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DOSSIER DE COMUNICACIÓ 2015
PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA
Les tasques de comunicació del Palau Firal i de Congressos tenen l’objectiu
d’augmentar la notorietat de l’entitat i les seves instal·lacions, millorar el rendiment
econòmic del Palau de Congressos a través de l’explotació publicitària i crear un
clima comunicatiu favorable per a la captació de nous clients per part del
departament comercial. Així mateix, amb la finalitat d’informar al ciutadà / usuari, es
col·labora amb el client en la promoció i comunicació de les activitats.
Les tasques de comunicació que du a terme el Palau de Congressos es divideixen en:
1. Redacció de continguts
2. Gestió publicitària
3. Suport al departament comercial
4. Recull de premsa

1.- Redacció de continguts:
1.1 .- Redacció de notes de premsa, convocatòries de rodes de premsa i
publireportatges :
Elaboració de notes de premsa dels diferents esdeveniments per donar –los a
conèixer a la premsa local. Els documents s’envien al Gabinet de Premsa de
l’Ajuntament de Tarragona, qui s’encarrega de fer-los arribar als periodistes i
mitjans de comunicació.
En total s’han enviat als mitjans de comunicació 51 notes de premsa durant el
2015:
•

Conferència d’Isabel Aguilar al palau de Congressos

•

“Las Noches de la Comedia Woman” el proper 1 de març al Palau

•

Prehistoric Tour al recinte firal

•

El prestigiós economista Gay de Liébana al Palau de Congressos l’11 de
març

•

Jornades de formació i reunions d’empresa, la nova línia de treball del
palau de Congressos

•

Concert i presentació de la marxa “Verge de la Soledat”

•

“Symphonic of Abba” Al Palau el 20 de març

•

Espectacle infantil “Los Cantamúsicos” al Palau

•

Cancel·lat l’espectacle “Symphonic of Abba”

•

“Pasaje a los Tiempos” arriba al Palau de Congressos de la mà
d’universal Symphony

•

El saló “posgrados&idiomes” obrirà portes el 9 d’abril al Palau de
Congressos

•

“Una nit vienesa”. L’Orquestra Simfònica de Ràdio Viena aterra per
primera vegada a Tarragona de la mà d’Ibercamera

•

Las Noches del Club de la Comedia amb Alex Clavero, José Corbacho i
Salva Reina

•

El Palau de Congressos acollirà el 10è aniversari del Concurs Nacional
de Dansa

•

Divendres 8 de maig arriba el concert “Pasaje a los Tiempos” amb la
Universal Symphony Orquestra

•

Del 4 al 14 de juny gaudeix al recinte firal de la millor gastronomia
gallega

•

Els personatges preferits dels més petits visitaran El Palau amb
l’espectacle “Fantasías Mágicas”

•

“El Llac dels Cignes”, interpretat pel Ballet de Moscou, al Palau

•

Els personatges de dibuixos preferits dels més petits arriben al Palau de la
mà de “Fantasías Mágicas”

•

Més de 350 professionals participaran al XXVIII Congrés Nacional de
Tècnics de Laboratori que se celebrarà al palau Firal i de Congressos de
Tarragona, del 21 al 23 de maig

•

El Palau acull el XV Congrés de la Societat Espanyola d’Infermeria
oncològica del 27 al 30 de maig

•

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona renova la certificació de
gestió de la qualitat ISO 9001

•

L’humor de Goyo Jiménez arriba al Palau de Congressos de Tarragona
el proper juliol

•

El ballet “Don Quixot” es representarà al Palau el proper mes de juliol

•

“The Hole” arriba al Palau durant les festes de Santa Tecla amb 7
sessions programades

•

5è aniversari d’ExpOtaku, el saló del manga de Tarragona

•

“¿Cómo tratar con gente difícil?” nou curs de l’APD al palau de
Congressos

•

Dissabte 18 de juliol Goyo Jiménez porta el seu espectacle “Evoluzión”

•

El llegendari Dúo Dinàmico actuarà el 3 d’octubre al palau de
Congressos de Tarragona

•

Nova conferència organitzada per l’APD al Palau de Congressos

•

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà el mes de maig un
congrés de llevadores

•

Dels creadors de “the Symphonic Rhapsody of Queen” arriba “The
history of Rock” al Palau de Congressos

•

Demà estrena de la primera sessió de “The Hole” a Tarragona

•

Aquest dissabte Dúo Dinámico en concert al Palau de Congressos de
Tarragona

•

Conferència del director general de caixabank en una nova jornada de
l’APD

•

#quenonosfrunjanlafiesta arriba al Palau de Congressos de la mà de
David Guapo

•

150 professionals de l’atenció primària es concentren en les XV Jornades
d’Actualització Terapèutica

•

XVI Jornada Gresol al Palau de Congressos de Tarragona

•

“Soldo ut” de David Guapo al Palau de Congressos

•

Arriba la temporada de bolets al palau de Congressos amb la VII
Exposició de Bolets de Tarragona

•

Tarragona serà la seu del XXV Congrés d’Atenció Primària

•

El Consorcio actuarà a l’auditori August el proper 7 de novembre

•

La màgia del ballet torna per Nadal amb El Trencanous

•

Els youtubers Wismichu i Auronplay al Palau de Congressos amb la gira
Youplanet

•

Espectacle infantil “Los cantamúsicos” aquest diumenge al Palau Firal i
de Congressos de Tarragona

•

“Travel Angels” al Palau Firal i de Congressos de Tarragona

•

Cicle de trobades “Expansión – grupo BBVA” al Palau de Congressos

•

Conferència APD “Mentalitat guanyadora”

•

Justo Molinero presenta el seu primer espectacle de teatre al Palau de
Congressos de Tarragona

•

Tornen els personatges d’animació preferits dels nens amb “Fantasías
Mágicas”

•

Cinema Infantil en català al Palau Firal i de Congressos de Tarragona

Convocatòries de premsa:
•

Roda de premsa “Fantasías Mágicas”, 5 de maig de 2015

•

Acte inaugural XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de
Técnicos de Laboratorio (AETEL), 20 de maig de 2015

•

Roda de premsa “The Hole”, 2 de setembre de 2015

Publireportatge i anuncis:
•

Anunci corporatiu a la revista “TAP”, novembre

•

Publireportatge “El Periódico”, desembre

1.2-. Redacció de continguts per la web i xarxes socials. Programació de tuits i
posts a través de Hootsuite.

Dins d’aquesta programació trobem sortejos

d’entrades entre els seguidors de facebook.
•

La pàgina Facebook.com/palautgn disposa actualment de 1.625
seguidors (2014 - 1.234 seguidors)

•

El perfil de Twitter @PalauTGN actualment disposa de 1.975 seguidors
(2014 – 1.628 seguidors)

1.3.- Actualització de la pàgina Web: www.palaucongrestgna.com
S’actualitza el calendari de la pàgina web amb els actes confirmats, de
manera que els usuaris puguin consultar els diferents actes i esdeveniments que
tenen lloc al Palau.
Les notes de premsa es publiquen a l’apartat de notícies i s’elaboren banners
per millorar la promoció dels espectacles que acull el Palau Firal i de
Congressos.
1.4.- Butlletí Digital: edició especial espectacles
Elaboració d’un Newsletter especial espectacles al mes de setembre. Enviat
per correu electrònic a la base de dades del Palau de Congressos i publicat a
la pàgina web, al Facebook i Twitter.
S’adjunta el butlletí a l’Annex del Dossier de Comunicació.
1.5.- Nova pàgina web (operativa des del mes de desembre de de 2015)
L’empresa Evolutt programa i elabora la nova pàgina webd el Palau segons
directrius i continguts proporcionats pel Palau Firal i de Congressos de
Tarragona.

La

implementació

de

la

nova

pàgina

web

www.palautarragona.com aporta:
•

Canvi de domini per facilitar la cerca dels usuaris

•

Visibilitat de la pàgina de forma òptima en diferents dispositius (tablets,
ordinadors, mòbils, etc.)

•

Millora significativa del posicionament SEO

•

Gestió dels continguts de forma molt més fàcil

•

Nou sistema de newsletter amb possibilitat de segmentació d’usuaris

•

Estètica i navegabilitat molt més agradables pels usuaris

1.6.- Redacció i maquetació memòria EMDET
Memòria de presentació de l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de
Tarragona SA, per a la seva presentació a clients o inversors. Resum de les xifres de
l’empresa, les seves tasques i exemples d’esdeveniments i clients que han confiat en
nosaltres.
S’adjunta la Memòria de l’EMDET a l’annex del Dossier de comunicació.
2.- Gestió publicitària:
Es continua amb el lloguer de la tanca publicitària 8x3m situada a les instal·lacions del
recinte firal part de l’empresa Clear Channel
Gestió de diferents espais externs del Palau de Congressos per anunciar els
esdeveniments propis:
•

6 espais espai DinA3 per pòsters a l’ascensor de públic del Palau de Congressos

•

Lona/es a la porta d’accés principal al Palau de Congressos

•

4 Tòtems de les escales el Palau de Congressos

•

Plafó de gra format a la Rambla nova de Tarragona: realització de les gràfiques
i impressió per a la col·locació de la cartellera del Palau de Congressos.

3.- Suport al departament comercial:
•

Realització d’emailing per captació de dinars/sopars d’empresa de Nadal

•

Estudi dels esdeveniments realitzats per al resta de Palaus de Congressos de
l’Estat Espanyol

•

Campanya de cinema infantil: dossier patrocinadors, estudi de costos,
gràfiques, gestió de col·laboradors, campanya de facebook, twitter, impressió
de material, etc.

4.- Recull de premsa:
Recopilació de les

notícies en els que apareix el Palau Firal i de Congressos de

Tarragona. Dins el recull de premsa 2015 destaquem el reportatge que Notícies TGN
va elaborar sobre el palau Firal i de Congressos de Tarragona en el que es destaca
l’actual línia de treball de l’empresa, més enfocada als esdeveniments i espectacles,
la polivalència de l’espai i la professionalitat de la seva plantilla.
El dossier de premsa es presenta a part del Dossier de Comunicació.

OBJECTIUS
Objectius plantejats per al 2015

Objectius assolits 2015

Obtenir la cessió d’un panell permanent

Actualment disposem del plafó número 6

a la Rambla Nova de Tarragona per a la

de al Rambla Nova de Tarragona de

publicació de la programació del Palau

forma permanent.

de Congressos.
Aparèixer en la programació cultural de

Al

la

programació de tardor dels teatres.
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juntament amb

els teatres

2015

hem

aparegut
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la

Tarragona i Metropol.
Obtenir

suport

en

la

promoció

dels

Durant

el

2015

hem

aparegut

esdeveniments culturals del Palau de

continuadament a l’agenda de la web

Congressos: banderoles, fulletons, etc.

de l’Ajuntament de Tarragona i hem
entrat dins del programa de Santa Tecla
amb l’espectacle “The Hole”.

Objectius per al 2016:
•

Continuar amb els tasques de comunicació actuals

•

Iniciar l’ús del nou newsletter de forma periòdica

•

Actualitzar i posicionar la nova web i els seus continguts

•

Donar èmfasi a les xarxes socials que gestionem actualment i obrir els canals de
Google + i Youtube del Palau de Congressos

ANNEXOS

Notes de premsa
Nota de premsa

2 de febrer de 2015

CONFERÈNCIA D’ISABEL AGUILERA AL PALAU DE CONGRESSOS
“Competir en el futuro immediato”
El proper dimecres, 4 de febrer, de 9.30 a 11h, El Palau de Congressos acollirà la
conferència “competir en el futuro immediato” a càrrec de l’arquitecta Isabel
Aguilera. La conferència, enfocada a treballadors en actiu, està organitzada per l’APD
(Asociación para el Progreso de la Dirección). Més informació i inscripcions gratuïtes a
www.apd.es i al telèfon 93 440 76 05.

ISABEL AGUILAR
Isabel Aguilar és arquitecta (amb dues especialitats: Edicficaciói i Urbanisme) per ETSA
de Sevilla, MDCM pel IE, PDG pel IESE i ADEL per San Telmo.

Presidenta del Consell Social de la Universitat de Sevilla. Consellera Independent a
Indra, BMN (Banco Mare Nostrum), Aegón España i Emergia, S.L., membre del Consell
Assessor de Deusto Business School; fundadora d’“Isabel Aguilera Consultoría
Empresarial en Estrategia, Operaciones e Innovación”, accionista de Twindocs, ponent
habitual de l’agència de conferenciants Thinking Heads i professora associada d’
ESADE.

Va ser consellera Independent de Laureate Universities Inc, fins al seva reprivatització,
membre del Consell Social de la patronal Farmaindustria, de Pelayo Mutua de Seguros
i de l’empresa d’enginyeria IKOR Sistemas. Va formar part als Consells de l’APD
(Asociación para el Progreso de la Dirección) i del Consell Assessor Internacional de
l’Institut d’Empresa (IE Business School).

Ex Presidenta de GE España i Portugal i de Google Iberia. Va exercir també els càrrecs
de COO del grup NH Hoteles i CEO de Dell Computer per Espanya, Itàlia i Portugal.
Amb anterioritat havia liderat diverses responsabilitats en àrees de vendes i màrqueting
a Hewlett-Packard/Compaq i Vodafone.

Autora de “La Encrucijada de Carlota” (Espasa, 2011), Especialista en l’optimització,
gestió i seguiment d’empreses i equips multinacionals, multisectorials i multidisciplinars,
des de la perspectiva d’oficines centrals i subsidiàries, aprofitant les darreres
tendències i oportunitats de les Noves Tecnologies.

Experiència provada en la creació de models de negoci únics després d’una
adquisició o fusió de diverses empreses,
Ha estat guardonada amb diferents reconeixements d’institucions i associacions
d’empresaris (AED, FEDEPE, etc), així com de diaris i publicacions nacionals i
internacionals entre els que destaquen Financial Times, Wall Street Journal o el Diari El
Mundo, així com els mitjans especialitzats en tecnologia.

Nota de premsa

10 de febrer 2015

“LAS NOCHES DE LA COMEDIA WOMAN” EL PROPER 1 DE MARÇ
AL PALAU
Tornen els vespres d’humor al Palau de Congressos amb “Las Noches de El Club de la
Comedia Woman”. El proper diumenge 1 de març a les 18.30h, la Promotora 600’ns
portarà en directe la versió femenina de “Las Noches del Club de la Comedia” amb
les monologuistes: Maria Juan, Mònica Perez i Maru Candel.

Les entrades es poden adquirir a través de www.traslarisa.es per un preu de 14€
anticipada i 18€ a taquilla.

Nota de premsa

13 de febrer 2015

PREHISTORIC TOUR AL RECINTE FIRAL
Reproducció de dinosaures

•

En l’expocició es podran veure: 30 dinosaures a mida real, reproducció d’un
mamut llanut, recreació d’escenes de l’home del neandertal.

•

Venda d’entrades a la taquilla del recinte firal els mateixos dies de l’exposició. 21
i 22 de febrer d’11 a 14h i de 17 a 21h. Preu de l’entrada 6€.

El 21 i 22 de febrer torna al recinte firal el Prehistoric Tour, una exposició itinerant sobre
dinosaures i l’home del neandertal.

Podreu veure impactants reproduccions de

dinosaures de gran format i d’un mamut llanut a mida real.
L’exposició compta amb una important col·lecció privada de fòssils i esquelets. També
es recreen escenes de l’home del neandertal en la seva vida diària. L’exposició va
néixer de la passió per la prehistòria d’un grup d’amics científics.
EL “Prehistoric Tour” ha visitat diferents ciutats d’Europa, i va assolir un rècords de
visitants a
Bèlgica amb 300.000 visites. Les entrades, amb un preu de 6€, es poden adquirir a
l’entrada de l’exposició (recinte firal, davant l’estació RENFE) els dies 21 i 22 de febrer
d’11 a 14h i de 17 a 21h.

Informació d’horaris i taquilla:
Exposició: PREHISTORIC TOUR (al recinte firal, davant l’estació RENFE)
Dies: dissabte 21 i diumenge 22 de febrer 2015
Horari: 11-14h i de 17-21h
Preu de l’entrada: 6€

El divendres 20 de febrer es farà convocatòria als mitjans de comunicació per mostrarlos l’exposició amb un passi privat. Més informació la setmana vinent.

Nota de premsa

19 de febrer

2015

EL PRESTIGIÓS ECONOMISTA GAY DE LIÉBANA AL PALAU DE
CONGRESSOS L’11 DE MARÇ

El proper 11 de març el Palau de Congressos serà la seu de la conferència del
prestigiós economista José María Gay de Liébana, organitzada per l’APD (Asociación
para el Progreso de la Dirección).

Sota el títol “2015: ¿La crisis es historia del pasado? Dudas y retos de la financiación
empresarial: finanzas de pizarra” Gay de Liébana parlarà sobre les perspectives de
l’economia espanyola en un futur immediat, tenint en compte la situació actual
derivada dels anys de crisi i el panorama actual europeu.
L’acte s’iniciarà a les 9.30h amb la presentació de Gay de Liébana de la mà del
conseller de l’APD, Antoni Pont, i la posterior conferència de l’economista. Sobre les
10.30h es donarà lloc a un col·loqui i finalitzarà la jornada amb un cafè networking.
La inscripció pels membres de l’Asociación para el Progreso de la Dirección

és

gratuïta. Els no-socis poden assistir a la jornada amb una quota d’inscripció de 300€
més

iva.

Els

interessats

poden

inscriure’s

a

través

de

http://www.apd.es/Inicio/ActividadRegistro.aspx?i=C151009

Conferència “2015: ¿La crisis es historia del pasado? Dudas y retos de la financiación
empresarial: finanzas de pizarra” a càrrec de José Mª Gay de Liébana
Data: 11 de març de 2015. Hora: 9.30h
Lloc: Sala Genius, Palau de Congressos de Tarragona
Organitza: Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)
Contacte APD: 93 440 76 05
Inscripcions: http://www.apd.es/Inicio/ActividadRegistro.aspx?i=C151009 o
inscripcionesmediterranea@apd.es

Nota de premsa

11 de març 2015

JORNADES DE FORMACIÓ I REUNIONS D’EMPRESA, LA NOVA
LÍNIA DE TREBALL DEL PALAU DE CONGRESSOS

Durant el primer trimestre de l’any, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona ja ha
acollit un total de 34 actes, 23 dels quals han estat jornades de formació o reunions
d’empresa. Els 11 esdeveniments restants es divideixen en gales, espectacles, concerts,
fires i jornades informatives.

El gran augment d’esdeveniments d’aquest primer trimestre respecte el mateix període
de l’any 2014 (en el que es van realitzar un total de 14 esdeveniments)ha estat
conseqüència de l’esforç realitzat fins al moment per potenciar una nova línia de

treball del Palau de Congressos: les reunions d’empresa i cursos de formació. El Palau
de Congressos ofereix, a més de les grans sales i espectaculars auditoris, la possibilitat
de trobar un espai cèntric, equipat i amb les màximes facilitats per a dur a terme
aquest tipus de jornades de treball.

La missió del Palau de Congressos es centra doncs, en donar un servei complet a la
ciutadania, que pot participar i gaudir dels espectacles que s’hi acullen i alhora pot
trobar un espai proper i obert que li permet realitzar les petites reunions del dia a dia.
Per apropar-se encara més als tarragonins, el Palau de Congressos està preparant una
jornada de portes obertes en la que els ciutadans podran descobrir els racons
d’aquest espectacular edifici i informar-se directament de tots els esdeveniments que
s’hi duen a terme.

Nota de premsa

12 de març 2015

CONCERT I PRESENTACIÓ DE LA MARXA “VERGE DE LA
SOLEDAT”
Aquest diumenge 15 de març a les 12.30h , el Palau de Congressos acull el concert i la
presentació de la marxa “Verge de la Soledat” del compositor Òscar Miguel Losada.

El concert commemorarà la celebració dels 25 anys del pas de la Congregació de la
Mare de Déu de Soledat portat a espatlles i del 25è aniversari de la Banda de la
Congregació. La part musical anirà a càrrec de la Banda Unió Musical i la Banda de la
Congregació.

L’accés es farà mitjançant donatiu (2€), que es podrà dipositar el mateix diumenge 15
de març abans de l’inici del concert. S’aconsella arribar una hora abans al públic que
vulgui assistir al concert ja que un cop s’ompli l’aforament de la sala es tancaran les
portes de l’auditori.

Nota de premsa

“SYMPHONIC OF ABBA” AL PALAU EL 20 DE MARÇ

2015

Entrades ja a la venda www.ticketmaster.es

Després de l’exitosa acollida de Symphonic Rhapsody of Queen, que va tenir lloc el
passat mes de novembre al Palau, arriba Symphonic of ABBA. Un espectacle nou i
impactant amb les millors cançons d’ABBA interpretades per un conjunt de grans i
poderoses veu de primer nivell, acompanyades per la One World Symphonic Orchestra
i una potent Rock Band formada por músics internacionals que han estat de gira per
tot el món amb artistes com Joe Cocker, George Michael, Chris Rea, etc.
Més de 50 artistes a l’escenari que faran vibrar al públic al ritme de les cançons del
grup musical ABBA. Més de dues hores d’espectacle amb un gran desplegament
musical i tècnic ens les que podrem sentir els gran èxits del grup suec com Waterloo,
Mamma Mia o Dancing Queen, entre moltes altres.
L’espectacle arriba al Palau de Congressos el divendres 20 de març a les 21,30h. Les
entrades estan a la venda a través de www.ticketmaster.es per un preu d’entre 35€ i
40€, més despeses de gestió.

Nota de premsa

15 de març 2015

ESPECTACLE INFANTIL “LOS CANTAMÚSICOS” AL PALAU
El Palau de Congressos s’omplirà de música, cançons i ball de la mà del grup “Los
Cantamúsicos” que oferiran el seu espectacle infantil a l’auditori August el dia 22 de
març.
Un espectacle participatiu en el que els nens gaudiran amb les cançons d’ahir i d’avui
i dels personatges dels seus dibuixos preferits. En finalitzar l’espectacle es podran
realitzar fotografies amb els personatges del musical.
Les entrades, a un preu de 10€ anticipada i 15€ taquilla, es poden adquirir a les
botigues de Tarragona Juguettos (c/ gasòmetre 24) i Llibreria La Rambla (C/ Rambla
Nova 99). Es faran dues sessions, una de matí a les 12.30h i una altra de tarda a les
17.30h. Més informació al 651 729 097.

Nota de premsa

17 de març de 2015

CANCEL·LAT L’ESPECTACLE “Symphonic of ABBA”

La companyia Moon World Records ha anunciat la cancel·lació de l’espectacle
“Symphonic of Abba” prevista al Palau de Congressos pel divendres 20 de març.
Segons la companyia, el motiu de l’anul·lació ha estat la impossibilitat d’assistència de
dos dels artistes principals de l’espectacle sent completament impossible substituir-los a
temps.
Totes les persones que hagin comprat entrades per l’espectacle “Symphonic of Abba”
podran recuperar l’import de les entrades a través dels mateixos canals de venda on
es van adquirir.

Nota de premsa

31 de març 2015

“PASAJE A LOS TIEMPOS” ARRIBA AL PALAU DE CONGRESSOS
DE LA MÀ D’UNIVERSAL SYMPHONY
El Palau de Congressos de Tarragona acollirà, el proper 8 de maig a les 21h, l’espectacle
“Pasaje a los Tiempos” de la mà de l’orquestra Universal Symphony. Viu en directe la
representació de les millors bandes sonores de la història acompanyades de : Star Wars,
Titanic, Pirates del Carib, El que el Vent s’endugué, Joc de Trons, La Llista de Schindler,
Gladiator, i molt més.

“PASAJE a los TIEMPOS” és, a més, un espectacle audiovisual amb la impressionant
posada en escena plena d’efectes especials, projeccions 3D sobre pantalles gegants... i
esdeveniments inesperats.

Ara podràs veure, per primera vegada, una orquestra simfònica en directe immersa en
un vaixell de pirates, sentir-te com un Gladiador dins d’un amfiteatre, o visionar l’atac
enemic de la guerra de les galàxies sobre teu: aquestes són algunes de les sensacions
que viuràs durant gairebé dues hores d’aquest inoblidable concert.

Universal Symphony està encapçalada pel brillant director d’orquestra José Martínez
Colomina, la companyia està formada exclusivament per músics professionals, molts ells
professors d’escoles superiors.

Entrades a la venda a www.taquillaweb.es i a les botigues Shiva Music (C/ Cos del Bou,
15 TARRAGONA) i Discos Qui’k (C/ Sant Joan, 16 REUS). Preus entre 22 i 44€ despeses de
gestió no incloses.
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EL SALÓ “POSGRADOS&IDIOMAS” OBRIRÀ PORTES EL 9 D’ABRIL
AL PALAU DE CONGRESSOS
•

9 d’abril al Palau Firal i de Congressos, d’ 11.00 a 14.00 i de 16.30 a 19.30h,
accés lliure.

•

Màsters,

idiomes

a

l’estranger,

beques,

feina

a

Europa

i

pràctiques

internacionals, entre moltes altres coses
•

Accedeix a una de les 100 beques GOAZ

Vols feina o estudiar a l’estranger? Busques un màster amb sortides laborals? Necessites
una beca per cursar un màster? T’interessa un màster amb contracte laboral directe?
La resposta la trobaràs al Saló “Posgrados & Idiomas” que es celebrarà al Palau Firal i
de Congressos de Tarragona el proper dijous 9 d’abril. L’horari del saló serà d’11 a 14h i
de 16.30 a 19.30h, entrada gratuïta.
Màsters i postgraus, estudis d’idiomes a l’estranger i molt més, tot dirigit a crear perfils
professionals internacionals i competitius.
Universitats i Escoles de negocis mostraran la seva oferta pel proper curs 2015-16. Hi
estaran presents les Universitats Rovira i Virgili, Universitat Pompeu Fabra, Universidad
Complutense de Madrid... També hi seran presents diferents Escoles de negocis de
prestigi internacional com EADA Business School, ESIC Business School, OBS Online
Business School, ESDEN Business School, entre d’altres.
Tots aquests centres, entre d’altres, presentaran els seus programes més innovadors,
màsters pioners per la seva temàtica i per la possibilitat de dissenyar-los segons les
necessitats dels alumnes, programes que garanteixen un contracte laboral automàtic.
El saló “Posgrados&Idiomas” és una gran oportunitat per informar-se de primera mà
sobre l’ocupabilitat, beques i ajuts, projecció professional, inserció laboral, acords
internacionals amb centres formatius de primer nivell, etc.
Beques

L’estand de GOAZ, posarà a disposició dels assistents una borsa de beques per facilitar
l’accés a l’estudi d’un màster. Més de 100 beques d’entre 3.000€ i 6.00€ per a estudis.
Idiomes a l’estranger
Hi seran presents diferents centres d’idiomes a l’estranger, amb una àmplia gamma de
destins i cursos a la mida de les necessitats dels estudiants.
Cursos especialitzats per exàmens oficials, MBA, preparació universitària a l’estranger,
anys escolars, intensius d’estiu amb classes individuals o en petits grups, i pràctiques
laborals són algunes de les possibilitats que s’oferiran.
Trampolí professional WOWI
WOWI: És una empresa que es dedica a aconseguir pràctiques internacionals per
estudiants. Pots potenciar el teu CV amb pràctiques REMUNERADES a l’estranger.
Sector empresa, mitjans i turisme en destins dels Estats units, Regne Unit, China i
Tailàndia.
Estudis internacionals
Hi haurà expositors que representaran l’oferta de les Universitats Internacionals
d’Austràlia i Nova Zelanda, com:
Australian

Catholic

University

, Bond

University

, Curtin

University, James

Cook,

University, Murdoch University , Queensland University of Technology, University of
Newcastle, University of Sydney, University of New South Wales, University of Technology
Sydney, Victoria

University, Browns

English

Language

School, English

Language

Company, Impact English , Inforum Education Australia, Langports, Lexis English, Perth
International College of English, University of Queensland -

ICTE, New Zealand

Language Centres, Southern Lakes English College, The Campbell Institute, University of
Otago Language Centre and Foundation Year
També comptarem la presència d’una escola de negocis de prestigi internacional,
com és CAMPUSFRANCE Barcelona.
Centres expositors:
Algunes de les confirmacions al Saló “Posgrados&Idiomas” són:

CAMPUS FRANCE Barcelona, ESDEN Business School, GOAZ Orientación, SCU – Southern
Cross University, Language Links Education and Training College - Perth, Universidad
Complutense de Madrid, Universitat Pompeu Fabra, IUCT, Comenius Regio Ciudad
Educadora,

ESIC

Business

A+CAPEC Australia-New

School,

Zeland, WOWI

EDUCAFFAIRS

Estudios

en

el

Extranjero,

Prácticas Internacionales, EADA Business

School, British Summer Idiomas, Universitat Rovira i Virgili, OBS Online Business School,
Johan Cruyff Institute, CEF UDIMA, Aston Idiomas, Nacel Idiomas.
A+CAPEC Australia-New Zeland representat per diferents universitats:
Australian

Catholic

University

, Bond

University

, Curtin

University, James

Cook,

University, Murdoch University , Queensland University of Technology, University of
Newcastle, University of Sydney , University of New South Wales, University of Technology
Sydney, Victoria

University, Browns

English

Language

School, English

Language

Company, Impact English , Inforum Education Australia, Langports, Lexis English, Perth
International College of English, University of Queensland -

ICTE, New Zealand

Language Centres, Southern Lakes English College, The Campbell Institute, University of
Otago Language Centre and Foundation Year
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“UNA NIT VIENESA”
L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DE RÀDIO VIENA ATERRA PER
PRIMERA VEGADA A TARRAGONA DE LA MÀ D’IBERCAMERA
El dissabte 18 d’abril, a les 21h, l’Orquestra Simfònica de Ràdio Viena visitarà per
primera vegada Tarragona en el que serà el primer concert a la ciutat organitzat per
Ibercamera. Aquesta promotora, amb més de trenta anys d’història, és reconeguda
per la qualitat artística de les seves temporades estables de música clàssica a
Barcelona i Girona.
El concert que presentarà a Tarragona s’emmarca dins una gira que l’Orquestra
Simfònica de Ràdio Viena realitzarà per diverses ciutats espanyoles. Aquesta gran
formació és convidada habitual al Festival de Salzburg i, sota la direcció del seu titular
Cornelius Meister, està vivint un dels moments més extraordinaris de la seva trajectòria.
Orquestra resident de l’òpera del Theatre an der Wien, és probablement la formació
més dinàmica de la seva ciutat per l’amplitud del seu repertori.

Acompanyats per la jove pianista russa Varvara, guanyadora del prestigiós concurs
Géza Anda l’any 2012 i amb recents actuacions a capitals musicals com Viena, Sant
Petersburg o Zuric, oferiran dues obres cabdals del Romanticisme, la Simfonia núm. 2
de Brahms i el Concert per a piano de Schumann, per a molts el millor del repertori.

Entrades a la venda a través de www.ibercamera.com / Preu de l’entrada 28€
Descomptes especials per a estudiants de música i per a estudiants de la Universitat
Rovira i Virgili. Més informació: 933 179 050 o ibercamera@ibercamera.com
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LAS NOCHES DEL CLUB DE LA COMEDIA AMB ALEX CLAVERO,
JOSÉ CORBACHO I SALVA REINA
El proper 25 d’abril, a les 22h, Alex Clavero, José Clavero i Salva Reina arribaran al
Palau de Congressos amb Las Noches del Club de la Comedia.

Absurditat, exageracions, canvis de ritme i humor gestual de la mà d’Alex Clavero que
ens farà riure amb situacions de la vida quotidiana. El conegudíssim José Corbacho ens
portarà el seu humor cultivat en 25 anys de carrera en la que ha destacat tant en
l’àmbit teatral, televisiu com cinèfil. Finalment tancarà l’espectacle el malagueny
Salva Reina amb un humor irreverent, surrealista i un directe molt potent.

100 primeres entrades a la venda a 16€, resta d’entrades anticipades 18€ i taquilla 22€
Venda d’entrades a través de la pàgina web www.traslarisa.es

Nota de premsa
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EL PALAU DE CONGRESSOS ACOLLIRÀ EL 10È ANIVERSARI DEL
CONCURS NACIONAL DE DANSA

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà den l’1 al 3 de maig el Concurs
Nacional de Dansa organitzat per Asociación Nacional para el Apoyo y la Promoción
de la Danza en España en col·laboració amb la Confederació Nacional de Dansa de
França.
Aquest 2015 el concurs arriba a la seva desena edició i espera una participació de
gairebé 1.200 candidats de 84 escoles de dansa diferents.
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.
Els participants provenen de 15 comunitats autònomes de l’estat espanyol, Bèlgica i
França. Una mobilització molt important de cara a la ciutat que aportarà l’estada
Tarragona tant dels prop de 1.200 participants com dels seus acompanyants, és a dir
un total d’unes 3.400 persones que s’allotjaran a la Tarragona. Durant els tres dies que
durarà el concurs s’estima que la ciutat rebrà un impacte econòmic de 1.500.000€*
entre allotjaments, restaurants, transport, farmàcies, etc.

La missió del concurs de dansa organitzat per ANAPRODE/CNDF és la difusió, exhibició i
promoció de la dansa, a la vegada que fomenta els intercanvis de dansa entre
diferents ciutats de l’Estat Espanyol i d’Europa.
Cal destacar la rellevància i la trajectòria del concurs que arriba a la seva desena
edició amb una altíssima participació. Un èxit consolidat gràcies a l’esforç i dedicació
de tota l’organització ANAPRODE.
*Xifres facilitades pels organitzadors.
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“PASAJE A LOS TIEMPOS” ARRIBA AL PALAU DE CONGRESSOS
DE LA MÀ D’UNIVERSAL SYMPHONY
El Palau de Congressos de Tarragona acollirà, el proper 8 de maig a les 21h, l’espectacle
“Pasaje a los Tiempos” de la mà de l’orquestra Universal Symphony. Viu en directe la
representació de les millors bandes sonores de la història acompanyades de : Star Wars,
Titanic, Pirates del Carib, El que el Vent s’endugué, Joc de Trons, La Llista de Schindler,
Gladiator, i molt més.

“PASAJE a los TIEMPOS” és, a més, un espectacle audiovisual amb la impressionant
posada en escena plena d’efectes especials, projeccions 3D sobre pantalles gegants... i
esdeveniments inesperats.

Ara podràs veure, per primera vegada, una orquestra simfònica en directe immersa en
un vaixell de pirates, sentir-te com un Gladiador dins d’un amfiteatre, o visionar l’atac
enemic de la guerra de les galàxies sobre teu: aquestes són algunes de les sensacions
que viuràs durant gairebé dues hores d’aquest inoblidable concert.

Universal Symphony està encapçalada pel brillant director d’orquestra José Martínez
Colomina, la companyia està formada exclusivament per músics professionals, molts ells
professors d’escoles superiors.

Entrades a la venda a www.taquillaweb.es i a les botigues Shiva Music (C/ Cos del Bou,
15 TARRAGONA) i Discos Qui’k (C/ Sant Joan, 16 REUS). Preus entre 22 i 44€ despeses de
gestió no incloses.
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_____________________________________________________________________________________

DEL 4 AL 14 DE JUNY GAUDEIX AL RECINTE FIRAL DE LA MILLOR
GASTRONOMIA GALLEGA
•

Aquesta és la segona edició que es celebra a la ciutat

•

Es podran degustar els millors mariscs gallecs

•

L’entrada és gratuïta

Del 4 al 14 de juny

tindrà lloc al Recinte Firal del Palau Firal i de Congressos de

Tarragona la segona edició de la Feria del Gallega del Marisco.
El Recinte Firal d’El Palau es convertirà durant 10 dies en el centre de la gastronomia
gallega a Tarragona. Tothom qui s’hi acosti podrà degustar els millors productes del
mar de Galícia, preparats de forma tradicional o amb alguna innovació culinària. Més
de 40 plats composen la carta de la fira. A banda de degustar altres especialitats
gallegues com empanades, vedella gallega, formatges o Tarta de Santiago i vins típics
de la zona com l’Albariño, la fira també comptarà amb una botiga on es podran
comprar els productes.
L’organització de la fira va a càrrec de l’empresa Distribuidora Do Mar Galego, que té
una llarga experiència en aquest tipus d’esdeveniments. És una empresa gallega de
les Rias Baixas que va néixer amb la finalitat de promocionar i difondre la gastronomia i
la cultura gallegues per tota la geografia espanyola.
A l’edició del 2013 més d’un miler de persones van gaudir de la gastronomia gallega
durant els dies de la fira. En l’edició del 2015 s’espera superar aquesta xifra i consolidar
la fira com a referent a la ciutat.
FERIA GALLEGA DEL MARISCO
Recinte Firal del Palau de Congressos de Tarragona (davant de l’estació RENFE)
Del 4 al 14 de juny de 2015
Migdia: de 12 a 16.30h
Vespre: de 19.30 a 00h
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ELS PERSONATGES PREFERITS DELS MÉS PETITS VISITARAN EL
PALAU AMB L’ESPECTACLE “FANTASÍAS MÁGICAS”
El pròxim dissabte, 6 de juny a les 18h el Palau Firal i de Congressos de Tarragona serà
l’escenari de l’espectacle musical “Fantasías Mágicas” un espectacle de dues hores
especialment pensat pels més petits i per gaudir en família. Durant el musical podran
escoltar-se en directe les cançons de les pel·lícules preferides dels nens i nenes, tot
acompanyat de ball, llums, colors i els seus personatges més estimats: Mickey i Minnie,
l’Ànec Donald i la Daisy, Olaf, Goofy o Buzz Lightyear pujaran a l’escenari per viure una
tarda de màgia i diversió en família.
L’espectacle s’ha produït a Tarragona, on la productora Oskar Espectacles va fer un
càsting amb 25 alumnes de l’Escola de Dansa Montserrat de Sant Pere i Sant Pau. Del
càsting van triar-se 14 ballarines que són les que participen a l’espectacle. “El nivell
que vam trobar a l’Escola és tant alt -ha explicat aquest matí Oscar Hanrath, director i
productor de “Fantasias Mágicas”- que les ballarines de Tarragona ja formaran part de
l’espectacle, que ja té dates per girar per Barcelona i Girona”. Per la seva banda, la
coreògrafa i directora de l’Escola Montserrat, Montse Carles, s’ha mostrat molt
orgullosa de formar part d’aquest espectacle “de gran nivell” i ha afegit que la
sintonia amb la productora ha estat “màgica, al·lucinant”.
Amb aquesta actuació al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, la companyia
Oskar Espectacles iniciarà la gira de “Fantasías Mágicas” per diferents punts de
Catalunya. Les entrades per l’espectacle del pròxim 6 de juny a Tarragona ja estan a
la venda a un preu de 8 € els nens i 10 € adults i poden adquirir-se a l’Escola de Dansa
Montserrat (Bloc Coll de Lilla, s/n, 43007 Sant Pere i Sant Pau, Tarragona) i Discos Arsis
(C/Fortuny, 10, Tarragona).
*Us enviem, en l’arxiu adjunt, una fotografia d’un dels personatges que pujaran a
l’escenari del Palau i una imatge de la roda de premsa d’aquest matí.

Espectacle: Fantasías Mágicas
Dia: 6 de juny de 2015 / Hora: 18h
Lloc: Palau Firal i de Congressos de Tarragona (Auditori August)
Entrada anticipada: 8€/nen i 10€/adult
Entrada a taquilla el dia de l’espectacle: 12€
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“EL LLAC DELS CIGNES”, INTERPRETAT PEL BALLET DE MOSCOU,
AL PALAU
El proper dissabte 9 de maig a les 21 hores el Palau Firal i de Congressos reviurà un cop
més la tragèdia i el romanticisme d’”El llac dels Cignes”. El prestigiós Ballet de Moscou
ens portarà sobre l’escenari de l’Auditori August la història d’amor condemnada
d’Odette, la princesa transformada en cigne pel conjur d’un bruixot.
“El llac dels Cignes” és una captivadora història d’amor, un ballet romàntic estructurat
en quatre actes que va estrenar-se el 1877. Piotr Ilich Txaikovski va compondre la
música del que va ser el seu primer ballet a petició de l’Òpera de Moscou. “El llac dels
signes” 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.
Les

entrades

per

l’espectacle

ja

estan

a

la

venda

a

través

del

web

www.4tickets.es/balletdemoscu i al Punt d’Informació Turística de la Rambla Nova de
Tarragona (davant les oficines de l’OMAC).
Esdeveniment: “El Llac dels Cignes”
Data: Dissabte, 9 de maig de 2015, 21 hores
Lloc: Auditori August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona
Director: Timur Fayziev
Intèrpretes solistes: Cristina Terentiev y Alexei Terentiev.
Coreografia: Marius Petipa - Lev Ivanov.
Música: Peter Ilyich Txaikovsky
Venda d’entrades: Punt d’informació turística de la Rambla Nova de Tarragona i al
web www.4tickets.es/balletdemoscu
Preus de les entrades numerades: 38€ (despeses de gestió no incloses).
Preu especial per a grups: 20€ ( per a més de 12 persones).
Consultar les condicions de grups a info@factoriacultural.com
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ELS PERSONATGES DE DIBUIXOS PREFERITS DELS MÉS PETITS
ARRIBEN AL PALAU DE LA MÀ DE “FANTASÍAS MÁGICAS”
Preu de les entrades a partir de 8€

El 6 de juny a les 18h vine al Palau Firal i de Congressos a gaudir en família de
“Fantasías Mágicas” un espectacle musical especialment pensat pels més petits.
Escolta en directe les cançons de les pel·lícules preferides dels nens i nenes, tot
acompanyat de ball, llums, colors i els seus personatges més estimats.
Mickey i Minnie, Donald i Daisy, Olaf, Goofy, Buzz Lightyear i molts més pujaran a
l’escenari per viure una tarda de màgia i diversió. Una oportunitat immillorable per
passar un dissabte de somni amb els teus fills.
Amb aquesta actuació la companyia Oskar Espectacles iniciarà la gira de “Fantasías
Mágicas” per diferents punts de Catalunya. Les entrades estan ja a la venda per un
preu de 8€ els nens i 10€ adults.
Punts de venda: Escola de Dansa Montserrat (Bloc Coll de Lilla, s/n, 43007 Sant Pere i
Sant Pau, Tarragona) i Discos Arsis (Carrer de Fortuny, 10, Tarragona).

Adjuntem fotografies dels personatges.
Espectacle: Fantasías Mágicas
Dia: 6 de juny de 2015 / Hora: 18h
Lloc: Palau Firal i de Congressos de Tarragona (auditori August)
Entrada anticipada: 8€/nen i 10€/adult
Entrada a taquilla el dia de l’espectacle: 12€
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MÉS DE 350 PROFESSIONALS PARTICIPARAN AL XXVIII CONGRÉS
NACIONAL DE TÈCNICS DE LABORATORI QUE SE CELEBRARÀ AL
PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA, DEL 21 AL 23
DE MAIG
La Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL) celebrarà, del 21 al 23 de
maig, el seu XXVIII Congrés Nacional de Tècnics de Laboratori al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona, sota el tema “NANOBIOMEDICINA”.
Durant aquests dies s’espera l’assistència de més de 350 Tècnics Superiors de
Laboratori i Anatomia Patològica de tot l’Estat i Portugal. En aquesta edició es
presentaran més de 200 treballs científics. El congrés reunirà durant 3 dies a Tarragona
els més prestigiosos investigadors en les diferents àrees de la biomedicina.
L’acte inaugural del congrés serà el divendres 22 de maig, a les 10:30h, i està previst
que hi assisteixin el Director General de Ordenación profesional del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sr. Carlos Jesus Moreno Sanchez, la Sra. Alicia
Ávila, Subdirectora General de Planificación y desarrollo profesional de Departamento
de Salud, i el Sr. Josep Maria Mercadé i Orriols, Gerent de la regió sanitària del Camp
de Tarragona.
Seguidament, la conferència inaugural, titulada “Medicina del càncer. Un repte i una
necessitat”, anirà a càrrec del Dr. Rafael Rosell Costa, director de Biologia del Càncer i
del Programa de Medicina de precisió del Institut Català de Oncologia de l’Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona.
De manera prèvia al congrés, el dijous 21 de maig, es celebrarà el curs titulat
“Nanomedicina i el laboratori”, impartit per diferents professionals de reconegut
prestigi, como la Professora Dra. Laura Lechuga Gómez (Centre d’Investigació en
Nanociència i Nanotecnologia CIN2 de Barcelona), Dra. Marylene Lejeune (Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta. Tortosa. Tarragona), el Professor Dr. Lluís Francesc Marsal
Garvi

(Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, de la Universitat Rovira i Virgili), el Dr.

Manuel Fuentes Garcia (Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca), la Dra.
Clara Mayo (Hospital Universitari Quirón Dexeus de Barcelona) i

el Dr. Jesús María

Hernández Rivas (Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca).

La nanobiomedicina, aplicació de la nanotecnologia a les ciències de la salut, és la
branca de la nanotecnologia que es perfila com la de major projecció en un futur
proper degut a les seves importants aplicacions, especialment diagnòstiques i
terapèutiques. La detecció primerenca de malalties, el seu tractament precoç
personalitzat i un precís seguiment posterior de la seva evolució seran possibles en els
propers anys gràcies a l’aplicació de les eines nanotecnològiques que s’estan
desenvolupant actualment. Els importants avenços en aquest camp podrien donar lloc
a sistemes de diagnosi i tractaments terapèutics de major eficàcia que els existents,
cosa que redundaria en una major qualitat de vida per a l’home. Una autèntica
revolució s’ataülla a l’horitzó de la cura de la salut i la tecnologia mèdica.
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EL PALAU ACULL EL XV CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA
D’INFERMERIA ONCOLÒGICA DEL 27 AL 30 DE MAIG
“Rols avançats de la infermeria oncològica”
Del 27 al 30 de maig, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà el XV Congrés
de la Societat Espanyola d’Infermeria Oncològica (SEEO), un congrés que reunirà a
diferents professionals del sector, tant de la infermeria com de la indústria. Durant els
dies de congrés es debatrà el futur proper de la infermeria oncològica.
La implantació de perfils de pràctica avançada és l’oportunitat per l’avenç de la
professió, tant pel desenvolupament del coneixement en el camp de la infermeria,
com per la millora de la qualitat assistencial del pacient oncològic. D’aquí neix el lema
del congrés “Rols avançats de la infermeria oncològica”.
“Cáncer: entre el código postal y el genético” és el títol de la conferència inaugural
que anirà a càrrec del Sr. D. Nicolás Olea Serrano, director de l’Institut d’Investigació
Biosanitària de Granada. La conferència de de clausura anirà a càrrec de la Sra. Paz
Fernández Ortega, Coordinadora d’Investigació en Infermeria de l’Institut Català
d´Oncologia, que realitzarà la ponència “Nuevos roles, Nuevos retos para la
enfermería oncològica – Perspectivas futures”.
Durant els tres dies de congrés es tractaran temes rellevants per l’oncologia com les
noves tecnologies aplicades a aquesta especialitat, la informació a l’usuari i la
importància dels especialistes en aquest camp.

A la presentació hi assistiran diverses personalitats de la comunitat autònoma, així com
de la ciutat de Tarragona i especialistes sanitaris.

Nota de premsa

2 de juny de 2015

EL PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA RENOVA LA
CERTIFICACIÓ DE GESTIÓ DE LA QUALITAT ISO 9001

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha renovat la certificació ISO 9001:2008
Sistemes de Gestió de Qualitat. Els processos de qualitat que s’hi descriuen regulen els
procediments realitzats per a l’acollida i coordinació d’esdeveniments a les
instal·lacions del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
El Palau va obtenir la certificació ISO l’any 2013 i es renova anualment superant una
auditoria externa en què es supervisa que El Palau aplica eficaçment el sistema de
gestió de la qualitat i que tots els seus procediments compleixen els requisits de la
norma i de la política de qualitat de l’empresa.
La normativa ISO 9001 aporta un seguit d’avantatges en la gestió diària de l’empresa
com són les millores en: la qualitat del servei, el coneixement de les necessitats del
client, la direcció i planificació, la comunicació i administració, entre d’altres.

Nota de premsa

10 de Juny de 2014

L’HUMOR DE GOYO JIMÉNEZ ARRIBA AL PALAU DE
CONGRESSOS DE TARRAGONA EL PROPER JULIOL
•

El còmic Goyo Jiménez presentarà “Evoluzión” el 18 de juliol en una única
funció al Palau Firal i de Congresos de Tarragona.

•

Entrades a la venda a través del portal www.tuticket.org. També es poden
adquirir físicament a Discos Arsis (Tarragona) i Discos Qui’k (Reus).

El 18 de juliol l’humor torna a l’Auditori August del Palau de Congressos. Aquest cop
serà l’humorista Goyo Jiménez qui repartirà rialles amb el seu nou espectacle
“Evoluzión”.

Goyo Jiménez és un creador artístic conegut per col·laborar en diferents programes de
televisió, però sobretot, gràcies a la seva faceta com a còmic o monologuista de
stand up comedy acumulant una llarga trajectòria professional.

Les entrades es van posar a la venda el passat 9 de juny amb uns preus que van des
dels 16 fins al 18€ (despeses de gestió no incloses), com a promoció inicial les primeres
100 entrades tenen un preu especial de 15€. Es poden adquirir a través del portal
www.tuticket.org o físicament a les botigues Discos Arsis (Tarragona) i Discos Qui’k
(Reus).

Adjuntem cartell promocional.
Més informació i gestió d’entrevistes:
Management i Produccions Culturals, S.L.
T. 932 744 798 // contacto@mpcmanagement.es

Nota de premsa

15 de Juny de 2015

EL BALLET “DON QUIXOT” ES REPRESENTARÀ AL PALAU EL
PROPER MES DE JULIOL
Apostant novament per la cultura de qualitat i per la dansa, el Palau de Congressos
acollirà el 26 de juliol, a les 19h, el ballet “Don Quixot” de la mà de la companyia del
Ballet de Moscou. Després d’omplir l’auditori August en les tres actuacions de “el Llac
dels Cignes” la companyia russa s’ha decidit per un ballet diferent i mai representat a
la ciutat de Tarragona.
El Ballet de Moscou presentarà una de les obres emblemàtiques de la història de la
dansa teatral: El Quixot. Dirigit per Timur Fayziev, coreògraf format al Mariïnski on fou
primer ballarí, el Ballet de Moscou va ser fundat en 1989, i està format per alguns dels
més destacats ballarins i coreògrafs dels ballets russos, com el Bolxoi o l’Stanislavski
L’estrena mundial d’aquest ballet amb música de Ludwig Minkus fou al Teatre Bolxoi
de Moscou, el 26 de desembre de 1869, com a requeriment dels Teatres Imperials de
Rússia. El mateix Petipà revisaria en múltiples ocasions aquesta obra i, a partir de les
diferents versions del coreògraf Alexander Gorski, va reconstruir l’obra el 1900 amb
gran èxit.

L’argument se centra principalment en l’amor entre Kitri i Basili i les seves aventures
amb els mítics personatges Don Quixot i Sancho Panza, extretes del segon volum de la
novel·la de Cervantes.
Les entrades, amb un preu de 38€, estan a la venda a l’oficina d’informació Turística
de la Rambla nova de Tarragona (davant OMAC) o bé a través de la pàgina web
www.4tickets.es/balletdemoscu. Grups a partir de 12 persones tenen un preu reduït
amb entrades a 20€, consultar condicions a info@factoriacultural.com .

Nota de premsa

22 de Juny de 2015

“THE HOLE” ARRIBA AL PALAU DURANT LES FESTES DE SANTA
TECLA AMB 7 SESSIONS PROGRAMADES
El show “The Hole” és una barreja de cabaret, teatre, burlesque, circ, música i humor
que no deixarà indiferent a ningú. Del 16 al 20 de setembre s’han programat 7 sessions
al Palau de Congressos perquè pugueu viure en directe aquest espectacle impactant,
picant i molt atrevit que es va estrenar l’any 2011 a Madrid.
Amb un to divertit, canalla, provocador i extremadament sensual viureu una atrevida
experiència guiats per l’incorrectíssim Mestre de Cerimònies (representat per Quequé)
que organitzarà una festa en la seva mansió on convidarà als seus amics, ben atesos
pels Majordoms, la Majordoma i la resta de servei.
The Hole va sorgir fruit de la col·laboració entre Paco León, Yllana y Letsgo. Es va
estrenar el 2011 a Madrid, al teatre Calderón, on després de dues existoses
temporades va començar la gira arreu de l’estat espanyol. Actualment es pot veure
també de forma permanent al Gran Teatre Molière de la Ciutat de Méxic.
Les entrades es poden adquirir a través de www.theholeshow.com amb un preu
d’entre 36 i 29€ despeses de gestió no incloses. Descomptes especials en les sessions
dels dies 16, 17 i 18 de setembre.
Adjuntem dossier de premsa i fotografies de l’espectacle.
Informació sessions i venda d’entrades:
Enllaç venda d’entrades anticipades a Tarragona:
www.entradasthehole.com/theholeshow/public/janto/main.php
També venda d’entrades al Palau de Congressos una hora abans de cada espectacle.

Nota de premsa

25 de juny de 2015

5è ANIVERSARI D’EXPOTAKU, EL SALÓ DEL MANGA DE
TARRAGONA
Del 24 al 26 de juliol els organitzadors del saló del manga de referència a Tarragona,
estan preparant una edició especial per celebrar els 5 anys d’ExpOtaku a la ciutat. Un
any més , el recinte firal del Palau de Congressos (davant estació RENFE), s’omplirà
durant 3 dies de tallers, concursos, tornejos, videojocs, karaoke, gastronomia... tot al
volant del manga i la cultura nipona.
Entre les novetats que es preparen per aquesta edició especial hi trobem:
•

La major zona de videojocs de Catalunya en un esdeveniment temàtic.

•

35 espais complets amb pantalles de 40”, consoles clàssiques, la setena
generació (PS3, Wii i Xbox360) i consoles d’última generació (PS4, WiiU i
XboxOne). A més d’una gran selecció dels millors títols en entrenament virtual i
10 equips per gaming d’última generació amb connexió 4G il·limitada pel
primer gran torneig League of Legends (5vs5) d’ExpOtaku Tarragona 2015.

•

Zones temàtiques de: Touhou Project, Rol, Simulació i Estratègia, Wargames,
Dofus/Wakfu i molt més.

•

Un nou i renovat concurs de cosplay amb més de 500€ en premis.

•

El dissabte 25 de juliol visitaran la fira els actors de doblatge Albert Trifol* i Nuria
Trifol**. Albert Trifol i Nuria Trifol, descendents del mític Albert Trifol Verdú, porten
la interpretació i el doblatge a la sang. En l’actualitat són el màxim exponent
del doblatge de les series d’anime i altres animacions. El seu treball és
reconegut i valorat per nombroses generacions d’Otakus a Catalunya i arreu
de l’Estat Espanyol.

La mostra s’ha consolidat com una cita obligada per tots els amants del manga. En la
darrera edició es a arribar a una afluència de públic d’unes 3.000 persones que van
poder gaudir de les nombroses activitats, botigues i espais lúdics.
Les entrades es poden comprar directament a taquilla del recinte firal els dies de fira.
Entrades: 1 dia (5€), 2 dies (9€), 3 dies(12€). Menors de 7 anys entrada gratuïta.
Diumenge entrada gratuïta per a Cosplayers.

*Albert Trifol ha posat la veu; al Mestre Grulla a Kung Fu Panda, Ranma noi, Seiya als
Caballers del Zodíac, Shinji Ikari a Evangelion, Shutaro Mendo a Lamu, Subaru Sumeragi
a Tokyo Babylon, Tetsuo Shima a Akira, Yuki Sôma a Fruits Basquet, Yusuke Urameshi a
Yu Yu Hakusho.
**Nuria Trifol ha posat la veu a; Chii i Freya a Chobits; Maya Ibuki a Evangelion; Misa
Amane a Death Note; Nana Komatsu; Princesa Chicle a Hora de Aventuras; Ranma
noia i Shampoo; Utena Tenjô. També és Elizabeth Swann a Pirates del Carib, a més de
ser la veu habitual de Natalie Portman (Padme Amidala a Star Wars, Jane Foster a Thor,
Evey Hammond a V de Vendetta).

Nota de premsa

1 de juliol de 2015

“¿CÓMO TRATAR CON GENTE DIFÍCIL?”
NOU CURS DE L’APD AL PALAU DE CONGRESSOS
El proper dimecres, 8 de juliol, de 9 a 16.30h, la Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD) durà a terme al Palau de Congressos de Tarragona un nou
seminari dedicat en aquesta ocasió a les relacions conflictives dins l’empresa.
Tino Prat, empresari de multinacionals i empreses familiars amb més de 35 anys
d’experiència, serà l’encarregat d’impartir el seminari “¿Cómo tratar con gente
difícil?” organitzat per l’APD. Tino Prat és el creador del “Mapa del Conflicte”,
que denomina Conflict Mentoring®, el qual demostra com la rendibilitat d’una
empresa depèn directament del grau de maduresa entre les relacions dels seus
integrants.
Al contrari que els mètodes de Resolució de Conflictes tradicionals, Conflict
Mentoring® no evita, tapa o elimina el conflicte sinó que ensenya a capitalitzarlo.
El curs està especialment pensat per a directius, directors generals, directors
comercials i recursos humans, responsables d’atenció al client i responsables
d’equips enfocats a objectius.
Adjuntem dossier informatiu del seminari.

Nota de premsa

7 de juliol de 2015

DISSABTE 18 DE JULIOL GOYO JIMÉNEZ ENS PORTA ELS EU
ESPECTACLE “EVOLUZIÓN”
•

El còmic Goyo Jiménez presentarà “Evoluzión” el 18 de juliol en una única
funció al Palau Firal i de Congresos de Tarragona.

•

Entrades a la venda a través del portal www.tuticket.org. També es poden
adquirir físicament a Discos Arsis (Tarragona) i Discos Qui’k (Reus).

Goyo Jiménez omplirà de bon humor el Palau de Congressos el proper 18 de juliol amb
el seu espectacle “Evoluzión”. Les entrades es van posar a la venda el passat 9 de juny
amb uns preus que van des dels 16 fins al 18€ (despeses de gestió no incloses), com a
promoció inicial les primeres 100 entrades tenen un preu especial de 15€. Es poden
adquirir a través del portal www.tuticket.org o físicament a les botigues Discos Arsis
(Tarragona) i Discos Qui’k (Reus).

Goyo Jiménez és un creador artístic conegut per col·laborar en diferents programes de
televisió, però sobretot, gràcies a la seva faceta com a còmic o monologuista de
stand up comedy acumulant una llarga trajectòria professional.

Adjuntem cartell promocional.

Nota de premsa

8 de Juliol de 2015

EL LLEGENDARI DÚO DINÁMICO ACTUARÀ EL 3 D’OCTUBRE AL
PALAU DE CONGRESSOS DE TARRAGONA
Entrades ja a la venda
El proper 3 d’octubre el llegendari Dúo Dinámico actuarà al Palau Firal i de Congressos
de Tarragona. Amb 50 anys d’experiència als escenaris continuen omplint els auditoris
amb la seva energia i un bon repàs als seus grans èxits.

Manolo i Ramón faran reviure al públic de Tarragona els records d’aquella època a
través de cançons com Quisiera Ser, Eres Tu, Somos Jóvenes, Perdóname, Mari Carmen
o Esos Ojitos Negros entre moltes altres.
Una ocasió única per redescobrir la joventut viscuda i gaudir d’una música que atrau a
un gran nombre de fans. L’auditori August serà l’escenari perfecte per un concert
carregat d’emocions i bones sensacions.
Entrades a la venda a través de:
www.alboreaproducciones.com
www.atrapalo.com
Discos Arsis (C/ Fortuny, 10 Tarragona)

Nota de premsa

9 de setembre de 2015

NOVA CONFERÈNCIA ORGANITZADA PER L’APD AL PALAU DE
CONGRESSOS
El proper 22 de setembre, l’Associació pel Progrés de la Direcció juntament
amb Sisteplant organitza una nova jornada de treball al Palau de Congressos
de Tarragona, aquesta vegada sota el títol “La fàbrica del futur. Reactivant les
empreses i els seus models productius”. La sessió serà de 10 a 11h
aproximadament i es tractaran temes com el complex escenari en el que es
troben les indústries actualment i com enfrontar-s’hi per reactivar les
organitzacions i preparar-les pels reptes de futur.

Els nous temps demanen canvis que portin a evolucionar les empreses del Lean
clàssic (producció ajustada) a un marc de manufactura avançada més acord
amb la indústria 4.0 i la fàbrica del futur.

Descobreix les claus de referència que faran reactivar la indústria del país en la
conferència del proper 22 de setembre a la sala Genius del Palau de
Congressos. Reserva de places i més informació a través de: www.apd.es ,
inscripcionesmediterranea@apd.es o del telèfon 93 440 76 05.

Nota de premsa

15 de setembre de 2015

EL PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA ACOLLIRÀ
EL MES DE MAIG UN CONGRÉS DE LLEVADORES
Del 26 al 28 de maig del 2016 el Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà el IV
Congrés de l’Asociació Catalana de Llevadores (ACL), el XV Congrés de la Federació
d’Asociacions de Llevadores d’Espanya (FAME) i el 2nd. ICM Southern European
Region Conference.
Tres dies en els que s’espera una assistència de més de 700 professionals del sector
provinents de diferents punts d´Espanya i de l’extranger. El congrés donarà un impuls a
la ciutat de Tarragona tant a nivell congressual com a nivell econòmic ja que
concentrarà en 3 jornades a un gran nombre de públic que s’allotjarà i gaudirà del
patrimoni, cultura i gastronomia de la ciutat.
Sota el lema “Escoltar a les dones, pensar com llevadores”, el congrés busca la reflexió
per trobar les necessitats i preocupacions de les dones a través del diàleg amb elles.
Un espai de treball que servirà per debatre diferents visions assistencials que realitzen
les llevadores tant a l’assistència primària i comunitària com en l’atenció hospitalària. A
més, el congrés serà el punt de trobada entre llevadores del Sud d’Europa.
El Tarragona Convetion Bureau ha gestionat la celebració d’aquest congrés.

Nota de premsa

15 de setembre de 2015

DELS CREADORS DE “THE SYMPHONIC RHAPSODY OF QUEEN”
ARRIBA “THE HISTORY OF ROCK” AL PALAU DE CONGRESSOS

El proper 31 d’octubre, el Palau de Congressos s’omplirà del Rock de tots els temps
amb l’espectacle musical “The History of Rock”. Les entrades estan a la venda a través
de www.ticketmaster.com amb un preu des de 28€ despeses de gestió no incloses.
Gairebé 3 hores de concert que recorrerà la història del rock des d’Elvis i Chuck Berry
fins als The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Guns n Roses, Queen,
Pink Floyd, Bruce Springsteen, Dire Straits o U2.

Un espectacle que emocionarà al públic amb la interpretació de 4 cantants
internacionals i una Rock Band també internacional que compta amb músics que han
acompanyat artistes com Simple Minds, George Michael, Chris Rea, Mike Oldfield, Rick
Wakeman, Robin Beck, etc.
El musical “The History Of Rock” neix dels creadors de “The Symphonic Rhapsody of
Queen” que ja va triomfar a la ciutat de Tarragona al 2014 i 2015.

Nota de premsa

15 de setembre de 2015

DEMÀ ESTRENA DE LA PRIMERA SESSIÓ DE “THE HOLE” A
TARRAGONA
Ahir va començar el muntatge d’aquest espectacular show que tindrà lloc al Palau de
Congressos de Tarragona del 16 al 20 de setembre. The Hole és una barreja de
cabaret, teatre, burlesque, circ, música i humor que no deixarà indiferent a ningú. Les
entrades estan a la venda a partir de 23€, despeses de gestió no incloses, a través de
www.theholeshow.com o a la botiga Discos Arsis (C/ Fotuny, 10 Tarragona) en horari de
matins.
Amb un to divertit, canalla, provocador i extremadament sensual viureu una atrevida
experiència guiats per l’incorrectíssim Mestre de Cerimònies (representat per Quequé)
que organitzarà una festa en la seva mansió on convidarà als seus amics, ben atesos
pels Majordoms, la Majordoma i la resta de servei.
The Hole va sorgir fruit de la col·laboració entre Paco León, Yllana y Letsgo. Es va
estrenar el 2011 a Madrid, al teatre Calderón, on després de dues existoses
temporades va començar la gira arreu de l’estat espanyol. Actualment es pot veure
també de forma permanent al Gran Teatre Molière de la Ciutat de Méxic.
Informació sessions i venda d’entrades:
Enllaç venda d’entrades anticipades a Tarragona:
www.entradasthehole.com/theholeshow/public/janto/main.php
També venda d’entrades al Palau de Congressos una hora abans de cada espectacle.
16 de setembre, sessió a les 21h – descompte fins al 20%
17 de setembre, sessió a les 21h – descompte fins al 20%

18 de setembre, sessió a les 19.30h – descompte fins al 20%
18 de setembre, sessió a les 22.30h
19 de setembre, sessió a les 19.30h
19 de setembre, sessió a les 22.30h
20 de setembre, sessió a les 19.30h

Nota de premsa

29 de setembre de 2015

AQUEST DISSABTE DÚO DINÁMICO EN CONCERT AL PALAU DE
CONGRESSOS DE TARRAGONA
Entrades ja a la venda
Amb 50 anys d’experiència als escenaris, Ramon Arcusa y Manuel de la Calva
continuen omplint els auditoris amb la seva energia i un bon repàs als seus grans èxits.
Aquest cap de setmana no et perdis l’oportunitat de veure en directe al mític Dúo
Dinámico.
Manolo i Ramón faran reviure al públic de Tarragona els records de la seva època a
través de cançons com Quisiera Ser, Eres Tu, Somos Jóvenes, Perdóname, Mari Carmen
o Esos Ojitos Negros entre moltes altres.
Una ocasió única per redescobrir la joventut viscuda i gaudir d’una música que atrau a
un gran nombre de fans. L’auditori August serà l’escenari perfecte per un concert
carregat d’emocions i bones sensacions.
Concert Dúo Dinámico
Data: 3 d’octubre de 2015
Hora: 21h
Lloc: Palau de Congressos de Tarragona (c/ Arquitecte Rovira, 2)
Entrades a la venda a través de:
www.alboreaproducciones.com
www.atrapalo.com
Discos Arsis (C/ Fortuny, 10 Tarragona)

Nota de premsa

7 d’octubre de 2015

CONFERÈNCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE CAIXABANK EN
UNA NOVA JORNADA DE L’APD
Juan Antonio Alcaraz, director general de CAIXABANK, és el convidat en la nova
jornada organitzada per l’Associació pel Progrés de la Direcció per

oferir la

conferència “La reestructuració del sistema financer”. Durant la seva xerrada, el
director general de CAIXABANK analitzarà la reestructuració del sistema financer i en
farà un repàs dels motius que van portar la crisi al sistema i les mesures preses a nivell
espanyol i europeu.
La greu crisi viscuda del sector financer l’ha espitjat a reformes que l’han enfortit però
també han derivat en la dificultat d’obtenció de crèdit en els darrers anys. Fins al
moment, la reestructuració dels sistema financer ha sanejat profundament el sector i
n’ha reforçat el capital, amb la greu conseqüència de la pèrdua del 35% de llocs de
treball.
La conferència tindrà lloc a la sala Genius del Palau Firal i de Congressos de Tarragona
el proper 16 d’octubre a les 9h, els interessats poden fer la seva inscripció o sol·licitar
més informació a través de la pàgina web www.apd.es o a través del telèfon 93 440 76
05. En acabar la conferència es farà un cafè networking per intercanviar impressions i
punts de vista en referència a la temàtica.
Adjuntem programa de la jornada.

Nota de premsa

9 d’octubre de 2015

#quenonosfrunjanlafiestaII ARRIBA AL PALAU DE CONGRESSOS
DE LA MÀ DE DAVID GUAPO

El famós humorista David Guapo portarà el seu espectacle #quenonosfrunjanlafiestaII
al Palau de Congressos de Tarragona el proper 24 d’octubre. L’espectacle ja té les
entrades a la venda per un preu de 15€ (despeses de gestió no incloses) i es poden
aconseguir a les botigues Shiva Music de Tarragona i Qui’k de Reus o a través del
portal d’internet www.ticketea.com

David Guapo és una aposta segura per passar una nit de diversió. L’humorista i
cantautor català ha participat als shows de Buenafuente, Sé lo que Hicisteis, el
Hormiguero i El Club de la Comedia a més de nombrosos programes de ràdio. Una
trajectòria professional que augura un espectacle brillant.
L’anterior espectacle #quenonosfrunjanlafiestaII va ser l’espectacle d’humor més
popular a Barcelona la temporada 2012/2013. Un èxit aconseguit gràcies al seu divertit
monòleg, la seva interacció amb el públic i improvisacions.
24 d’octubre, 22h / David Guapo
Preu de les entrades: 15€ anticipada , 18€ taquilla (despeses de gestió no incloses)
Punts de venda:
https://www.ticketea.com
Shiva Music
C/ Còs del Bou, 15, 43003 Tarragona
Telèfon:977 24 08 19
Discos Qui’k
C/ de Sant Joan, 16, 43201 Reus
Telèfon:977 32 76 13
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150 PROFESSIONALS DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA ES CONCENTREN
EN LES XV JORNADES D’ACTUALITZACIÓ TERAPÈUTICA

El proper 20 d’octubre, la sala Genius del Palau de Congressos de Tarragona es
convertirà en l’escenari de les XV Jornades d’Actualització Terapèutica. Un matí de
treball per a professionals de l’atenció primària en que es tractaran temes que els
afecten en el seu treball diari.
La conferència inaugural anirà a càrrec de Joan-Ramon Laporte, director de la
Fundació Institut Català de Farmacologia, i porta per títol “actualització sobre
seguretat dels medicaments d’ús comú en l’atenció primària”. La resta de la jornada
es dividirà en 3 taules de debat en les que es tractaran : la prevenció i el tractament
de la pneumònia i de les sobreinfeccions de les bronquièctasis, pautes de retirada de
les benzodiazepines i l’abordatge dels efectes adversos dels tractaments oncològics.
Tots aquests temes sempre a través de la mirada de l’atenció primària.

El proper mes de novembre el Palau de Congressos de Tarragona tornarà a ser seu dels
professionals de l’atenció primària amb el XXV Congrés d’Atenció Primària, que tindrà
lloc els dies 5 i 6 de novembre.
Per a més informació:
T. 93 301 17 77
www.camfic.cat
Inscripcions:
http://activitats.camfic.cat/DetallActivitat2.aspx?id=6435
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XVI JORNADA GRESOL AL PALAU DE CONGRESSOS DE
TARRAGONA

El proper 21 d’octubre de tindrà lloc les XVI Jornada Gresol al Palau de Congressos de
Tarragona sota el títol “competitivitat i creixement de les empreses”. Una jornada de
treball en la que assistirem a diverses ponències i taules de debat tant de l’actual
panorama empresarial com del seu futur.
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“SOLD OUT” DE DAVID GUAPO AL PALAU DE CONGRESSOS
Entrades esgotades pel proper espectacle de David Guapo al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona, tampoc se’n vendran el mateix dia a taquilla.
Amb poc més de tres setmanes s’han venut totes les entrades per l’actuació de David
Guapo amb el seu nou espectacle #quenonosfrunjanlafiestaII. Després de l’èxit
aconseguit amb l’anterior show el públic està impacient per gaudir d’una nit de bon
humor amb l’humorista i cantautor català.
David Guapo portarà el seu espectacle #quenonosfrunjanlafiestaII al Palau de
Congressos de Tarragona el proper 24 d’octubre. David Guapo és una aposta segura

per passar una nit de diversió. L’humorista i cantautor català ha participat als shows de
Buenafuente, Sé lo que Hicisteis, el Hormiguero i El Club de la Comedia a més de
nombrosos programes de ràdio. Una trajectòria professional que augura un espectacle
brillant.
L’anterior espectacle #quenonosfrunjanlafiesta va ser l’espectacle d’humor més
popular a Barcelona la temporada 2012/2013. Un èxit aconseguit gràcies al seu divertit
monòleg, la seva interacció amb el públic i improvisacions.
Adjuntem cartell de l’espectacle.
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ARRIBA LA TEMPORADA DE BOLETS AL PALAU DE CONGRESSOS
AMB LA VII EXPOSICIÓ DE BOLETS DE TARRAGONA
Un any més el Palau de Congressos de Tarragona acollirà l’Exposició de Bolets de
Tarragona, enguany amb la seva setena edició. La mostra està organitzada per
l’Associació Micològica de Tarragona i es podrà visitar el cap de setmana del 24 i 25
d’octubre.
L’exposició va néixer amb l’objectiu de mostrar al públic les diferències entre alguns
bolets tòxics i comestibles. Encara no se sap el nombre d’espècies que s’hi podran
veure ja que la temporada de bolets d’enguany s’està ressentint per una climatologia
seca. De totes maneres, els organitzadors esperen un mínim de 150 espècies per
aquesta edició.
Les recol·leccions per la VII Exposició de Bolets de Tarragona es faran a finals de la
setmana vinent, moment en el que es podrà saber el nombre d’espècies i les varietats
més interessants que hi podrem trobar.
Tot i que la mostra es podrà veure lliurement en el seu horari d’obertura al públic, qui
ho desitgi podrà participar de les visites guiades organitzades per l’Associació de
Micologia de Tarragona. La tarda del dissabte 24 d’octubre estan programades a les
17h i 19h, i el diumenge 25 d’octubre es podran fer a les 11h, 13h, 17h i 19h.
En l’edició del 2014 l’Exposició de Bolets de Tarragona va aconseguir prop de 1.600
visites en un cap de setmana.
Adjuntem cartell de l’exposició i fotografia l’edició del 2014.

VII Exposició de Bolets de Tarragona
Dissabte, 24 d’octubre de 14 a 20h
Diumenge, 25 d’octubre de 10 a 20h
Entrada gratuïta
Visites guiades:
Dissabte, 24 d’octubre a les 17h i 19h
Diumenge, 25 d’octubre a les 11h, 13h, 17h i 19h
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TARRAGONA SERÀ LA SEU DEL XXV CONGRÉS D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA
El Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha estat escollit per dur a terme el XXV
Congrés d’Atenció Primària els proper 5 i 6 de novembre. Més de 300 professionals
ompliran l’auditori Eutyches i 5 sales paral·leles per dur a terme dos dies intensos de
debat, aprenentatge i posada en comú de les temàtiques més rellevants del sector.
Els hotels de la ciutat s’ompliran per allotjar als participants del congrés que provenen
de diferents punts de la geografia catalana. Un benefici directe per la ciutat tant pel
prestigi que aconsegueix com a destinació de congressos com pels beneficis
econòmics que aquest reportarà al sector hoteler, turístic i gastronòmic. Una gran
oportunitat per projectar a tots els participants un record inoblidable tant del congrés
com de la seva estada a Tarragona.
Destaquem del congrés la participació de la medallista olímpica Teresa Perales amb la
seva conferència sobre voluntat i motivació, que obrirà la reunió el dia 5 de novembre.
Entre els temes que es tractaran hi ha l’actualització científica sobre patologies molt
presents en la població, com ara la diabetis, així com tallers dedicats a millorar la
pràctica clínica diària a les consultes i el maneig de noves tecnologies per part dels
professionals de la salut.
En els darrers anys, la medicina familiar i comunitària ha dut a terme un gran esforç per
adaptar-se als canvis i convertir al pacient en l’eix de tot del sistema sanitari. En aquest
panorama, i quan es compleixen 30 anys de la reforma de l’Atenció Primària a
Catalunya, els metges de família han continuat atenent a les persones, utilitzant el
sentit comú sense descuidar el diagnòstic més acurat, acompanyant als pacients en la

malaltia i el seu entorn... sempre amb una perspectiva bio-psico-social, imprescindible
en la medicina familiar i comunitària. Per tots quests motius, el lema del XXV Congrés
d’Atenció Primària 2015 és “Esforç, Seny i C...”, deixant oberta la participació per
completar-lo a tots els inscrits.
Justament a les comarques de Tarragona, la Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària (CAMFiC) desplega una important activitat, basada especialment en la
formació continuada dels professionals de l’Atenció Primària. A més, són molts els
metges i metgesses de família del territori que formen part d’algun dels 45 grups de
treball de la Societat, especialitzats en diferents àrees temàtiques.
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) és una associació
científica i professional de metges especialistes en Medicina Familiar i Comunitària en
l’àmbit de Catalunya, fundada l’any 1983. Està federada a la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) i forma part de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMSCB). En l’actualitat té més de 4000
socis i 45 grups de treball.
La finalitat de la CAMFiC és assolir l’excel·lència de l’Atenció Primària de Catalunya
mitjançant aquestes estratègies: Promoure i fomentar els principis de l’Atenció Primària
de Salut,

l’avenç i el progrés de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària

(MFiC) i a través d’organitzar activitats de caràcter professional, formatiu i de recerca.
Adjuntem programa del congrés.
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EL CONSORCIO ACTUARÀ A L’AUDITORI AUGUST EL PROPER 7
DE NOVEMBRE
Dins la seva gira de comiat “nuestros besos quedaran”, El Consorcio ha programat un
concert a la ciutat de Tarragona. El proper 7 de novembre a les 20h l’auditori August
del Palau de Congressos acollirà el grup musical nascut al 1993 després de la seva
trajectòria a Mocedades.
Les entrades ja estan a la venda a través de Ticketmaster, Carrefour, Fnac i Halcón
Viajes amb uns preus d’entre 25 i 30€ (despeses de gestió no incloses).
Per presentar a El Consorcio és inevitable remetre a Mocedades, ja que tots els seus
integrants van pertànyer a aquest grup, l'única formació hispana que ha venut un milió

de còpies d'un senzill cantat íntegrament en castellà. Joies com “Tómame o déjame”,
“El vendedor”, “La otra España”, “Amor de hombre”, “Dónde estás corazón” “Le
llamaban loca” i moltes més han marcat una trajectòria intensa amb quatre dècades
d’història musical.

La idea de la formació de El Consorcio va sorgir en una reunió familiar i d’amics el
1993, quan la cantautora Rosa León va proposar que Amaya cantés les cançons que
estava preparant com a homenatge a les cançons de ràdio dels anys 30,40 i 50.
Finalment Amaya va creure que en aquest projecte hi podrien participar també els
seus germans i amics. El passat 2014 El Consorcio va anunciar la seva dissolució amb
una gira de comiat que aquest mes de novembre podrem veure a El Palau de
Congressos de Tarragona.
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LA MÀGIA DEL BALLET TORNA PER NADAL AMB EL TRENCANOUS
La prestigiosa companyia del Ballet de Moscou torna un cop més al Palau de
Congressos amb El Trencanous. El proper 11 de desembre a les 20.30h es podrà veure
aquest clàssic que atrau tant a petits com a grans. Les entrades estan a la venda a
través de www.4tickets.es/balletdemoscu i en breu a través de la guixeta d’informació
turística de la Rambla Nova de Tarragona (excepte del 4 al 8 de desembre que només
es vendran per internet).
Les entrades es poden trobar per un preu a partir de 28€ (despeses de gestió no
incloses) i compta amb importants descomptes per entrades de grup a partir de 12
persones.
El Trencanous de Txaikovski és un dels ballets més representats quan s'apropen les estes
nadalenques. La fantasia dels protagonistes, Clara i el Trencanous, ens endinsarà dins
un conte fantàstic ple d'aventures i de personatges fabulosos que ens delectaran amb
les seves sublims danses, acompanyades per la música insuperable de Txaikovski, el
compositor més admirat pel que fa a la música per ballets.

Timur Fayziev, ballarí i coreògraf, va fundar la prestigiosa companyia de El Ballet de
Moscou l’any 1989. Actualment està formada per alguns dels més destacats ballarins i
coreògrafs dels ballets russos com el Bolxoi o el Stanislavski, sent una de les companyies
més importants del seu país. El Ballet de Moscou posseeix un ampli repertori on

destaquen títols com El llac dels cignes, Trencanous, la Bella dorment, Somni d’una nit
d’estiu i les seves darreres produccions Carmen i Don Quixot. Des de la seva fundació ,
la companyia russa ha realitzat més d’un miler de representacions i ha actuat en més
de 60 gires per tot el món.
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ELS YOUTUBERS WISMICHU I AURONPLAY AL PALAU DE
CONGRESSOS AMB LA GIRA YOUPLANET
Les entrades estan ja a la venda per un preu de 15€ (despeses no incloses) a través de
www.tuticket.org.
Dos dels youtubers espanyols amb més visites d’usuaris a Youtube España arriben al
Palau de Congressos de Tarragona amb la gira Youplanet. El proper 22 de novembre a
les 16h podreu veure en directe a Wismichu i Auronplay amb una gira que ja ha visitat
Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Coruña, Zaragoza amb cartells “d’entrades
exhaurides”.
Un show on Auronplay i Wismichu faran riure al públic amb els seus comentaris sobre els
vídeos més destacats del moment a les xarxes, comentaris de blogs surrealistes i
nombroses anècdotes. Un tipus d’espectacle diferent, nascut de les xarxes socials i la
nova manera de comunicar-se. Un món online que ha obert les portes a un nou
fenomen humorístic i de denúncia.
L’humor sarcàstic i àcid d’Auronplay li ha aconseguit més de 2.800.000 seguidors i
220.000.000 visualitzacions al seu canal de youtube. La forma diferent de veure les
coses de Wismichu i el seu humor també sarcàstic han aconseguit més de 3.300.000 de
seguidors i 230.000.000 visualitzacions al seu canal.
Adjuntem cartell promocional de l’espectacle.
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ESPECTACLE INFANTIL “LOS CANTAMÚSICOS” AQUEST
DIUMENGE AL PALAU FRIAL I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA
El Palau de Congressos s’omplirà de música, cançons i ball de la mà del grup “Los
Cantamúsicos” que oferiran el seu espectacle infantil a l’auditori August aquest

diumenge 15 de novembre. L’espectacle es podrà veure en sessió de matí a les 12.30h
i de tarda a les 17.30h.

Un espectacle participatiu en el que els nens gaudiran amb les cançons d’ahir i d’avui
i dels personatges dels seus dibuixos preferits. En finalitzar l’espectacle es podran
realitzar fotografies amb els personatges del musical.

Les entrades estan ja a la venda a la botiga Juguettos (C/ Gobernador González, 22) i a
la Llibreria La Rambla (Rambla Nova,99) de Tarragona. El preu de l’entrada anticipada
és de 10€, també es podran comprar a la taquilla del Palau de Congressos una hora
abans de l’inici de cada sessió per un preu de 15€.
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“TRAVEL ANGELS” AL PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS DE
TARRAGONA
La convenció anual del Consorci d’Agències de Viatges Independents Nego Servicios
tindrà lloc a Tarragona els propers 20, 21 i 22 de novembre sota el lema “Com ser un
TRAVEL ANGEL”. La convenció, organitzada per OcioVital.com, Viajes y Experiencias,
reunirà a la ciutat de Tarragona prop de 300 agències que analitzaran cap a on
convergeixen tots els elements que ha de contenir un Agent de Viatges ACTUAL.

El matí del dissabte 21 de novembre, dins el marc d’aquesta trobada, al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona s’hi presentaran les noves eines que el consorci aporta a les
agències de cara al nou any en forma de "Píndoles Nego", presentant la seva nova
web i intranet. A continuació es celebraran dues ponències que giraran al voltant del
concepte TRAVEL ANGEL.

La primera de les ponències anirà a càrrec de l’ exalt directiu en diverses
multinacionals

i

actualment

emprenedor

en

www.madridandyou.com,

Diego

Antoñanzas. Sota el títol “EL VIATGER DEL FUTUR JA ÉS AQUÍ 'Sabem com conquistar!”,
analitzarà les necessitats que planteja el client.

La segona ponència anirà a càrrec de Xesco Espar, exjugador i entrenador espanyol
d'handbol reconegut com un dels conferenciants més impactants, entretinguts i
profunds, mostrarà “COM SER UN TRAVEL ANGEL EXCEL·LENT”.

La convenció del Consorci d’Agències de Viatges Independents Nego Servicios servirà
de punt de trobada de les agències per buscar solucions unificades per a la
fidelització de clients, així com eines i recursos per gestionar el màrqueting i
comunicació de l'agència amb el seu client.

A més, es remarcaran la necessitat d'aportar una proposta de valor i de diferenciar el
producte fent-lo a mida.
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CICLE DE TROBADES “EXPANSIÓN – GRUPO BBVA” AL PALAU DE
CONGRESSOS
El Palau Firal i de Congressos de Tarragona collirà demà dimarts 17 de novembre
l’acte organitzat per BBVA, CatalunyaCaixa i el diari Expansión sobre la digitalització
de les empreses.

Sota el títol “La digitalització: una oportunitat pel creixement de

l’empresa a Tarragona” diferents personalitats destacades del món empresarial es
donaran trobada per debatre sobre el tema i aportar la seva experiència i
coneixements en les xerrades.

En aquest aspecte destaca la presència de José Ángel López Rubio , Responsable
d'Operacions de Retail eBay Espanya, encarregat de la ponència inicial. Posteriorment
tindrà lloc una taula rodona amb Ramón Salabert, conceller executiu de telefónica
Catalunya, Joan Serrano, Director Generalde Grup Balfegó i Fernando Maudo, director
general de Vente-privee.com Espanya.

La inauguració dela jornada anirà a càrrec de Xavier Queralt, conceller delegat de
CatalunyaCaixa, i Martí Saballs, director adjunt d’Expansión. Joan Marín García,
director de la zona de Tarragona de BBVA, será l’encarregat de tancar la sessió.

El cicle de trobades “Expansión – Grup BBVA” començarà a les 18.15h. Per poder asistir
és necessari sol·licitar una invitació a www.eventosue.com/digitaltarragona. Per a més
informació podeu trucar al 91 443 53 36.
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CONFERÈNCIA APD “MENTALITAT GUANYADORA”
Com aconseguir una mentalitat guanyadora. Aquest és l’objectiu de la jornada de
treballa que organitza l’Associació pel Progrés de la Direcció el proper dimecres 25 de
novembre al Palau de Congressos.
La jornada de formació anirà a càrrec de Carlos Andreu, autor del llibre Del atúd a la
cometa, i es dividirà en tres blocs en que els que es treballarà la qualitat personal, com
potenciar el desenvolupament personal i l’autoconeixement d’un mateix. Un matí de
formació per treballar tres variables de l’èxit personal com són: la satisfacció personal,
l’autoconeixement i un actitud mental positiva a més d’altres habilitats que cal
dominar per aconseguir l’èxit en la vida professional.

Nota de premsa

25 de novembre de 2015

JUSTO MOLINERO PRESENTA EL SEU PRIMER ESPECTACLE DE
TEATRE AL PALAU DE CONGRESSOS DE TARRAGONA
El popular locutor Justo Molinero s’uneix als seus amics, Los Descastaos, en el seu
primer espectacle que combina poemes, humor i cançons. L’espectacle arribarà al
Palau Firal i de Congressos de Tarragona el proper 20 de desembre a les 18h. Les
entrades ja estan a la venda a través de www.entradasteletaxi.com a partir de 20€
(despeses de gestió no incloses).
Ahora me toca a mí és el primer espectacle teatral del president i locutor de Ràdio
TeleTaxi, Justo Molinero. Un muntatge que combina poemes, humor i cançons de la
seva generació. L’espectacle, dirigit pel mateix Molinero, compta amb la presència
del grup Los Descastaos, format per Montse Rodríguez, Rosa Rodríguez, Loly Cuenca,
Ana Cuenca, Antonio Gómez i locutors com Robert Espada.
Amb Ahora me toca a mí, Molinero vol “trencar la màgia de la ràdio, aixecar el teló i
acostar-se” a l’audiència, cosa que, assegura, “li fa molta il·lusió”. Després de 33 anys
fent ràdio, Molinero es vol apropar a la seva audiència amb imatges, cançons,
poesies, sainets i coples.
“(Toc, Toc) ¿Se pue’ pasar? ¿Qué hay tropa?” Així comença el poema de Rafael De
León Ahora me toca a mí, que Justo Molinero va recitar en el seu moment i que cada

dia els seus oients li sol·liciten per tornar-lo a escoltar. Ara, no només l’escoltaran, sinó
que el podran veure recitar en directe dalt d’un escenari.
L’espectacle, que es va estrenar el passat 18 d’octubre a Granollers, està exhaurint
entrades a totes les poblacions on s’està presentant: Reus, Manresa, Vic, Blanes,
Vilafranca del Penedès, Lleida, Terrassa i Cornellà, entre d’altres.
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TORNEN ELS PERSONATGES D’ANIMACIÓ PREFERITS DELS NENS
AMB “FANTASÍAS MÁGICAS”
El 2 de gener tornaran al Palau de Congressos els personatges preferits dels més petits
amb l’espectacle “Fanstasías Mágicas” que ja va actuar el passat mes de juny i va
aconseguir un gran èxit entre el públic. Amb preus molt assequibles, la companyia
d’Oskar Espectacles produeix aquest espectacle de la mà de l’Escola de Dansa
Montserrat. Una producció Tarragonina amb una posada en escena brillant. Música en
directe, ballarines i els personatges del Mickey, Minnie, Donald, Daisy i molts més en
una tarda de màgia i diversió en família.
En aquesta ocasió l’espectacle agafa un caire més nadalec i n’amplia les sessions
amb una de matinal a les 12h i un altra a les 18h. Les entrades es poden adquirir a la
botiga Discos Arsis (C/Fortuny, 10 Tarragona) i Carrefour amb un preu de 10€ nens i 15€
adults. També es podran comprar a taquilla el mateix dia de l’espectacle per un preu
de 15€.
L’espectacle va néixer a Tarragona amb la seva primera actuació el 6 de juny. En
aquella ocasió la productora Oskar Espectacles va fer un càsting amb 25 alumnes de
l’Escola de Dansa Montserrat de Sant Pere i Sant Pau. Del càsting van triar-se 14
ballarines que van participar de l’espectacle.
Amb aquesta actuació al Palau Firal i de Congressos de Tarragona obre una nova línia
de treball enfocada a donar un espai d’esbarjo i entreteniment en família pels més
petits.
Adjuntem fotografies de l’espectacle que es va fer el passat mes de juny i d’algun dels
personatges que apareixeran.
Espectacle: Fantasías Mágicas

Dia: 2 de gener 2016
Sessió matí: 12h
Sessió tarda: 18h
Lloc: Palau Firal i de Congressos de Tarragona (Auditori August)
Entrada anticipada: 10€/nen i 15€/adult
Entrada a taquilla el dia de l’espectacle: 15€
Venda entrades: Discos Arsis (C/ Fortuny, 10 Tarragona)
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CINEMA INFANTIL EN CATALÀ AL PALAU FIRAL I DE
CONGRESSOS DE TARRAGONA

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona projectarà, coincidint amb les vacances
escolars i el Parc de Nadal, les pel·lícules infantils en català “Atrapa la bandera” i
“Hotel Transilvània 2”. Les entrades es vendran a un preu reduït de 3,75€ i es poden
adquirir anticipadament a les oficines del Palau de Congressos i a les botigues Nina
(C/ Canyelles, 8), Juguettos (C/ Governador González, 22) i llibreria La Rambla (C/
Rambla Nova, 99). També es vendran a taquilla del Palau Firal i de Congressos una
hora abans de cada pel·lícula.
El dimarts 29 de desembre es projectarà “Atrapa la Bandera” i el dimecres 30 de
desembre “Hotel Transilvània 2”, les dues pel·lícules estan programades a les 17.30h de
la tarda. La taquilla del Palau Firal i de Congressos obrirà a les 16.30h per a venda
d’entrades.
Pensant especialment en un públic infantil, l’Auditori August s’equiparà amb una
pantalla de grans dimensions per a una visió òptima dels més petits. L’espai compta
amb prop de 1.200 butaques i serà la primera presa de contacte amb el públic
tarragoní per tal de poder implantar una programació cultural de forma estable al
centre de la ciutat de cara al 2016.
Aquesta iniciativa ha nascut amb dos objectius per part del Palau Firal i de Congressos
de Tarragona. Primer de tot, donar un servei més a la ciutadania i complementar
l’oferta cultural que ja programen els teatres de la ciutat. El segon objectiu va enfocat
a donar a conèixer les instal·lacions del Palau de Congressos i fer-les més properes als
tarragonins.

PUBLIREPORTATGE – EL PERIÓDICO
UN PALAU DE CONGRESSOS DE REFERÈNCIA
El Palau Firal i de Congressos de Tarragona, consolidat com espai de referència al
territori en quant a l’activitat congressual, ha aprofitat l’actual demanda cultural de la
ciutat per diversificar la seva oferta. D’aquesta manera El Palau aconsegueix aproparse a la ciutadania a més de donar-se a conèixer fora de la ciutat i de Catalunya a
través dels congressos autonòmics, estatals i internacionals que acull.
L’edifici del Palau Firal i de Congressos de Tarragona està format per 12 sales, un espai
polivalent de 3.000 m2 i dos auditoris amb capacitats per a 1.145 i 253 persones
respectivament. Característiques que el converteixen en l’espai perfecte tant per a
petits esdeveniments com per a espectacles, gales, convencions o congressos de
magnitud major.
L’any 2013 es va produir un canvi en la gerència del Palau Firal i de Congressos que
s’ha traslladat en l’ampliació de línies de negoci i l’aproximació d’El Palau a la
ciutadania. Amb la voluntat de situar el Palau Firal i de Congressos de Tarragona en la
ment de tota la població, i no només en el sector empresarial, s’ha incentivat la
programació d’espectacles.
Els monòlegs han estat un dels plats estrella de l’agenda d’espectacles ja que arriben
a un públic majoritari i aporten la part d’oci més divertida de la programació. Entre els
darrers artistes destacats trobem noms com David Guapo, el show YouPlanet dels
youtubers Wismichu i Auronplay, Luís Piedrahita, Leo Harlem i diverses actuacions de
Las Noches del Club de la Comedia. Destaquen també les set sessions del show de
teatre i cabaret The Hole que van tenir lloc el passat mes de setembre amb l’humorista
Quequé com a “mestre de cerimònies” .
Actualment, els espectacles són part important de la programació del Palau Firal i de
Congressos de Tarragona i van acompanyats de gales i festivals de gran qualitat com,
per exemple, el Festival Tàrraco Viva.
En aquest sentit, el Ballet de Moscou s’ha establert des de fa 3 anys com la principal
companyia de ballet que opera al Palau Firal i de Congressos de Tarragona amb
diversos espectacles com El Llac dels Cignes, Don Quixot i El Trencanous. La qualitat
dels ballets que han representat fins al moment han omplert l’auditori August , de més
de mil localitats, i ha aconseguit fidelitzar un públic amant d’aquesta dansa, amb una
programació estable de 3 actuacions anuals. Dins d’aquesta disciplina artística, a

més, El Palau acull anualment el Concurs Nacional de Dansa organitzat per
l’Asociación Nacional para el Apoyo y la Promoción de la Danza , amb més d’un miler
de participants amateurs i pre-professionals. Una trobada de tres dies que representa
un gran impacte econòmic per a la ciutat. Per altra banda, el Festival Tarraco Viva ha
convertit el Recinte Firal en un dels seus escenaris principals per la divulgació històrica
de l’època romana.
En el darrer exercici, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona també ha treballat en
arribar al públic infantil acollint diversos espectacles especialment dissenyats per a
nens amb un gran èxit de participació. Una de les companyies que s’està consolidant
com la principal organitzadora d’esdeveniments infantils és Oskar Espectacles, amb
una producció 100% tarragonina. A més, el Recinte Firal s’ha establert des de fa més
de vuit anys com la seu del Parc Infantil de Nadal de la ciutat.
Amb tots aquests canvis, l’equip de professionals del Palau Firal i de Congressos de
Tarragona ha afrontat els nous reptes. Atenció

personalitzada, suport en el

desenvolupament dels esdeveniments i millores contínues tant en les instal·lacions com
en el servei: Un conjunt d’accions que aporten el valor afegit d’un tracte proper,
professional i de confiança.
La situació de les instal·lacions del Palau Firal i de Congressos de Tarragona, ubicat en
ple centre de la ciutat, la proximitat de l’estació RENFE, taxis i de l’aparcament La
Pedrera, li proporcionen un nivell d’accessibilitat immillorable. La seva particularitat
arquitectònica també és un tret molt particular de les seves instal·lacions, integrades
perfectament

en

l’antiga

arquitectònicament atractiu.

pedrera

de

la
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Un
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CONVOCATÒRIES DE PREMSA

Convocatòria de premsa – Espectacle “The Hole”
Dimecres, 2 de setembre, 12h
Sala Genius del Palau de Congressos de Tarragona
Presentació en roda de premsa de l’espectacle de teatre-cabaret The Hole, que
tindrà lloc al Palau de Congressos dins el marc de les festes de Santa Tecla.

Participaran de la roda de premsa:
•

Mestre de cerimònies de l’espectacle: Quequé

•

Coordinadora de la producatora LETSGO Company, Itxaso Barrios

Convocatòria de premsa – Espectacle “Fantasías Mágicas”
Dimarts 5 de maig, a les 10.15h

Sala Genius del Palau de Congressos de Tarragona
Presentació en roda de premsa de l’espectacle musical infantil “Fantasías Mágicas”
de la companyia Oskar Espectacles, que tindrà lloc al Palau de Congressos el 6 de juny
a les 18h.

Participaran de la roda de premsa:
Oscar Hanrat, director de la companyia Oskar espectacles
Montserrat Carles, coreògrafa i directora de l’escola de dansa Montserrat
Sonsoles García i la Raquel Uribe, cantants de l’ espectacle
Acompanyaran a la roda de premsa Mickey i Donald.

Convocatòria de premsa – Acte inaugural del XVIII Congreso
Nacional de la Asociación Española de Técnicos de
Laboratorio (AETEL)
Dimecres 20 de maig, 10.30h
Auditori August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona

ACTE INAUGURAL DEL XVIII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
TÉCNICOS DE LABORATORIO (AETEL)
A càrrec de:
-

-

Sra. Alicia Ávila, Coordinadora General de Planificación y Desarrollo de las
profesiones sanitarias del Departamento de Salud de la Generalityat de
Catalunya.
Sr. Josep Maria Mercadé i Orriols, Gerent de la regió sanitària del Camp de
Tarragona.
Sr. Pere Montserrat i Ollé, Gerent territorial de l’ICS Camp de Tarragona i Terres
de l’Ebre.
Sr. Carles Castillo Rosique, 3er Tinent d’Alcalde de Seguretat Ciutadana i
Territori.
Sr. Juan Carlos Rodríguez Pérez. President del Comitè Organitzador i President
d’AETEL.
Sres. Inmaculada Criado Nájar y Yolanda Luceño Castillo, membres del Comitè
Organitzador local.

I CONFERÈNCIA INAUGURAL “MEDICINA DEL CÁNCER, UN RETO Y UNA NECESIDAD”
A càrrec del Dr. Rafael Rosell Costa, Institut Català d’Oncologia. Hospital Germans Trias
i Pujol de Badalona, Barcelona.

S’atendrà als mitjans interessats un cop finalitzada la inauguració.
S’adjunta programa del congrés i relació de ponents i ponències de possible interès.
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