot i això, ens va deixar unes
pinzellades espectaculars del que és capaç de fer.
Les modalitats del Pole
Durant el segon campionat nacional de Pole Sport que ha tingut lloc aquest cap de setmana
s’han pogut veure les 4 modalitat de Pole, totes elles en les seves diferents categories.
Pole Sport és una disciplina de força, equilibri, elasticitat i ritme. Uns sèrie d’exercicis en una
barra vertical a través d’una coreografia acrobàtica. Amb un reglament molt ben definit i un
nivell d’exigència molt elevat. En aquesta segona edició del campionat a Tarragona també hi ha
hagut representació de la modalitat Para Pole.
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Ultra Pole és una modalitat un contra un. Cada participant té 30 segons per demostrar la seva
superioritat davant el contrincant, 30 segons perquè el contrincant respongui i 30 segons més
per la seva rèplica. Un cop acabades les intervencions (anomenades combos) el jurat decideix al
moment, un dels participants queda eliminat d'immediat. Un tipus de competició molt
espectacular ja que els participants s’ho juguen tot en una posada en escena molt ràpida i en la
que han de captar l’atenció del públic i del jurat.
La vessant més teatral i emotiva es viuen amb les actuacions d’Artistic Pole. Una modalitat en la
que hi tenen cabuda l’atrezzo i els canvis de vestuari. On es pot narra una història amb el
moviment.
El Pole és una disciplina esportiva que està creant una gran comunitat de seguidors. Catalunya
és una de les regions on està creixent més el nombre d’aficionats tan a nivell lúdic com
esportiu. En aquest sentit les escoles de Pole Ingravity Studio de Barcelona i Art Move Studio de
Tarragona (Vila-seca) van rebre el premi a les “escoles motivadores” d’aquest esport. Entre les
dues escoles han a més de 25 atletes cada una al 2on Campionat Nacional de Pole Sport que es
va celebrar al palau Firal i de Congressos de Tarragona aquest cap de setmana.

Nota de premsa, 26 d'abril de 2017

EL BALLET DE MOSCOU INICIA LA SEVA GIRA DE PRIMAVERA A CATALUNYA
AMB LA BELLA DORMENT
La Bella Dorment arribarà al Palau de Congressos de Tarragona el proper dilluns 1 de maig a les
19h.
El Ballet de Moscou torna a Tarragona amb una gran proposta ‘La Bella Dorment’, en versió
original amb música de Txaikovski i amb els millors solistes: Cristina Terentiev, Alexei Terentiev
i Anatolie Ustimov.
‘La Bella Dorment’, basada en el conte de Perrault, data de 1890 i correspon a un romanticisme
tardà, una mica decadent i fins a un cert punt edulcorat, que queda compensat per una música
inspirada i lluminosa del gran Txaikovski i amb una coreografia, la de Màrius Petipà, que va
aconseguir un model mai superat i una obra mestra del ballet clàssic. És un ballet amb
passatges antològics que marquen les escenes claus de l'acció i amb una veritable exhibició
acadèmica en el divertissement final, ja lliure de qualsevol pretext narratiu. El consens popular
s'inclina a assenyalar a Txaikovski com el més admirat compositor pel que fa a la música per a
ballets.
Un ballet fundat fa més de 25 anys
El ballarí i coreògraf rus Timur Fayziev va fundar la companyia del Ballet de Moscou l'any 1989,
format per alguns dels més destacats ballarins i coreògrafs dels ballets russos com el Bolshoi o
l'Stanislavski. El Ballet de Moscou fou elegit pel genial Rudolf Nureyev el1991 per a la seva
darrera gira per Europa. Avui dia és una de les companyies més importants i més internacionals
del seu país, havent fet més de 60 gires arreu del món: Japó, Xina, Taiwan, Itàlia, Suïssa,
Anglaterra, Espanya, etc.
El Ballet de Moscou compta amb un repertori extens on destaquen títols com ‘El Llac dels
Cignes’, ‘El Trencanous’, ‘La Bella Dorment’, ‘El Somni d’una Nit d’Estiu’ i les seves últimes
produccions: ‘Carmen’, ‘Don Quixot’ i ‘Romeu i Julieta’.
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La Companyia porta en aquesta ocasió un gran nombre de ballarins joves, promeses de la dansa
russa, encapçalats pels grans solistes Cristina i Alexei Terentiev. Tal com apunta Fayziev
“busquem artistes complets, amb una tècnica excel·lent i amb capacitat per ficar-se dins el
personatge i commoure a l’espectador. La tècnica per si sola no serveix”.
El Ballet de Moscou continuarà la seva gira per Palma, Girona Vilanova i la Geltrú i Vilassar de
Mar.
Les entrades per a 'La Bella Dorment' de dia 1 de maig, a les 19h, estan a la venda al
web www.4tickets.es/balletdemoscu .
Amb la finalitat d'apropar la dansa al major número de públic possible, s'ofereix un preu reduït
per a grups. El preu de cada entrada de grup és de 20€. (L'únic requisit per formar un grup:
mínim 12 persones). El preu de l'entrada individual en el punt de venda és de 38€.

Nota de premsa, 2 de maig de 2017

EL CONCURS NACIONAL DE DANSA ANAPRODE DEL 5 AL 7 DE MAIG
Tarragona s’omple de ballarins amateurs i pre-professionals durant 3 dies
El Concurs Nacional de Danza para el Apoyo y la Promoción de la Danza en España en
col·laboració amb la Confederación Nacional de Danza de Francia es celebrarà al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona del 5 al 7 de maig.
Al concurs Nacional de Dansa participen els ballarins que han aconseguit superar les diverses
eliminatòries que s’han realitzat al llarg de l’any en diferents localitats estatals. Tres dies
d’intensa competició en diferents estils de ball. Més de 1.200 participants es donaran cita a
Tarragona per compartir i mostrar al jurat el seu talent.
El concurs nacional de dansa Anaprode s’ha guanyat un nom i prestigi dins el món de la dansa i
també a la ciutat de Tarragona. En la seva 12a edició s’espera que gairebé 5.000 persones entre
participants, acompanyants, organització i jurat gaudeixi tant del concurs com de la ciutat.
Tarragona es veurà beneficiada un cop més de l’augment de turistes consumidors de
gastronomia, hotels, oci i cultura tarragonina en general.
El concurs va néixer amb l’objectiu i la voluntat de promoure i enriquir els estudis de dansa dels
ballarins amateurs i pre-professionals. Dins el concurs de dansa ANAPRODE trobem diferents
estils de dansa: clàssica, contemporània, jazz, hip-hop, escola bolera, dansa estilitzada, flamenc
i fusió.
A més, els concursants poden presentar-se al concurs amb tres modalitats diferents: en solitari
amb una variació, en duet o en grup (de tres a dotze persones). Les edats dels participants
estan compreses entre els 8 i els 25 anys i s’han de presentar sempre mitjançant un professor o
una escola de dansa.

Nota de premsa, 21 de juny de 2017

MÉS DE 8.000 PARTICIPANTS AL SORTEIG D’ENTRADES DEL SUMMER.CAT DE
MUNICH®
El passat cap de setmana es va tancar el registre d’entrades per participar al sorteig
d’invitacions del Summer.cat de MUNICH®. Un esdeveniment privat d’ultraliquidació en protos,
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rarities, mostres i proves en stocks de moda i esport MUNICH®. Més de 8.000 persones es van
insciure per a participar del sorteig. L'esdevniment tindrà lloc del 30 de juny al 2 de juliol al
recinte firal del Palau de Congressos de Tarragona.
Els guanyadors del sorteig rebran un correu i un sms amb un PIN per poder accedir al recinte
l’hora i el dia assignats. Els assistents gaudiran d’una hora per a les seves compres de productes
de moda i esport de la marca MUNICH® a preus d’entre 20 i 50€.
Aquest esdeveniment privat és el primer cop que es celebra a la ciutat de Tarragona. Els
organitzadors han escollit el recinte firal del Palau de Congressos per aquest experiència. Un
espai ampli i còmode molt proper a l’estació de trens, parada de taxis i a un pas del centre de la
ciutat.
La marca MUNICH® va néixer l’any 1939 creant calçat esportiu per futbol sala, handbol o boxa
entre altres esports. Als últims anys la firma ha aconseguit un lloc privilegiat a l’àmbit de la
moda streetwear i ha obtingut un important creixement i consolidació tant al mercat interior
com a l’àmbit internacional.
Amb el pas del temps, MUNICH® ha anat expandint la seva fama, i la inconfusible X, marcada a
cada sabata, no és només una marca registrada a més de 40 països, sinó que s’ha convertit en
un símbol de prestigi i lideratge pels seus consumidors.

Nota de premsa, 28 de juny de 2017

GOYO JIMÉNEZ “MÁS DIFÍCIL TODAVÍA” AL PALAU DE CONGRESSOS
El 29 de juliol torna Goyo Jiménez al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Just un any
després de la seva darrera actuació a Tarragona, arriba per presentar-nos el seu nou espectacle
Más difícil todavía. Una divertida manera de començar la temporada d’estiu amb bon humor.
Aquest és el 6è show de Goyo Jiménez, un èxit que ha anat assolint espectacle rere espectacle
amb els que ha superat àmpliament la xifra del milió d’espectadors.
Más Difiícil Tadavía es va estrenar el 2016 a Bilbao i ja l’han gaudit més de 30.000 espectadors.
Des d’octubre del 2016 a Abril del 2017 ha estat fent temporada al Teatre Borràs de Barcelona
on ha penjat el cartell de sold out; després del gran èxit assolit a la capital catalana el còmic
inicia aquest estiu la gira per la resta del país, visitant Madrid, Málaga, València, Bilbao, Alicante
i Vigo, entre moltes altres ciutats.
Amb aquest últim espectacle en Goyo intenta superar-se encara més. Más Difícil Todavía no és
el típic espectacle de comèdia sinó que el còmic busca fer una crítica a la societat oferint al
públic les claus necessàries per assolir l’èxit en el complex món en què vivim. Un show on
l’artista intercala els seus monòlegs amb improvisacions, però interactuant amb el públic. El
resultat és un espectacle dinàmic i entretingut que deixa veure clarament perquè és considerat
un dels millors monologuistes del país, tant pel públic com per la crítica.
Aquesta serà la tercera vegada que l’humorista actua al Palau Firal i de Congressos de
Tarragona. Sembla que l’escenari tarragoní s’està convertint en parada obligatòria dels mesos
d’estiu. El 2015 es va estrenar a l’auditori August amb By the way. El 2016 l’humorista ens va
portar el seu espectacle Evoluzión. I el proper 29 de juliol a les 21h podrem gaudir de Más
difícil todavía.
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En els últims anys en Goyo Jimémez ha estat molt present en els mitjans de comunicació del
país. En televisió, per exemple, ha participat en programes com La hora de José Mota (TVE) on
exercia d’actor, co-director i guionista. També ha col·laborat en programés de gran èxit com El
club de la Comedia o Zapeando (La Sexta) i actualment presenta Órbita Laika (La 2). També ha
estat present en la gran pantalla actuant en pel·lícules com Clara no es nombre de mujer (2010)
Torrente 4 (2011) o El Pregón(2016).
Les entrades es poden comprar online, enllaç disponible a la web dewww.palautarragona.com .
Les localitats tenen un preu de 17,50 i 19,50€ despeses de gestió no incloses.

Nota de premsa, 17 de juliol de 2017

7a EDICIÓ EXPOTAKU AL RECINTE FIRAL
Com cada mes de juliol torna ExpOtaku a Tarragona i ho fa amb la seva setena edició. Un
esdeveniment molt ben consolidat a la ciutat que acull un gran públic seguidor del manga,
anime, gaming i cosplayer. L’esdeveniment tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 de juliol (de divendres
a diumenge) al recinte firal del Palau de Congressos, davant l’estació Renfe de Tarragona.
ExpOtaku va arribar a la ciutat de Tarragona de la mà del seu organitzador David Gaspar que va
veure la necessitat d’un esdeveniment d’aquestes característiques al territori. En cada edició
han anat creixent i s’espera el pas d’unes 5.000 persones durant el cap de setmana. La temàtica
d’ExpOtaku és molt concreta i atrau als seus seguidors que troben un espai on gaudir d’aquesta
passió.
Disfresses molt diverses i els personatges manga i anime passejant-se tant per l’interior com
pels voltants del recinte firal. Un ambient molt divertit i entranyable que anima a participar als
assistents en tot tipus d’activitats.
Tallers, concursos, water wars, bodes frikis, iniciació al Quidditch, videojocs, són algunes de les
moltes activitats que es faran del 21 al 23 de juliol. Podeu trobar el programa complert a la web
dels organitzadors. (http://www.expotaku.com/tarragona/programa-de-actividades/)
La marca PlayStation tindrà presència oficial a ExpOtaku Tarragona. Aquesta serà la primera
edició on la pròpia marca comptarà mb un espai de 182m2 amb PS4 i PlayStation VR i les seves
novetats en videojocs.
Les entrades d’ExpOtaku es vendran directament a la taquilla del recinte firal els mateixos dies
de l’esdeveniment. Hi ha diferents preus segons la durada de l’entrada: 1 dia (5€), 2 dies (9€), 3
dies(12€). Pels menors de 7 anys l’entrada és gratuïta i el diumenge 23 de juliol l’entrada és
gratuïta per a Cosplayers.
S’espera que al voltant del 30% de públic assistent siguin de fora de Tarragona. En la darrera
edició va venir públic de les Illes Balears, Almería i molts altres punts de l’estat espanyol.

Nota de premsa, 25 de setembre de2017

II COPA DE BODYBUILDING I FITNESS A CATALUNYA
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Musculació , definició i força

El 8 d’octubre el Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà la segona Copa de
Bodybuilding i Fitness a Catalunya. L’èxit de participants del 2016 ha portat a repetir aquest
esdeveniment a les instal·lacions tarragonines.
La competició està organitzada per Merino Gimnàs (Universal Fitness) amb la col·laboració de
Fernando Gornals, Anselmo Cortado i Oscar Marin. La copa servirà per a seleccionar els
esportistes d’àmbit regional que després passaran a competir en la categoria estatal.
El diumenge 8 d’octubre a les 8.15h es començarà el pesatge dels participants. Des de les 9.30h
es podran veure les semifinals i finals de les diferents categories masculines (Men's Physique ,
Men's short, Classic, Culturisme) i femenines (Bikini Fitness, Body Fitness, Woman's physique).
S’espera que enguany s’igualin o superin el nombre d’inscrits que van participar en la darrera
edició, amb nombrosos participants de Barcelona i amb una representació significativa de la
ciutat de Reus. El campionat mou més de 500 persones entre públic, concursants, entrenadors i
jutges.
Dins de la competició destaca la celebració del VIII Open de Culturisme Despertaferro, un
al·licient més pels apassionats del culturisme en que el guanyador s’emportarà l’anell
Despertaferro forjat amb una combinació d’or i plata i dissenyat per Pep Merino, organitzador
de l’esdeveniment. L’Open de culturisme és obert a tots els esportistes que vulguin participar,
sense tallatge.

Nota de premsa, 5 d'agost de 2017

LUIS PIEDRAHITA PER LA REVETLLA DE SANTA TECLA
22 de setembre | 21 h Palau Firal i de Congressos de Tarragona
Enguany el Palau Firal i de Congressos de Tarragona celebra les festes de Santa Tecla amb
l’actuació de Luis Piedrahita. La revetlla de la Festa Major gaudirem de l’espectacle Las
amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. Un títol ben curiós que només se li hagués
pogut acudir a aquest brillant còmic.
Les entrades estan a la venda a través de la plataforma www.yalastengo.com per un preu de
22€ (despeses de gestió incloses). Luis Piedrahita ja va actuar anteriorment al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona.
L’espectacle, de gairebé una hora i mitja de durada, ens ensenya com és la vida en un hotel. Un
espai on s’hi està poc temps i del que t’has d’emportar tot el que puguis. El seu humor quotidià
i identificable ens ensenya com desactivar l’enveja, l’egoisme, la desconfiança... Luis Piedrahita
construeix un món on totes les misèries continuen existint, però lluny de generar patiment
desencadenen les rialles més alliberadores.
Luis Piedrahita (La Corunya, 1977) és humorista, escriptor, director de cinema i il·lusionista.
Després de més de quinze anys d'èxits presentant els seus espectacles de stand up per Espanya
i Llatinoamèrica, ara presenta la seva nova proposta: Las amígdalas de mis amígdalas son mis
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amígdalas. Un text intel·ligent que reivindica la imaginació i l'humor més proper a la poesia .
L'humor dels petits objectes.

Nota de premsa, 4 de setembre de 2017

L’ERA DELS DINOSAURES I L’EDAT DE GEL AL RECINTE FIRAL
L’exposició itinerant Dino Expo XXL arriba al recinte firal del Palau de Congressos els dies 9, 10 i
11 de setembre. En horari d’11 a 22h es podrà visitar aquesta impressionant exposició.
Dinosaures a mida real i animats per aconseguir el màxim realisme. A més de també hi
trobarem un espai dedicat a l’home del neandertal i a la seva vida quotidiana.
Aquest projecte neix de la mà de Charlie Lods, paleontòleg del Museu d’Història Prehistòrica de
París. L’exposició està plantejada com un recorregut on es poden observar aquests
espectaculars animals a la vegada que se’n descobreixen les característiques mitjançant panells
informatius.
Tiranosaures rex, triceratops, velocirraptors, diplodocus i mamuts a escala real. Un viatge al
passat que impressionarà a gran i petits.
Les entrades es poden comprar anticipadament a la web dels organitzadors ww.dinosauriosexpo.es o bé directament a taquilla els dies de l’exposició. El preu de l’entrada és de 6€ els nens
(de 2 a 12 anys) i de 8€ els adults.
Organitza l’esdeveniment Events Producciones i Staff 69 Producciones.

Nota de premsa, 15 de setembre de 2017

HUMOR PER LA REVETLLA AMB LUIS PIEDRAHITA
22 de setembre | 21 h Palau Firal i de Congressos de Tarragona
Una divertida manera de començar la revetlla més esperada pels tarragonins o tarragonines. El
proper divendres 22 de setembre, a les 21h, arriba al Palau Firal i de Congressos de Tarragona
Luis Piedrahita amb un monòleg que ja porta al títol el característic toc d’humor d’aquest
brillant còmic.
Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas és un espectacle de gairebé una hora i mitja
de durada, on Luis Piedrahita ens ensenya com és la vida en un hotel. Un espai on s’hi està poc
temps i del que t’has d’emportar tot el que puguis. El seu humor quotidià i identificable ens
ensenya com desactivar l’enveja, l’egoisme, la desconfiança... Piedrahita construeix un món on
totes les misèries continuen existint, però lluny de generar patiment desencadenen les rialles
més alliberadores. Una proposta diferent per a gaudir d’una Santa Tecla divertida i festiva.
Les entrades estan a la venda a través de la plataforma www.yalastengo.com per un preu de
22€ (despeses de gestió incloses). Luis Piedrahita ja va actuar anteriorment al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona.
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Luis Piedrahita (La Corunya, 1977) és humorista, escriptor, director de cinema i il·lusionista.
Després de més de quinze anys d'èxits presentant els seus espectacles de stand up per Espanya
i Llatinoamèrica, ara presenta la seva nova proposta: Las amígdalas de mis amígdalas son mis
amígdalas. Un text intel·ligent que reivindica la imaginació i l'humor més proper a la poesia .
L'humor dels petits objectes.

Nota de premsa, 28 de setembre

TARRAGONA TANCA LA GIRA D’ESTIU DEL BALLET DE MOSCOU
30 de setembre es podrà veure el Llac dels Cignes al Palau Firal i de Congressos de Tarragona
El coreògraf i ballarí Timur Fayziev, fundador de la companyia del Ballet de Moscou, ha
presentat aquest matí al Palau Firal i de Congressos de Tarragona la darrera actuació de la
seva gira d’estiu. Tarragona ha estat escollida per representar El Llac dels Cignes, un dels més
demanats pel públic. El ballet es podrà veure aquest dissabte 30 de setembre a les 21h.
La companyia ha consolidat un públic fidel que s’ha anat guanyant amb una programació
estable i variada a la ciutat. Amb un mínim de tres actuacions per any el Ballet de Moscou ens
ha presentat EL Llac dels Cignes, El Quixot, Giselle, El Trencanous i la Bella Dorment.
Les entrades estan a la venda per internet o bé es poden comprar directament a taquilla del
Palau de Congressos el mateix dia de l’espectacle una hora abans de l’inici. Un gran avantatge
que ofereix la companyia són els importants descomptes per a grups a partir de 12 persones.
El Llac dels Cignes és una experiència única i una bona manera d’iniciar-se en la cultura del
ballet per a totes les persones que no n’han gaudit mai; és un dels ballets més famosos i bells i
un clàssic que captiva totes les generacions. Pels amants d’aquesta peça és una oportunitat
immillorable per reviure la màgia d’aquesta història d’amor amb la força de música de
Txaikovski.
El Ballet de Moscou és una de les companyies més importants i més internacionals del seu país,
havent fet més de 60 gires arreu del món: Japó, Xina, Taiwan, Itàlia, Suïssa, Anglaterra, Espanya,
etc.

Nota de premsa, 15 d'octubre de 2017

SALÓ DEL PLAYMOBIL DE TARRAGONA
28 i 29 d’octubre de 2017
Els propers 28 i 29 d’octubre arriba al Palau Firal i de Congressos de Tarragona el Saló del
Playmobil. Un esdeveniment pensat per a famílies i per a tots els aficionats a aquesta joguina
tant popular a les llars d’arreu del món.
L’entrada es podrà comprar directament a la taquilla del saló amb un preu de 4€ (menors de
tres anys entrada gratuïta). L’import de l’entrada dóna accés a les activitats organitzades a
l’interior. A més, part de l’import serà donat a la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi
Cerebral i Etiologies Similars (FEPCCAT).
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Entre les diferents activitats organitzades s’hi podrà trobar: exposició de diorames, buscaclikcs,
projecció de curtmetratges fets amb Playmobil, pintacares, taller creatiu “stop-motion”, tir amb
arc, playmobàsquet, photocall, taller de caretes i taller de xapes.
Punt de trobada per a col·leccionistes
L’espai de venda de producte es converteix en un punt de trobada dels aficionats a aquestes
joguines. Un lloc on compartir la mateixa afició i acabar de completar les col·leccions de
cadascú.
Amb un rerefons molt solidari
Un esdeveniment organitzat per Click Factory Fest amb una motivació benèfica. Part de l’import
de l’entrada es destinarà a la FEPCCAT (Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i
Etiologies Similars).
A més, ClickFactoryFest donarà un tiquet per al sorteig d'un lot Playmobil a canvi de cada
aliment que es lliuri a l’espai destinat de recollida del Banc d’Aliments.
Els organitzadors
Click Factory Fest són especialistes amb el muntatge de salons dedicats als Playmobil i compten
amb la garantia certificada per Playmobil Ibérica S.A.U.
La fira estarà oberta els dies 28 i 29 d’octubre en horari de:
•
•

Dissabte, 28 d’octubre: de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h.
Diumenge, 29 d’octubre: de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h.

Descripció de les activitats:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Exposició de diorames: representen escenes de diferents èpoques o temàtiques.
Buscaclicks: als nens que accedeixen al Saló palymobil se’ls entrega un full amb
diferents personatges, Els nens han d’anar buscant-los pels diferents diorames de
l’exposició. Un cop troben tots els personatges els nens poden dipositar el full
complimentat en una urna. E finalitzar la fira es fa un sorteig de diferents lots de
productes Playmobil.
Projecció cinematogràfica: projecció de curtmetratges de Palymobil.
Pintacares: també és una activitat gratuïta.
Taller creatiu: activitat amb grups d’entre 15-20 nens. Un monitor els ensenyarà la
creació d’un diorama.
Taller creatiu “stop-motion”: un professional de les creacions de pel·lícules
Palymobil amb animació ensenyarà les diferents tècniques creatives per poder
iniciar-se a casa en aquest món.
Tir amb arc: compost per 5 dianes i dos tiradors per diana i un monitor. Els
menors de 7 anys poden participar acompanyats d’un adult. Fletxes amb ventosa.
Playmobàsquet: la punteria dels participants està en joc. Un monitor controlarà el
temps per a poder fer cistella.
Photocall: figures gegants de Playmobil amb les que fotografiar-se i tenir un bon
record del Saló.
Taller de caretes: material imprès i colors per a què els nens puguin fer-se la seva
careta Playmobil.
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•

Taller de xapes: els més menuts podran pintar dibuixos Playmobil i convertir-los
posteriorment en una xapa!

Nota de premsa, 9 de novembre de 2017

STARRACO WARS I LA FORÇA DEL PALAU TGN
2 i 3 de desembre Tarragona
La 1a convenció Starraco Wars arriba a la ciutat de Tarragona els dies 2 i 3 de desembre. Dos
jornades dedicades exclusivament a la temàtica Star Wars per a tots els amants de la SAGA. La
convenció tindrà lloc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona i omplirà les instal·lacions amb
activitats, exposicions, conferències i una ambientació que et transportarà a l’Univers creat pel
fantàstic cineasta George Lucas.
Una proposta lúdica per a la ciutat on hi tindran cabuda els més fidels seguidors dels episodis
de La Guerra de les Galàxies i també aquells que vulguin gaudir d’un esdeveniment atractiu,
divertit i molt cridaner.
Aquesta serà la primera edició de la Convenció Starraco Wars que neix amb la intenció de
convertir-se en una cita anual. L’Associació Star Wars de les Terres de l’Ebre R2-T4 són els
organitzadors de l’esdeveniment. La iniciativa compta amb la coorganització del Palau Firal i de
Congressos de Tarragona que troba en aquesta iniciativa una oferta molt atractiva per a la
ciutat. La convenció també compta amb la col·laboració de l’organització sense ànim de lucre
Star Props, dedicats a les exposicions i esdeveniments especialment de l’univers Star Wars.
Les dates de la convenció s’han escollit per tal d’animar als seguidors de la SAGA Star Wars a
amibentar-se davant la imminent estrena al cinema de l’episodi VIII, Star Wars Els últims Jedis.
La darrera pel·lícula veurà la llum el 15 de desembre, dues setmanes després de la gran trobada
galàctica al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
Una convenció amb voluntat benèfica
Starraco Wars neix amb un objectiu benèfic, ja que part de l’import de l’entrada serà donada a
les Associacions Sanfilippo Barcelona i Cistinosi Espanya. Aconseguint un llaç solidari entre el
públic assistent i les associacions escollides per aquesta primera edició.
També es podran fer col·laboracions d’1€ a diferents activitats de l’esdeveniment, amb
finalitats benèfiques i sense ànim de lucre, entrant a sorteigs de productes i material
promocional.
Horari
•
•

Dissabte 2 de desembre la convenció Starraco Wars obrirà les portes de 10 a 20h de
forma ininterrompuda.
Diumenge 3 de desembre l’esdeveniment obrirà a les 10h i tancarà a les 19h.

Punts de venda i preus
Les entrades es posaran a la venda de forma anticipada i també es podran comprar directament
a taquilla els dies de l’esdeveniment. Per evitar cues i aglomeracions a taquilla s’aconsella
comprar-les anticipadament per internet. Enllaç a la venda d’entrades en breu a
www.palautarragona.com
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També es posarà punts de venda d’entrades físiques gràcies a la col·laboració de la botiga de
joguines GASCO de Tarragona, Tortosa, Amposta i Valls, que vendran les entrades en horari
feiner.
El preu de les entrades serà: adults 10€ , nens 6€ (de 3 a 12 anys). Els menors de 3 anys entrada
gratuïta. També es posaran a la venda passis de dos dies pels més aficionats que no es vulguin
perdre cap de les activitats previstes: adults 15€ , nens 10€ (de 3 a 12 anys). El preu de les
entrades en Venda Anticipada serà: adults 8€, nens 5€ (de 3 a 12 anys). Passis de dos dies
venda anticipada: adults 12€, nens 8€ (de 3 a 12 anys).
Els col·lectius de famílies nombroses, famílies monoparentals, majors de 65 anys, Carnet Jove,
El Club dels Tarraconins (de 3 a 12 anys), i Tecletes, associació de mares de Tarragona, gaudiran
dels mateixos preus a taquilla que la Venda Anticipada. Imprescindible acreditació.Despeses de
gestió no incloses.
Les activitats de Starraco Wars
Desfilades de Personatges de la SAGA R2-T4 (Tortosa), STAR PROPS (Barcelona), Amics de la
Ciència Ficció (AACF), Saga Skywalker, Club OBI-WAN i Rebel Legion (València), Legió 501
(Zaragoza), Esquadró de Horuset (Alacant), Holored Estelar (Sevilla),Guardianes de la Fuerza
(Córdoba).
Photocall
Els assistents podran fer-se fotografies amb personatges Star Wars.
Concurs de Cosplay on els aficionats podran demostrar les seves habilitats en el món de la
caracterització dels personatges d’Star War.
Coreografies amb espases làser: Atom Sabers i Spadawan Spadawan.
Star Wars Store. Diferents botigues de material Star Wars repartides per les instal·lacions del
Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
Exposició de diorames, figures i productes de marxandatge. Exhibició d’armadures, vestimentes
i busts de personatges Star Wars.
Jocs de taula i estratègia: gran torneig d’X-WING d’àmbit provincial.
Star Wars Tatoo: professionals del tatuatge especialitzats en Star Wars (Aitor Moure i
Meatshoptattoo).
Conferències:
•
•
•
•

David Santana (actor STAR WARS a l’Episodi VII, Rogue One i Episodi VIII) ens explicarà
la seva la seva experiència. Signatura d’autògrafs per 10€.
Miguel Blanes: presentació i xerrada sobre el seu llibre “La Guerra de las Galaxias: lo
que el ojo no ve”.
Francisco Javier Millán: presentació i xerrada sobre el seu llibre “Galaxia Lucas: más
allá de la Fuerza”.
Atom Sabers. Marc Aznar “Armas nobles para tiempos más civilizados”: las espadas
làser en el universo Star Wars.

A més... Música, tallers infantils, projeccions de tràilers i fan films, servei de restauració.
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Nota de premsa, 21 de novembre de 2017

“LLINATGES” CONCERT DE SARDANES AMB LA COBLA COSSETÀNIA
El Casal Tarragoní organitza, el 26 de novembre al Palau de Congressos, un concert de sardanes
en motiu de Santa Cecília. La cobla Cossetània ha preparat un repertori de sardanes de
compositors amb un lligam familiar. Es tracta de sardanes escrites per pares i fills, germans...
Motiu que dóna el títol de “Llinatges” al concert.
Concert: Llinatges
Concert de sardanes
Interpreta: Cobla Cossetània
Organitza: Casal Tarragoní
Entrada: 5€ (venda d’entrades directament el dia del concert abans de començar)
Dia: diumenge 26 de novembre de 2017
Hora: 18h
Lloc: Palau Firal i de Congressos de Tarragona // Auditori Eutyches (accés per porta B)

Nota de premsa, 23 de novembre de 2017

UN RANCOR DE 7x4M S’INSTAL·LA AL PALAU TGN
2 i 3 de desembre Tarragona
La gran exclusiva de la 1a Convenció Starraco Wars s’ha conegut aquest matí en la roda de
premsa celebrada al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Un Rancor de 4 metres d’alt per 7
metres d’ample serà la gran atracció de Starraco Wars.
Aquest gegantesca figura veurà per primer cop la llum a Tarragona. Els visitants es podran fer
fotografies per un 1€ i gaudir d’aquest espectacular record.
La 1a convenció Starraco Wars tindrà lloc els dies 2 i 3 de desembre. Es tracta de dos jornades
dedicades exclusivament a la temàtica Star Wars per a tots els amants de la SAGA. La convenció
inclourà diferents tipus d’activitats per a tots els públics: exposicions, conferències, tornejos i
una ambientació que et transportarà a l’Univers creat pel fantàstic cineasta George Lucas.
Una proposta lúdica per a la ciutat on hi tindran cabuda els més fidels seguidors dels episodis
de La Guerra de les Galàxies i també aquells que vulguin gaudir d’un esdeveniment atractiu,
divertit i molt cridaner.
Aquesta serà la primera edició de la Convenció Starraco Wars que neix amb la intenció de
convertir-se en una cita anual. L’Associació Star Wars de les Terres de l’Ebre R2-T4 són els
organitzadors de l’esdeveniment. La iniciativa compta amb la coorganització del Palau Firal i de
Congressos de Tarragona que troba en aquesta iniciativa una oferta molt atractiva per a la
ciutat. La convenció també compta amb la col·laboració de l’organització sense ànim de lucre
Star Props, dedicats a les exposicions i esdeveniments especialment de l’univers Star Wars.
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Les dates de la convenció s’han escollit per tal d’animar als seguidors de la SAGA Star Wars a
amibentar-se davant la imminent estrena al cinema de l’episodi VIII, Star Wars Els últims Jedis.
La darrera pel·lícula veurà la llum el 15 de desembre, dues setmanes després de la gran trobada
galàctica al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
Una convenció amb voluntat benèfica
Starraco Wars neix amb un objectiu benèfic, ja que part de l’import de l’entrada serà donada a
les Associacions Sanfilippo Barcelona i Cistinosi Espanya. Aconseguint un llaç solidari entre el
públic assistent i les associacions escollides per aquesta primera edició.
També es podran fer col·laboracions d’1€ a diferents activitats de l’esdeveniment, amb
finalitats benèfiques i sense ànim de lucre, entrant a sorteigs de productes i material
promocional.
Horari
Dissabte 2 de desembre la convenció Starraco Wars obrirà les portes de 10 a 20h de forma
ininterrompuda.
Diumenge 3 de desembre l’esdeveniment obrirà a les 10h i tancarà a les 19h.
Punts de venda i preus
Les entrades es posaran a la venda de forma anticipada i també es podran comprar directament
a taquilla els dies de l’esdeveniment. Per evitar cues i aglomeracions a taquilla s’aconsella
comprar-les anticipadament per internet. Enllaç a la venda d’entrades en breu a
www.palautarragona.com
També es posarà punts de venda d’entrades físiques gràcies a la col·laboració de la botiga de
joguines GASCO de Tarragona, Tortosa, Amposta i Valls, que vendran les entrades en horari
feiner.
El preu de les entrades serà: adults 10€ , nens 6€ (de 3 a 12 anys). Els menors de 3 anys entrada
gratuïta. També es posaran a la venda passis de dos dies pels més aficionats que no es vulguin
perdre cap de les activitats previstes: adults 15€ , nens 10€ (de 3 a 12 anys). El preu de les
entrades en Venda Anticipada serà: adults 8€, nens 5€ (de 3 a 12 anys). Passis de dos dies
venda anticipada: adults 12€, nens 8€ (de 3 a 12 anys).
Els col·lectius de famílies nombroses, famílies monoparentals, majors de 65 anys, Carnet Jove,
El Club dels Tarraconins (de 3 a 12 anys), i Tecletes, associació de mares de Tarragona, gaudiran
dels mateixos preus a taquilla que la Venda Anticipada. Imprescindible acreditació.
Despeses de gestió no incloses.
Les activitats de Starraco Wars
Desfilades de Personatges de la SAGA R2-T4 (Tortosa), STAR PROPS (Barcelona), Amics de la
Ciència Ficció (AACF), Saga Skywalker, Club OBI-WAN i Rebel Legion (València), Legió 501
(Zaragoza), Esquadró de Horuset (Alacant), Holored Estelar (Sevilla),Guardianes de la Fuerza
(Córdoba).
Photocall
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Els assistents podran fer-se fotografies amb personatges Star Wars.
Concurs de Cosplay on els aficionats podran demostrar les seves habilitats en el món de la
caracterització dels personatges d’Star War.
Coreografies amb espases làser: Atom Sabers i Spadawan Spadawan.
Star Wars Store. Diferents botigues de material Star Wars repartides per les instal·lacions del
Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
Exposició de diorames, figures i productes de marxandatge. Exhibició d’armadures, vestimentes
i busts de personatges Star Wars.
Jocs de taula i estratègia: gran torneig d’X-WING d’àmbit provincial.
Star Wars Tatoo: professionals del tatuatge especialitzats en Star Wars (Aitor Moure i
Meatshoptattoo).
Conferències:
•
•
•
•
•

David Santana (actor STAR WARS a l’Episodi VII, Rogue One i Episodi VIII) ens explicarà
la seva la seva experiència. Signatura d’autògrafs per 10€.
Miguel Blanes: presentació i xerrada sobre el seu llibre “La Guerra de las Galaxias: lo
que el ojo no ve”.
Francisco Javier Millán: presentació i xerrada sobre el seu llibre “Galaxia Lucas: más
allá de la Fuerza”.
Atom Sabers. Marc Aznar “Armas nobles para tiempos más civilizados”: las espadas
làser en el universo Star Wars.
A més... Música, tallers infantils, projeccions de tràilers i fan films, servei de
restauració.

Nota de premsa, 5 de desembre de 2017

DOBLE SESSIÓ DE BALLET AMB EL LLAC DELS CIGNES I EL TRENCANOUS
Tarragona viurà un cap de setmana de dansa amb una doble sessió del Ballet de Moscou. El
dissabte 9 de desembre, a les 20h, gaudirem del gran clàssic “El Llac dels Cignes”. El diumenge
10 de desembre, a les 18h, tornaran a escena amb “El Trecanous” un ballet imprescindible
quan s’apropa el Nadal.
Aquests dos fabulosos ballets de Txaikovski seran possibles gràcies a la gran aposta de la
promotora Factoria Cultural que veu en Tarragona l’escenari perfecte per a aquest tipus
d’actuacions.
Les entrades estan a la venda per internet de forma anticipada per un preu de 38€, despeses de
gestió no incloses. També es podran comprar el mateix dia de l’espectacle directament a la
taquilla del Palau de Congressos una hora abans de l’inici de l’espectacle. Els grups a partir de
12 persones poden adquirir l’entrada per un preu reduït (20€ per entrada, despeses de gestió
no incloses).

28

Aquesta serà la primera vegada que el Ballet de Moscou fa una parada doble a la ciutat de
Tarragona. La companyia ha consolidat un públic fidel que s’ha anat guanyant amb una
programació estable i variada a la ciutat. Amb un mínim de tres actuacions per any el Ballet de
Moscou ens ha presentat anteriorment EL Llac dels Cignes, El Quixot, Giselle, El Trencanous i la
Bella Dorment.
El Ballet de Moscou és una de les companyies més importants i més internacionals del seu país,
havent fet més de 60 gires arreu del món: Japó, Xina, Taiwan, Itàlia, Suïssa, Anglaterra, Espanya,
etc.

Rodes de premsa
26 de setembre de2017

Convocatòria de roda de premsa:
Motiu: El Ballet de Moscou tanca la seva gira d’estiu al Palau Firal i de Congressos de
Tarragona
Dia: dijous 28 de setembre de 2017, 12h
Espai: Sala Genius, Palau Firal i de Congressos de Tarragona
A càrrec de: Timur Fayziev, director i fundador de la companyia El Ballet de Moscou.
Tancant la seva gira d’estiu, la companyia del Ballet de Moscou arriba a la ciutat de Tarragona
amb El Llac dels Cignes. El ballet tindrà lloc el proper dissabte 30 de setembre a les 21h al Palau
Firal i de Congressos de Tarragona.
El coreògraf i ballarí rus Timur Fayziev va fundar el ballet de Moscou l’any 1989 i des
d’aleshores ha actuat per tot el món en països com Japó, Xina, Itàlia, entre d’altres . La
companyia està formada per alguns dels més destacats ballarins i coreògrafs dels ballets russos,
com el Bolxoi o el Stanislavski i és avui per avui una de las companyies més importants del seu
país.

21 de novembre de 2017

Convocatòria de roda de premsa:
Motiu: celebració de la 1ª Convenció Starraco Wars
Dia: dijous, 23 de novembre de 2017
Hora: 11h
LLoc: Sala Genius, Palau Firal i de Congressos de Tarragona (entrada per porta A)
A càrrec de: Carlos Lamonte Grignon, president de l’Associació R2T4
També hi participaran personatges caracteritzats de Darth Vader i un Obi Wan.
Adjunts:
Enviem nota de premsa del passat 7 de novembre.
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