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Tasques de comunicació:
Accions que es duen a terme per assolir els objectius
1.- Redacció de continguts
•

Notes de premsa pròpies i per a clients. Durant el 2016 s’han redactat i enviat 50 notes de
premsa a mitjans i 3 convocatòries a rodes de premsa. (A l’annex hi trobareu les notes de
premsa)

•

Contingut web: actualització dels continguts de la web.
o

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

o

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

o

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

•

Newsletter mensual. Disseny i enviament del Newsletter a la base de dades. En català i castellà
segons els usuaris als que es dirigeix. Actualment el nombre total de subscriptors és de 172.

2.- Disseny propi i assessorament publicitari
•

Adaptació d’originals i fotografies per a diferents formats web.

•

Dissenys del plafó informatiu de la Rambla Nova.

•

Adaptació plafó a format DIN A3 per anunciar esdeveniments del Palau en: accessos del Palau
de Congressos, guixeta de turisme de l’Ajuntament (rambla nova), taquilla del teatre Metropol

•

Assessorament en publicitat local a clients/promotors, elaboració de pressupostos i
contractació.

•

En cas de necessitat, revisió i adaptació de creativitats per a clients.

•

Dissenys propis. Papereria, cartelleria interna de senyalització del Palau de Congressos
(indicatius), felicitació de Nadal...

•

Assessorament publicitari per clients.

3.- Comunicació amb els periodistes i recull de premsa
Coma novetat del 2016, cal destacar que l’enviament de les notes de premsa i convocatòries a mitjans
es fa directament des del Palau de Congressos. A principis d’any es va acordar amb el Gabinet de
Premsa de l’Ajuntament de Tarragona que el Palau de Congressos qui tingués contacte directe amb els
periodistes. La gestió de les entrevistes de periodistes amb els artistes/organitzadors també passa per la
intermediació del Palau de Congressos.

•

Clipping. Anualment es fa un recull de totes les notícies aparegudes en mitjans referents al
Palau Firal i de Congressos de Tarragona, tant d’esdeveniments que s’acullen com de notícies
directes de l’empresa. El 2016 s’han recollit un total de 347 aparicions del Palau Firal i de
Congressos en premsa: articles, reportatges, agendes, anuncis.

•

S’atenen les sol·licituds dels periodistes i es posen en contacte amb els promotors per a:
acreditacions de premsa, dur a terme entrevistes, etc.

•

També es fa la convocatòria als periodistes per a les rodes de premsa i es fa un seguiment dels
mitjans que participen.

4.- Community Management
S’ha apostat per la millora de la gestió de les xarxes socials des del propi Palau de Congressos.
Per aquest motiu personal propi del departament de producció està realitzant un curs de 500h
a la Fundación UNED sobre Community Management.

Els medis socials són una eina molt interessant a l’hora de comunicar, tant per la seva rapidesa
i gratuïtat (tecnologia a l’abast de la gran majoria) com per la importància que estan prenent
en la societat. Poc a poc anem treballant la interacció amb els usuaris que agraeixen la
rapidesa en la resposta de consultes i fins hi tot s’han aconseguit clients nous mitjançant les
xarxes socials. Aquest és el cas de la I Copa Catalana de Bodybuilding, que va fer la seva
primera consulta per conèixer l’espai a través de la plataforma Facebook.

Així doncs, a més de publicar continguts, és important tenir una escolta activa del que es parla
a les xarxes socials i tenir una capacitat de resposta ràpida.

Xarxes Socials amb les que es treballa actualment
El treball que es fa en xarxes socials és orgànic, el que significa que els seguidors i els impactes
aconseguits són “gratuïts”. No s’ha contractat publicitat per augmentar seguidors ni per aconseguir likes
o shares.

Nombre de seguidors en les xarxes socials: a data gener de 2017
•

Facebook:
Gener de 2015: 1.234 seguidors
Desembre de 2016: 2.017 seguidors

•

Twitter:

Gener de 2015: 1.628 seguidors
Desembre 2016: 2.042 seguidors
•

Instagram: nou canal nascut el maig de 2016
143 posts publicats
148 seguidors

•

Google+: 18 seguidors

•

Canal Youtube: 12 vídeos publicats

Objectius del 2016
El 2015 es van definir els objectius a assolir en l’exercici 2016:
•

Continuar amb els tasques de comunicació actuals| Objectiu assolit

•

Iniciar l’ús del nou newsletter de forma periòdica | Objectiu assolit

•

Actualitzar i posicionar la nova web i els seus continguts | Objectiu assolit: els continguts s’han
actualitzat periòdicament i s’ha redactat per assolir un millor SEO.

•

Donar èmfasi a les xarxes socials que gestionem actualment i obrir els canals de Google + i
Youtube del Palau de Congressos | Objectiu assolit, també s’ha obert perfil a Instagram.

Podem concloure que s’han assolit els objectius definits, i plantejar nous reptes pels propers exercicis.

Objectius de futur
Realització d’una anàlisi del recull de premsa on identificar:
•

% de notícies pròpies

•

% de notícies d’esdeveniments que acollim

Valoració de la imatge del Palau Firal i de Congressos als mitjans de comunicació i dels esdeveniments
realitzats.

Newsletter
•

Augmentar el nombre de subscriptors

•

Enviament del newsletter entre el dia 1 i 5 de cada mes

•

Enviament de newsletter específiques per clients

Publicitat:
Utilització dels tòtems de les escales del Palau de Congressos per anunciar la programació d’El Palau.
Si existeix inversió: desenvolupar una campanya de publicitat.

En xarxes socials:
Augment de seguidors de Facebook, Twitter i Instagram.
Crear comunitat i feedback a Facebook i Twitter
Augmentar els seguidors i posts a Instagram
Revisió i actualització del contingut de Google My Business

Poder usar el canal de Youtube per:
•

Penjar vídeos de les instal·lacions on expliquem l’ús de les diferents la sales, capacitat, etc.

•

Testimonials de clients (Exemple: entrevista a l’organitzador d’un congrés o promotor d’un
concert)

Desenvolupar un Pla de Comunicació Anual on es programin:
•

Accions conjuntes amb comercial per a la captació de nous clients (fam trips, organització de
xerrades per a potencials clients i altres tipus d’accions comercials per donar-nos a conèixer)

•

Calendari de publicació de continguts del Palau de Congressos

Aprofitar les sinèrgies amb l’Ajuntament de Tarragona
•

Poder utilitzar la plataforma de venda d’entrades de l’Ajuntament de Tarragona pels
espectacles que tenen lloc al Palau de Congressos. Un avantatge per aconseguir i facilitar la
tasca als possibles clients i als usuaris que vulguin comprar entrades dels nostres espectacles.

•

Formar part de l’agenda cultural municipal. Aparèixer com a part de la programació cultural de
la ciutat en totes les comunicacions del Departament de Cultura. (banderoles, cartells,
programes, etc.).

Annex
Notes de premsa
03 de gener de 2016
EL PALAU PLANTEJA UN 2016 PLE D’ACTES I ESPECTACLES

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona comença l’any amb les piles ben carregades. Aquest mes de
gener El Palau s’ha convertir en estudi de gravació per un CD de música i ha acollit l’acte DENIP a favor
de la Pau.

Per aquest mes de febrer està prevista una jornada de treball de l’Asociación para el Progreso de la
Dirección, una sessió informativa de l’Institut Químic de Sarrià i la XXII Reunió Anual de la Sociedad
Española de Psicogeriatría. A més de l’espectacle de David Guapo, que un cop més ha exhaurit les
entrades a dues setmanes de la seva actuació, i de l’actuació musical de Symphonic of Pink Floyd, de la mà
dels creadors de l’existós Symphonic Rhapsody of Queen.

La programació d’esdeveniments està prevista durant tot l’exercici 2016 de manera que es doni una
continuïtat i varietat d’oferta. En aquest sentit podrem gaudir del ballet, fires (d’articles d’ocasió i fira del
manga), concerts, monòlegs... A més de l’activitat congressual pròpia d’El Palau.

En quant a actuacions, avancem que al mes de març tornarà al El Palau el famós youtuber Auronplay, en
una actuació en solitari, i destaquem el concert de Pablo López el 25 de juny en que presentarà a
l’auditori August el seu segon treball “El Mundo y los amantes inocentes”.

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona també ha volgut començar l’any renovant la seva pàgina web i
activant el seu nou perfil a Google+. Ara, doncs, El Palau afegeix una nova xarxa social a les dues que ja té
en actiu (facebook i twitter).

Tot això i molt més al Palau Firal i de Congressos de Tarragona un espai polivalent perfecte per tot tipus
d’actes ja siguin jornades, congressos, fires o esdeveniments culturals. Podeu consultar les activitats del
Palau Firal i de Congressos a la nova web www.palautarragona.com i a través de les xarxes socials.

11 de gener de 2016
TORNA DAVID GUAPO AMB #quenonosfrunjanlafiestaII DESPRÉS DEL SOLD OUT D’OCTUBRE

El 13 de febrer David Guapo torna a l’escenari del Palau de Congressos per satisfer al gran nombre de
seguidors que es van quedar sense entrades per poder veure el seu espectacle #quenonosfrunjanlafiesta2
el passat mes d’octubre. En la seva darrera actuació al Palau de Congressos David Guapo va esgotar totes
les entrades per l’espectacle a 3 setmanes de la funció.

Les entrades per #quenonosfrunjanlafiesta2 estan ja a la venda a través del portal www.ticketea.com
amb un preu de 15€ (despeses de gestió no incloses).

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.

22 de gener de 2016
PRIMERA JORNADA DEL 2016 DE L’ASSOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN AL PALAU DE
CONGRESSOS

El proper dimarts 9 de febrer l’Asociación Para el Progreso de la Dirección organitza la primera jornada de
l’any al Palau Firal i de Congressos de Tarragona sota el títol Estrategia, innovación y competitividad:
Sueña tu empresa, pero no vivas en un sueño. El professor Marcos Urarte, president del grup PHAROS,
serà l’encarregat d’impartir la ponència. Urarte compta amb una llarga i exitosa carrera professional.
Durant la jornada parlarà sobre els entorns incerts i la complexitat del món VUCA (Volatility, Uncertainty,
Complexity and Ambiguity).

La jornada servirà per analitzar l’entorn dels mercats, la fórmula de competitivitat (P4IC3), l’estratègia, el
posicionament, i com diferenciar el negoci a través dels Mapes de posicionament, de reputació,
Steakeholders i de riscos (Cignes negres).

En finalitzar la jornada es realitzarà un cafè networking entre els participants.

24 de gener de 2016
TARRAGONA, SEU DE LA XXII REUNIÓ ANUAL DE LA SEPG
La Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG) ha escollit el Palau Firal i de Congressos de Tarragona per
acollir la seva XXII reunió anual el proper mes de febrer. De l’11 al 13 de febrer prop de 300 professionals
de la salut es trobaran a la ciutat de Tarragona per posar al dia els seus coneixements i investigacions en
el camp de la psicogeriatria.

La societat es troba amb un gran repte demogràfic ja que la tendència global és la d’atendre cada cop
més a un major nombre de pacients d’avançada edat amb una major complexitat en quant a quadres
clínics, terapèutics i assistencials. A la vegada que els recursos econòmics sovint es redueixen.
Tres dies de congrés que representen una gran oportunitat per actualitzar i ampliar els coneixements de
la salut mental de les persones grans. Per dur a terme aquesta tasca la SEPG ha estructurat un programa
congressual compost per nombrosos debats, simposis, tallers i ponències de grans professionals del
sector.

Els continguts del programa volen recollir, amb profunditat i rigor científic, un ampli ventall de qüestions
que sovint suposen un repte pels clínics i també pel sistema sanitari. La complexitat dels trastorns
psicogeriàtrics requereix de professionals ben formats en aquest àmbit i la SEPG, mitjançant les seves
reunions, vol contribuir a interessar als diferents professionals de la salut que, cada cop més, es troben
davant del desafiament d’atendre a persones d’edat avançada amb problemes de salut mental.
Podeu consultar el programa del congrés a http://tarragona2016.sepg.es/programa/

25 de gener de 2016
EL 29 DE GENER CELEBREM EL DIA ESCOLAR DE LA NO-VIOLÈNCIA I LA PAU AL PALAU DE CONGRESSOS

Un any més, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona acull el Dia Escolar de la No Violència i la Pau
(DENIP) amb una celebració educativa i festiva amb diferents centres escolars de la ciutat.

La celebració va néixer en commemoració a la mort del líder pacifista Mahatma Gandhi (mort el 30 de
gener de 1948). L’acte de celebració del DENIP tindrà lloc el proper 29 de gener al Palau de Congressos i
s’emmarca dins el compromís del Projecte Educatiu de Ciutat i com a Ciutat Educadora. Per aquets motiu
s’ha treballat per a que la celebració no sigui únicament simbòlica sinó que també sigui el resultat d’un
treball des de les aules.

2 de febrer de 2016
NOU “SOLD OUT” DE DAVID GUAPO AL PALAU DE CONGRESSOS
S’acaben les entrades dues setmanes abans de l’espectacle
Programen una nova actuació pel 17 de setembre

L’humorista David Guapo ha tornat a fer sold out dues setmanes abans de l’espectacle
#quenonosfrunjanlafiesta2 que tindrà lloc el proper 13 de febrer al Palau Firal i de Congressos de
Tarragona. Per aquest motiu, la companyia ha tancat una nova data per a que tots els fans de l’humorista
tinguin una nova oportunitat de veure’l en directe al Palau de Congressos en la propera actuació que es
programarà pel 17 de setembre.

Aquest és el segon cop que David Guapo exhaureix totes les entrades pel seu espectacle setmanes abans
del mateix. El passat mes d’octubre molts dels seus seguidors van haver de veure com es quedaven sense
entrades a tres setmanes de la funció. El feeling amb el públic i una gran capacitat d’improvisació el
converteixen en una cita obligada per tots els que tenen ganes de passar un vespre agradable i divertit.

Les entrades pel seu proper espectacle es vendran un cop més per www.ticketea.com amb la novetat que
per l’actuació del 17 de setembre les entrades seran numerades.

El gran “boom” de David Guapo ja ve de l’anterior espectacle #quenonosfrunjanlafiesta que va ser el més
popular a Barcelona la temporada 2012/2013.

09 de febrer de 2016
6 ESDEVENIMENTS A EL PALAU EN UNA SETMANA
El Palau Firal i de Congressos de Tarragona està en plena activitat. Un total de sis esdeveniments en una
sola setmana.

El dilluns ha començat amb el servei d’atenció de la unitat mòbil del Consulat de Colòmbia al recinte firal.
Dimarts, El Palau acollirà una jornada de formació de l’Asociación para el Progreso de la Dirección i per la
tarda una jornada científica en el camp de la infermeria que finalitzarà amb un còctel pels assistents.

Dijous, 11 de febrer, comença la XXII Reunió Anual de la Sociedad Española de Psicogeriatría, que acollirà
més d’un centenar de professionals i s’allargarà fins dissabte 13 de febrer. La mateixa tarda de dijous
tindrà lloc una sessió informativa de l’Institut Químic de Sarrià per presentar els seus estudis a futurs
estudiants.

I acabarem la setmana d’una forma més relaxada amb l’actuació de l’humorista David Guapo amb el seu
exitós espectacle #quenonosfrunjanlafiesta2.

10 de febrer de 2016
DEMÀ COMENÇA LA XXII REUNIÓ ANUAL A DE LA SEPG A EL PALAU

Ja està tot preparat perquè dijous, 11 de febrer, comenci la XXII Reunió Anual de la Sociedad Española de
Psicogeriatría (SEPG). Tarragona i El Palau han estat les escollides com a seu d’aquesta trobada de
professionals de la sanitat que s’allargarà fins al proper dissabte. Tres dies de conferències, tallers i
debats per tal de posar al dia els coneixements i investigacions en el camp de la psicogeriatria.

Els continguts del programa volen recollir, amb profunditat i rigor científic, un ampli ventall de qüestions
que sovint suposen un repte pels clínics i també pel sistema sanitari. La complexitat dels trastorns
psicogeriàtrics requereix de professionals ben formats en aquest àmbit i la SEPG, mitjançant les seves
reunions, vol contribuir a interessar als diferents professionals de la salut que, cada cop més, es troben
davant del desafiament d’atendre a persones d’edat avançada amb problemes de salut mental.

La inauguració oficial de la XXII Reunió Anual de la SSEPG tindrà lloc el mateix dijous al vespre i comptarà
amb la presència del Dr. Jordi Tous, el vicerector d’Universitat i Societat de la URV, la Sra. Mª Antonia
Francesch, vicepresidenta segona del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, la Sra. Ana Santos, Tinent
Alcalde de Serveis a la Persona, i el Dr. Lluis F. Agüera, president de la SEPG.

11 de febrer de 2016
AURONPLAY ACTUARÀ EN SOLITARI AL PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA
L’humor àcid i irònic d’Auronplay torna a El Palau el proper 20 de març després de la seva exitosa
actuació del passat mes de novembre. Les entrades ja estan a la venda a través de la plataforma
www.tuticket.org per un preu de 15€ (despeses de gestió no incloses). En aquesta ocasió, el famós
youtuber actuarà en solitari amb el seu espectacle “El Show de AuronPlay” a l’auditori gran del Palau de
Congressos amb una capacitat per a més de mil persones.
Un dels youtubers més famosos i amb més seguidors de la xarxa. Auronplay va començar a experimentar
amb aquets mitjà el 2006 quan amb només un portàtil i una webcam va convertir la seva habitació en el
seu propi estudi de gravació. El seu canal de youtube està ple de vídeo-crítiques a altres vídeos populars
de la xarxa, bromes telefòniques i recopilacions de missatges peculiars descoberts a la xarxa.

Després de la passada gira Youplanet juntament amb Wismichu, ara presenta un show amb el seu estil
directe, clar i per a tots els públics. Una dosis d’humor que no deixarà indiferent a ningú.
Espectacle recomanat per majors de 14 anys.

16 de febrer de 2016
EL 27 DE FEBRER ARRIBA L’ESPECTACLE “SYMPHONIC OF PINK FLOYD” A TARRAGONA

El dissabte 27 de febrer, a les 20h, l’auditori August acollirà “Symphonic of Pink Floyd” que està de gira en
teatres i auditoris d’arreu d’Espanya i Portugal. Les entrades es poden comprar a través del portal
d’Internet www.ticketmaster.es i El Corte Inglés.

L’espectacle, de la productora Moon Wolrd Records, reuneix cantants internacionals que han
acompanyat a artistes com Status Quo, Helloween, Creedence i han compartit escenari amb grans
cantants com BB King, Hank Jones, Clark Terry o Charlie Musselwhite. Una combinació de grans veus amb
una rock band formada per músics que han acompanyat Mike Oldfield, Robin Beck, Chris Rea, entre molts
altres, i la prestigiosa One World Symphonic Orquestra. Més de 40 músics i cantants que ens commouran
amb les impressionants cançons de Pink Floyd orquestrades.

“Symphonic of Pink Floyd“ és un espectacle musical que neix dels creadors de l’exitós espectacle
Symphonic Rhapsody of Queen que va omplir els escenaris de Tarragona en dues ocasions. Gairebé tres
hores de música en directe que farà vibrar als assistents amb les cançons de Pink Floyd.

18 de febrer de 2016
LA TRÀGICA HISTÒRIA DE “GISELLE” INTERPRETADA PEL PRESTIGIÓS BALLET DE MOSCOU

El proper 9 d’abril torna al Palau Firal i de Congressos de Tarragona el prestigiós ballet de Moscou amb
“Giselle”, la tràgica història d’amor, engany i traïció d’una camperola d’extrema bellesa i innocència. La
companyia va interpretar per primer cop l’obra a la ciutat de Tarragona el passat 2014.
Les entrades estan a la venda a través de www.4tickets.es/balletdemoscu i en breu a la guixeta
d’informació turística de la Rambla Nova de Tarragona (excepte del 19 al 28 de març que només es
vendrán per internet). Les entrades tenen un preu de 38€ (despeses de gestió no incloses) i descomptes
importants per grups a partir de 12 persones.
La història de “Giselle” succeeix a les valls properes al Rin on viurem la tràgica història d’amor que
enfronta Albretch, duc de Silesia, que es fa passar per un vilatà anomenat Loys per cortejar la bella
Giselle i el guardabosc Hilarion profundament enamorat de la jove. El terrible engany porta a Giselle a la

mort abans de les seves noces i en conseqüència a convertir-se en una Willi per tota l’eternitat, esperit
nocturn dels boscs que maten els homes passada la mitjanit.

El coreògraf i ballarí rus Timur Fayziev va fundar el ballet de Moscou l’any 1989 i des d’aleshores ha
actuat per tot el món en països com Japó, Xina, Itàlia, . La companyia està formada per alguns dels més
destacats ballarins i coreògrafs dels ballets russos, com el Bolxoi o el Stanislavski i és avui per avui una de
las companyies més importants del seu país.
En la seva darrera actuació al Palau Firal i de Congressos de Tarragona el Ballet de Moscou ve interpretar
el clàssic “El Trencanous”, un dels ballets més esperats en dates nadalenques. En darreres edicions també
ha portat a l’auditori August els ballets de “El Llac dels Cignes” i “Don Quixot”.

22 de febrer de 2016
EL PERSONAL DEL PALAU DE CONGRESSOS RENOVA EL SEU CURS D’ATENCIÓ SANITÀRIA IMMEDIATA
El personal del Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha realitzat el curs d’Atenció Sanitària Immediata
(ASI), una formació en primers auxilis i utilització del Desfibrilador Extern Automàtic (DEA), molt necessari
per totes aquelles persones que treballen amb públic.
El 2012 va ser el primer any que el personal de manteniment i producció realitza aquesta formació i
anualment en fa el reciclatge. Enguany s’han incorporat a l’equip el departament comercial i gerència.
A més de preparar-se per actuar en cas de necessitar una assistència sanitària immediata, els treballadors
del Palau Firal i de Congressos de Tarragona repassen els protocols a seguir a l’hora de coordinar els
mitjans propis i externs.
Entre les diferents activitats realitzades s’ha recordat el procediment i utilització pràctica del
Desfibril·lador Extern Automàtic, com realitzar una correcta reanimació cardio pulmonar RCP, com
desinfectar i curar una ferida oberta o com immobilitzar un esquinç, entre moltes altres actuacions.
D’aquesta manera el personal del Palau Firal i de Congressos de Tarragona assegura una correcta primera
intervenció en cas de necessitat sanitària dels seus assistents i un protocol molt ben definit d’actuació en
cas de sol·licitar suport extern.

10 de març de 2016
ES POSEN A LA VENDA LES ENTRADES PEL I CAMPIONAT NACIONAL DE POLE SPORT
Aquesta tarda es posen a la venda les entrades pel I Campionat Nacional de Pole Sport que tindrà lloc al
Palau Firal i de Congressos els propers 23 i 24 d’abril.
Les entrades es poden aconseguir a través del portal d’internet Ticketmaster amb un preu de 12€ l’entrada
d’un dia i de 18€ l’abonament dels dos dies (despeses de gestió no incloses). Els menors de 5 anys tenen
seient reservat gratuït amb l’entrada d’un adult. L’esdeveniment està organitzat per la Federación Española
de Pole Sport, Disciplinas Afines i ANPSFADA (Artmove Studio).
Pole Sport és un esport que recull la combinació de diverses disciplines. Els exercicis consisteixen en una
actuació acrobàtica amb coreografia que utilitza com eina de treball una barra vertical. Una tècnica que
combina força, elasticitat, equilibri i ritme. Prop de 150 esportistes d’arreu de l’estat espanyol
participaran en aquesta competició que es celebra per primer cop a la ciutat de Tarragona. En la seva
primera edició s’espera una afluència de públic d’unes 600 persones entre acompanyants, familiars,
aficionats a l’esport i organització.
El campionat està obert a tots els practicants d’aquest esport que estiguin interessats en mostrar el seu
nivell competitiu i les millores aconseguides amb els seus entrenaments de tot l’any. La competició es
divideix en diferents categories segons l’edat, nivell (amateurs, professionals, elit), si són exercicis
individuals o dobles i per sexe (homes i dones). Els preus per participar oscil·len entre els 50€ i els 80€.
Els interessats en participar trobaran tota la documentació necessària per inscriure’s al la web del
campionat http://polesportsspain.org. També es podran descarregar els codis de puntuació i codis de
conducta per aprendre com aconseguir la màxima valoració en els exercicis.
El Pole Sport està considerat un esport de competició similar a la gimnàstica esportiva, rítmica, etc.
L’atleta està valorat per un rigorós jurat on es puntua segons la normativa aplicable. En aquest primer
campionat el jurat estarà format per 2 membres espanyols i la resta de països estrangers com EUA,
Hongria, Suècia, Noruega, entre d’altres. Els jutges estan certficats per la Federació Internacional de Pole
Sport, una rigorosa normativa que exigeix un programa continu de formació i la recertificació anual dels
seus membres.
Amb aquest I Campionat Nacional de Pole Sport, els organitzadors esperen aconseguir l’èxit necessari per
a convertir l’esdeveniment en una cita anual a la ciutat. Una gran oportunitat per Tarragona que acollirà
durant els dos dies de competició a participants, acompanyants, organitzadors i públic en general.

16 de març de 2016
EL PALAU ASSITEIX AL 2on FÒRUM DE TURISME DE REUNIONS A BCN
El departament de producció i comercial del Palau Firal i de Congressos de Tarragona assisteixen al 2on
Fòrum de Turisme de Reunions organitzat pel Catalunya Convention Bureau. Una gran oportunitat per
aprendre les darreres tendències del mercat i actualitzar els coneixements en el camp del turisme de
reunions.
La jornada durarà tot el dia i es tractaran temes del sector MICE, les darreres innovacions, es podrà
assistir a sessions formatives i motivacionals a més de xerrades on s’explicaran casos d’èxit en d’altres
indústries. #TurismeReunionsCAT

18 de març de 2016
JORNADA INSPIRADORA I DE FORMACIÓ AL 2on FÒRUM DE TURISME DE REUNIONS
L’equip de producció i comercial de Palau Firal i de Congressos de Tarragona van assistir a ahir al 2on Fòrum
de Turisme de Reunions que es va celebrar a Barcelona. Una jornada de treball i formació en la que es van
donar a conèixer la importància de treballar Catalunya com a MARCA per tal que tots els sectors implicats
en el MICE es puguin beneficiar.
Dins del programa que es va viure destaca la ponència de Josep Roca (El Celler de Can Roca)
“Gastronomia com a identitat i valor” que va servir per a motivar als assistents en l’excel·lència i la
responsabilitat corporativa de l’empresa envers als seus treballadors, als clients i al seu territori.
Tot seguit, Patrick Delaney va protagonitzar una extrovertida i impactant xerrada en la que va trencar les
formalitats d’aquests esdeveniments amb una divertida entrada a escena. Durant aquesta sessió es va
parlar de la necessitat de buscar sempre la innovació, la millora i sobretot la visió de futur del prop
producte.
Per la tarda es van viure sessions més pràctiques al voltant de l’ús i la importància de les xarxes socials, les
noves tecnologies i tendències del mercat de turisme de reunions.

23 de març de 2016
DESPRÉS DE 29 ANYS D’ÈXIT “FES DANCE” ARRIBA TAMBÉ A TARRAGONA
Fes Dance Tarragona arriba al Palau Firal i de Congressos de Tarragona el proper 17 d’abril amb un
llarguíssim recorregut de 29 edicions a la ciutat de Barcelona. L’èxit assolit a la capital catalana, i a totes les

ciutats on s’ha exportat l’esdeveniment, fa preveure que Tarragona es convertia també en seu anual
d’aquesta activitat.
Fes Dance es un aparador per a les diferents escoles de dansa, associacions, gimnasos etc. de la zona ja
que durant l’espectacle es lluiran amb les actuacions dels seus alumnes i les demostracions del què estan
fent a les seves instal·lacions. Pels participants a l’esdeveniment, Fes Dance és el moment d’ensenyar al
públic les seves habilitats i fer-lo gaudir amb les seves actuacions.

Fins al moment ja hi ha més de 200 participants inscrits a través de diversos centres esportius com són:
Vital Fitness, Lindax Gimnàs, Escola de Dansa Indra, CIA XTRA, Bailame, Pinguin Gym, Anwar Studio,
GentSana, Escola de Ball Nou Ritme, grup de dansa tribal ATS "Miau Tribe”, Sinhus Sport i Centre Dansa
Cambrils. El període per inscriure’s com a participant a fes Dance Tarragona es tancarà aquesta Setmana
Santa. Els interessats poden accedir a la web www.fesdance.com on trobaran tota la informació sobre
l’esdeveniment.

L’activitat de Fes Dance Tarragona tindrà lloc el diumenge 17 d’abril sobre les 11.30h i s’allargarà unes
dues hores. El públic general que vulgui veure les actuacions podrà comprar l’entrada directament el
mateix dia de l’esdeveniment a la taquilla del Palau Firal i de Congressos de Tarragona per un preu de
10€. Els centres participants també poden fer les seves comandes d’entrades directament amb els
organitzadors.

L’essència de Fes Dance és l’exhibició, la diversió i passió per la dansa. Aquesta serà una sessió festiva que
permetrà posa ren contacte els centres amb el seu públic. Destaca que l’esdeveniment no té un caràcter
competitiu sinó de demostració en el que trobarem estils tant diversos com: street dance, danza jazz, hip
hop, waacking-vogue, dansa oriental, b-boying, llatins, strip dance, house dance, ballet, dansa afro,
kapoeira, dansa acrobàtica, locking i contemporani. A més, Fes Dance també s’ha exportat a Marbella on
ha assolit un gran èxit d’assistència i ha aportat un molt bon record a centres i participants.

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà en les properes setmanes diversos esdeveniments
esportius començant pel Fes Dance el 17 d’abril, el I Campionat Nacional de Pole Sport els dies 23 i 24
d’abril, i l’esperadíssim Concurs Nacional de Dansa ANAPRODE els dies 13, 14 i 15 de maig.

4 d’abril de 2016
TORNEN “LOS CANTAMÚSICOS” AMB NOUS PERSONATGES
•

Diumenge 10 d’abril a les 12.30h i a les 17.30h a l’auditori August del Palau Firal i de Congressos de
Tarragona

•

Entrades anticipades a la venda a les botigues Juguettos de Tarragona centre i Llibreria La Rambla
per un preu de 10€.

L'èxit assolit en les dues sessions de l'espectacle musical infantil de Los Cantamúsicos el passat 2015, han
portat a la companyia a organitzar una nova trobada a la ciutat.

Diumenge 10 d'abril a les 12.30h i a les 17.30h podreu reviure l'espectacle infantil amb nous personatges.
Diversió assegurada pels més petits que cantaran, ballaran i riuran de la mà dels seus personatges
preferits. A més, en acabar l'espectacle els nens i nenes podran fer-se fotografies amb els seus personatges
de dibuixos animats. El millor record per acabar una sessió de fantasia i diversió en família.

Les entrades anticipades es poden comprar per un preu de 10€ a les botigues Juguettos de Tarragona (C/
Governador González, 22) i Llibreria La Rambla (C/ Rambla Nova 99). També es podran comprar entrades
una hora abans de l'inici de cada sessió el mateix dia de l'espectacle per un preu de 15€.

A més de l’actuació de Los Cantamúsicos el Palau Firal i de Congressos té programat un cap de setmana de
gran activitat amb la Fira Tot Ocasió, que tindrà lloc al recinte firal del 8 al 10 d’abril amb grans
descomptes i oportunitats. Dissabte tindrà lloc Giselle amb el Ballet de Moscou, una companyia amb gran
projecció internacional que ja ha portar diverses obres al Palau Firal i de Congressos de Tarragona,
convertint les seves actuacions en una cita obligada pels amants del ballet.

Podeu consultar tota la programació del Palau Firal i de Congressos a la pàgina web:
www.palautarragona.com

5 d’abril de 2016
MÉS DE 60 LOCALS COMERCIALS AMB ARTICLES A PREUS D’OCASIÓ DEL 8 AL 10 D’ABRIL AL RECINTE FIRAL
La inauguració de la fira tindrà lloc al mateix recinte firal el divendres 8 d’abril a les 18h.

Del 8 al 10 d'abril visita la Fira Tot Ocasió al recinte firal del Palau de Congressos de Tarragona (davant
l'estació RENFE) amb més de 60 locals comercials amb tot tipus de marques a preus d'ocasió.

Entre les nombroses marques que participaran a la Fira Tot Ocasió hi podreu trobar: Eurekakids, Sony,
Casio, Tous, Replay, Armani Jeans, Lois, etc… A més, entre els assistents a la fira es faran dos sortejos per
incentivar les compres. El primer serà un premi de 500€ per a realitzar compres el diumenge 10 d’abril
dins el recinte. El segon serà el sorteig d’un viatge a Roma per a dues persones entre aquells que hagin
adquirit o reservat un vehicle d’ocasió durant la fira.

També trobareu una zona food truck de 1.000m2 i 14 parades a l'exterior del recinte on relaxar-se i
reposar forces per continuar amb aquesta intensa experiència comercial.

L'horari de la fira serà de 10 a 22h de divendres a diumenge. L’entrada es podrà comprar al mateix
recinte per un preu de 2€ i inclou una consumició gratuïta (refresc o cervesa). A més, cal destacar que
divendres a la tarda l'accés serà gratuït limitat a l'aforament de l'espai.

La fira Tot Ocasió celebra la seva primera edició i espera aconseguir un volum de visitants de 15.000
durant els tres dies d'obertura. Viu un cap de setmana de descomptes exclusius i aprofita aquesta ocasió
única a la ciutat on trobaràs multiples sectors i les millors marques concentrades en un únic espai.

11 d’abril de 2016
EL VI FÒRUM EOICAT ES CELEBRARÀ AL PALAU DE CONGRESSOS
Divendres i dissabte, 15 i 16 d’abril, tindrà lloc el VI Fòrum EOICAT al Palau Firal i de Congressos de
Tarragona. Dues jornades d’activitat formativa pels professors de l’Associació d’Escoles Oficials d’Idiomes
de Catalunya.
Més de 250 inscrits, d’arreu del territori català, ompliran l’auditori Eutyches del Palau Firal i de
Congressos de Tarragona on tindran lloc les activitats conjuntes per a tots els professors. El periodista
Xavier Graset serà l’encarregat de fer la conferencia inaugural sota el títol “com mantenir el bon humor”,
una bona manera d’encarar la vida personal i professional per assolir l’èxit desitjat.
Les sessions es complementaran per la tarda amb tallers a la pròpia Escola Oficial d’Idiomes de
Tarragona. Els tallers tenen un caire formatiu més pràctic, i a diferència del matí, aquests s’estructuraran
en petits grups de treball.
Així, doncs, Tarragona es convertirà durant dos dies en l’epicentre de l’estudi de les llengües i acollirà un
gran nombre de visitants que a més de formar-se podran conèixer la ciutat i el seu patrimoni.
El Fòrum EOICAT es va celebrar per primer cop l’any 20o6 en Girona i ja ha passat per diferents espais de
la geografia catalana com Santa Coloma de Gramanet, Mataró, Sabadell i la Seu d'Urgell. L’edició del
2016, que es celebrarà a Tarragona ha superat el nombre d’inscrits de l’anterior edició que va ser de 150.

12 d’abril de 2016
ABRIL I MAIG, MESOS DE L’ESPORT AL PALAU DE CONGRESSOS
En poques setmanes de diferència el Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà diversos
esdeveniments esportius
Diumenge 17 d’abril arriba per primer cop FES DANCE a Tarragona, un gran aparador per a les diferents
escoles de dansa, associacions, gimnasos etc. de la zona ja que durant l’espectacle es lluiran amb les

actuacions dels seus alumnes i les demostracions del què estan fent a les seves instal·lacions. Pels
participants a l’esdeveniment, Fes Dance és el moment d’ensenyar al públic les seves habilitats i fer-lo
gaudir amb les seves actuacions. L’essència de Fes Dance és l’exhibició, la diversió i passió per la dansa i
no té carácter competitiu. Entre els molts estils que es representaran hi trobem: street dance, danza jazz,
hip hop, waacking-vogue, dansa oriental, b-boying, llatins, strip dance, house dance, ballet, dansa afro,
kapoeira, dansa acrobàtica, locking i contemporani. Fes Dance va néixer a Barcelona fa 29 anys i des
d’aleshores s’ha celebrat anualment a la ciutat comtal, després del gran èxit assolit els organitzadors han
volgut ampliar l’experiència a altres ciutats sent Tarragona una de les escollides. Les entrades per Fes
Dance Tarragona es podran comprar el mateix 17 d’abril a partir de les 10h a la taquilla del Palau de
Congressos per un preu de 10€.
El 23 i 24 d’abril arriba també per primer cop a la ciutat el I Campionat Nacional de Pole Sport, una dura
combinació de diverses disciplines. Els exercicis consisteixen en una actuació acrobàtica amb coreografia
que utilitza com eina de treball una barra vertical. Una tècnica que combina força, elasticitat, equilibri i
ritme. Prop de 150 esportistes d’arreu de l’estat espanyol participaran en aquesta competició que es
celebra per primer cop a la ciutat de Tarragona. En la seva primera edició s’espera una afluència de
públic d’unes 600 persones entre acompanyants, familiars, aficionats a l’esport i organització. Les
entrades per poder veure la competició es poden comprar a través de Ticket Master.
Finalment els propers 13, 14 i 15 de maig torna l’esperat Concurs Nacional de Dansa ANAPRODE. En la
seva 11a edició, el concurs de dansa està plenament consolidat i integrat a la ciutat de Tarragona que en
3 dies de durada acull més d’un miler de candidats i prop de 3.500 visitants.
El Concurs Nacional de Dansa està organitzat per l’Asociación Nacional para el Apoyo y la Promoción de la
Danza en España en col·laboració amb la Confederació Nacional de Dansa de França. El concurs va néixer
amb l’objectiu i la voluntat de promoure i enriquir els estudis de dansa dels ballarins amateurs i preprofessionals. Dins el concurs de dansa ANAPRODE trobem diferents estils de dansa: clàssica,
contemporània, jazz, hip-hop, escola bolera, dansa estilitzada, flamenc i fusió.
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 onzena edició amb
una altíssima participació. Un èxit consolidat gràcies a l’esforç i dedicació de tota l’organització
ANAPRODE.

17 d’abril de 2016
12 PARTICIPANTS DE TARRAGONA AL I CAMPIONAT NACIONAL DE POLE SPORT
Tarragona tindrà representació al I Campionat Nacional de Pole Sport que es durà a terme al Palau Firal i de
Congressos els propers 23 i 24 d’abril. Dels 12 participants de la ciutat destaca que 3 ho fan en la categoria
elit, dos home si una noia que també participarà al Mundial de Pole Sport.
Destaquem la presència d’inscrits en categoria masculina, ja que fins al moment Pole Sport ha estat una
modalitat gairebé exclusivament femenina. Dels 7 inscrits en categoria masculina en trobem dos de la
ciutat de Tarragona. En dos dies de competició es realitzaran 90 coreografies en diferents categories
segons l’edat, nivell (amateurs, professionals, elit), si són exercicis individuals o dobles i per sexe (homes i
dones).
El campionat està ideat com a esdeveniment esportiu i lúdic en que es sortejaran diversos productes
entre el públic com classes gratuïtes, roba esportiva, sessions de làser i menús per a dues persones en
restaurants… una forma de captar l’atenció i recompensar la participació del públic.
Carles Carrasco Sola, del grup “ángeles y demonios”, será un dels speakers del campionat. Un showman
nat que amenitzarà les dues jornades amb els seus tocs teatrals i divertits.
Fins al moment ja hi ah 300 localitats reservades. Les entrades es comprar a través del portal d’internet
Ticketmaster amb un preu de 12€ l’entrada d’un dia i de 18€ l’abonament dels dos dies (despeses de
gestió no incloses). Els menors de 5 anys tenen seient reservat gratuït amb l’entrada d’un adult.
L’esdeveniment està organitzat per la Federación Española de Pole Sport, Disciplinas Afines i ANPSFADA
(Artmove Studio).
Pole Sport és un esport que recull la combinació de diverses disciplines. Els exercicis consisteixen en una
actuació acrobàtica amb coreografia que utilitza com eina de treball una barra vertical. Una tècnica que
combina força, elasticitat, equilibri i ritme. Prop de 90 esportistes d’arreu de l’estat espanyol participaran
en aquesta competició que es celebra per primer cop a la ciutat de Tarragona. En la seva primera edició
s’espera una afluència de públic d’unes 600 persones entre acompanyants, familiars, aficionats a l’esport
i organització.
El Pole Sport està considerat un esport de competició similar a la gimnàstica esportiva, rítmica, etc.
L’atleta està valorat per un rigorós jurat on es puntua segons la normativa aplicable. En aquest primer
campionat el jurat estarà format per 2 membres espanyols i la resta de països estrangers com EUA,
Hongria, Suècia, Noruega, entre d’altres. Els jutges estan certficats per la Federació Internacional de Pole
Sport, una rigorosa normativa que exigeix un programa continu de formació i la recertificació anual dels
seus membres.

Amb aquest I Campionat Nacional de Pole Sport, els organitzadors esperen aconseguir l’èxit necessari per
a convertir l’esdeveniment en una cita anual a la ciutat. Una gran oportunitat per Tarragona que acollirà
durant els dos dies de competició a participants, acompanyants, organitzadors i públic en general.

21 d’abril de 2016
ELS MOSSOS D’ESQUADRA AGRAEIXEN LA TASCA DEL PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona va acollir, el divendres 15 d’abril, l’acte de celebració del Dia
de les Esquadres a la Regió Policial del Camp de Tarragona. Durant la celebració, el Cos de Mossos
d’Esquadra va agrair la col·laboració del Palau Firal i de Congressos de Tarragona en l’organització i
coordinació de l’esdeveniment fent entrega d’un reconeixement al gerent del Palau de Congressos, el sr.
Jordi Dies.

El conseller d’interior de la Generalitat de Catalunya, sr. Jordi Jané, va atorgar durant l’esdeveniment un
total de 258 felicitacions, 224 a membres dels Mossos d’Esquadra per la seva tasca i 34 a membres
d’altres cossos policials i ciutadans.

24 d’abril de 2016
TARRAGONA TORNARÀ A SER SEU DEL CAMPIONAT POLE SPORT EL 2017

Després de l’èxit del I Campionat Nacional Pole Sport al Palau Firal i de Congressos, la La Federación
Española de Pole Sport ha confirmat que Tarragona tornarà a ser seu del Campionat en la seva segona
edició el 2017, coincidint amb l’any de celebració dels Jocs del Mediterrani. Una gran notícia tant pels
organitzadors de la competició com per la ciutat de Tarragona que collirà un cop més aquest esdeveniment
esportiu que cada cop agafa més força i més aficionats.

Durant el I Campionat Pole Sport que va tenir lloc el dissabte 23 i diumenge 24 d’abril, es van poder veure
grans actuacions i un nivell molt. Entre els participants destaca la classificació de 3 atletes tarragonins pel
Mundial de Pole Sport que es representarà el 23 i 24 de juliol a la ciutat de Londres. Cristian Fernández,
Filipi Camargo i Carolina Arlandez competiran en les categories de elit masculí i elit junior femení
respectivament i seran els representants espanyols de Pole Sport a nivell internacional. Cal destacar que a
data d’avui Carolina Arlandez és actualment 2a en el ranking del mundial de Pole Sport i Cristian
Fernández 5è.

Aquest esdeveniment ha repercutit tant en el món de l’esport com en l’economia de la ciutat ja que en la
seva primera edició han passat per Tarragona més de 600 persones entre participants, públic i
entrenadors, molts dels quals s’han allotjat durant el cap de setmana en els hotels de la ciutat.

Salima Peippo, organitzadora del Campionat Nacional de Pole Sport, ha confirmat que s’han complert els
objectius marcats pel I Campionat Nacional de Pole Sport i espera que per l’edició del 2017 es pugui
créixer tant en públic com en participants. En breu es tancaran les noves dades pel proper campionat i es
començarà a treballar novament en la seva organització i comunicació.

El Campionat Nacional de Pole Sport ha estat organitzat per La Federación Española de Pole Sport,
Disciplinas Afines i ANPSFADA (Artmove Studio), que treballen per donar a conèixer aquesta disciplina
esportiva amb l’objectiu de convertir-la en esport olímpic. El Tarragona Convention Bureau i el Palau
Firal i de Congressos de Tarragona també han treballat per fer possible que el I Campionat Nacional de
Pole Sport i convertir-lo en un atractiu reclam de cara a l’exterior, donant a conèixer no només la
competició sinó també la ciutat i el seu patrimoni.

Pole Sport és un esport que recull la combinació de diverses disciplines. Els exercicis consisteixen en una
actuació acrobàtica amb coreografia que utilitza com eina de treball una barra vertical. Una tècnica que
combina força, elasticitat, equilibri i ritme. Pole Sport està agafant força dins el món esportiu amb més
aficionats any rere any. Al 2012 existien 10 escoles de Pole Sport a Espanya i al 2016 ja han crescut fins a
40.

28 d’abril de 2016
LA PATRULLA DE CADELLS MÉS DIVERTIDA ARRIBA AL PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA
Aventura Canina en Acción. Missión: ¡Salvar el parque!
Entrades ja a la venda

El 31 de juliol, a les 17h, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona viurà una emocionant aventura amb la
patrulla de cadells més divertida del moment. Les entrades ja estan a la venda a través del portal INSTANT
TICKET per un preu d’entre 15€ i 25€ les entrades VIP (despeses de gestió no incloses). Les entrades VIP
estan situades a les 3 primeres fileres de l’auditori i inclouen fer-se fotografies amb els personatges un cop
acabat l’espectacle.

Aventura Canina en Acción. Misión: ¡Salvar el parque! omplirà el Palau Firal i de Congressos de Tarragona
de cançons en directe, jocs, sorpreses i molta diversió. Ajuda al protagonista de la història de la patrulla
de cadells a salvar el parc de mascotes dels dolents, perquè treballant tots junts no hi haurà qui els pari.

Aventura Canina en Acción. Missión: ¡Salvar el parque! arriba al Palau de Congressos de la mà de l’autora
de “Aventura a Nunca Jamás”,”La reina de les Neus”, “Un dia ple de sorpreses” i “Vaja Santa Claus”.

No us perdeu l’oportunitat de viure aquesta emocionant aventura i compartir una tarda inoblidable amb
els més petits. Segur que cantaran, ballaran i s’ho passaran genial amb aquesta agradable colla de cadells
aventurers.

Aquest serà el quart espectacle infantil que tindrà lloc a les instal·lacions del Palau de Congressos durant
el 2016. La bona acollida dels espectacles infantils fins al moment ha fet ampliar l’oferta amb shows
diversos com: Fantasías Mágicas (2 de gener), Los Cantamúsicos (10 d’abril), La Reina de las Nieves (4 de
juny) i Aventura Canina el proper 31 de juliol. La qualitat dels espectacles i un preu accessible són les
claus de l’èxit d’aquesta nova línia de negoci del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Per finals d’any
no es descarta ampliar l’oferta infantil.

04 de maig de 2016
EL PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA ÉS @palautgn

•

L’era digital ha arribat al @PalauTGN amb: facebook, twitter, google +, instagram i youtube

•

Nou domini i nova web optimitzada per tot tipus de dispositius

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona agafa força en la seva comunicació online. Des de l’inici d’any
s’ha posat en marxa la millora i ampliació tant de la gestió de xarxes socials com de la pàgina web
corporativa.

Amb el domini www.palautarragona.com s’ha engegat el nou portal del Palau Firal i de Congressos de
Tarragona, una web optimitzada, que es pot visualitzar en tot tipus de dispositius ja siguin tauletes,
ordinadors o mòbils. A més, amb un contingut molt més estructurat i una molt bona navegabilitat per a
l’usuari. També s’ha incorporat una nova Newsletter per oferir als usuaris tota l’actualitat i novetats del
Palau Firal i de Congressos de Tarragona directament al correu electrònic.

En quant a xarxes socials, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona s’ha reconvertit en @Palautgn. Des
de fa prop de 4 anys l’entitat gestiona la seva pàgina de facebook actualment amb gairebé 1.800 fans.
Posteriorment va obrir el seu perfil de Twitter actualment amb 2.000 seguidors. Al mes de març de 2016
va obrir la pàgina de Google + on també es poden consultar les diferents activitats i novetats del Palau
Firal i de Congressos de Tarragona. Finalment, també s’ha posat en marxa el canal d’Instagram i de
Youtube corporatius on poc a poc es van introduint més continguts.

Amb l’ús de les xarxes socials i la implementació de la nova pàgina web es busca donar més visibilitat al
PFCT i posicionar-lo com un espai proper al ciutadà, on s’acullen des de grans congressos i concerts fins
petites reunions de treball, graduacions escolars i universitàries, banquets, festes... Un espai situat al
centre de Tarragona que cada cop aposta per una programació més àmplia i adequada al públic de la
ciutat.

10 de maig de 2016
EL CONCURS NACIONAL DE DANSA ANAPRODE ES CELEBRARÀ DEL 13 AL 15 DE MAIG
Tarragona acollirà durant 3 dies a 1.200 participants semi-professionals i amateurs de la dansa que
concursaran en la 11a edició d’aquest certànem.
Un any més el Palau Firal i de Congressos de Tarragona serà la seu del Concurs Nacional de Danza para el
Apoyo y la Promoción de la Danza en España en colaboració amb la Confederación Nacional de Danza de
Francia.
En total prop de 4.700 persones passaran per la ciutat de Tarragona entre participants, acompanyants,
jutges i organització. Un gran desplegament logístic que ja ha omplert gairebé totes les habitacions
d’alguns hotels del centre de la ciutat. Aquesta situació és habitual durant la realització del concurs, en
l’anterior edició d’ANAPRODE, els hotels de la zona van registrar també una elevada ocupació.
Al concurs Nacional de Dansa participen els ballarins que han aconseguit superar les diverses
eliminatòries que s’han realitzat al llarg de l’any en diferents localitats estatals. Entre les escoles
participants hi trobem les tarragonines: Scenic dansa, Dansa Montserrat i Artemis dansa, amb alumnes de
diferents edats i estils de ball. també participen dues escoles vallenques i dues de Cambrils.
El Palau Firal i de Congressos és l’escenari escollit per l’organització per a dur a terme el concurs i treballa
per assegurar el bon funcionament de l’esdeveniment, complex pel volum de participants.
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.

17 de maig de 2016
MÉS DE 900 PARTICIPANTS AL CONGRÉS DE LLEVADORES
Més de 900 participants nacionals i internacionals amb un intens programa congressual
Reivindicació del sector amb el moviment “Marea Rosa”
Ponents molt destacats i mediàtics amb la comadrona de Kate Middleton

Del 26 al 28 de maig del 2016 el Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà el IV Congrés de
l’Associació Catalana de Llevadores (ACL), el XV Congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de
España (FAME) i el 2nd. ICM Southern European Region Conference. La rellevància del congrés destaca pel
nombre d’inscrits i per les ponents participants, entre elles una de les dues comadrones que va assistir el
part de Kate Middleton, la professora i cap de Maternitat del NHS Anglaterra, Jacqueline Dunkley-Bent.

Tres dies en els que s’espera una assistència de més 900 professionals del sector tant nacionals com
internacionals. 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.

En el programa científic del congrés intervindran reconeguts ponents d'àmbit nacional i internacional, per
debatre temes, incorporar noves perspectives d’atenció, innovació i recerca que sens dubte podem
millorar l’atenció en salut sexual i reproductiva.

Entre els tallers que es realitzaran hi trobem, entre altres, l’Atenció al part a l’aigua, Monitorització fetal i
Curs pràctic culinari, amb dietes recomanades des de la concepció als primers anys de vida. Els primers
1.000 dies.

La trobada també s’aprofitarà per reivindicar les seves competències professionals de les llevadores a
través de la Marea Rosa promoguda per la FAME i sota el lema "Ahora más que nunca necesitamos más
matronas". Amb aquest lema les llevadores volen expressar i donar a conèixer la necessitat de tenir un
nombre adequat de llevadores per garantir una assistència de qualitat i excel·lència a la població i situarse al nivell d’altres països d’Europa respecte al nombre de llevadores per població de dones.

El Congrés serà inaugurat per la Sra. Gemma Falguera presidenta de l’Associació Catalana de Llevadores
(ACL), Sra. Cristina Martínez presidenta de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME),
Sra. Frances Day-Stirk presidenta de la International Confederation of Midwives (ICM) i la Sra Rita Borg
membre de la Junta Directiva de la ICM per la Regió del Sud d'Europa, també estaran presents en la
inauguració l’Alcalde de Tarragona i representants del Departament de Salut.

El Tarragona Convetion Bureau ha gestionat la celebració d’aquest congrés.

14 de Junio de 2016 (mitjans especialitzats en el sector congressual)
MÁS DE UN MILLAR DE COMADRONAS LLENAN EL PALACIO FERIAL Y DE CONGRESOS DE TARRAGONA

Más de mil congresistas se dieron cita en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona entre los días 26 y
28 de junio con motivo del IV Congreso de la Asociación Catalana de Comadronas (ACL), el XV Congreso de
la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) y el 2nd. ICM Southern European Region
Conference.

El paso por Tarragona de este gran volumen de público ha supuesto un elevado impacto económico del
que se han podido beneficiar tanto a hoteles, restaurantes, espacios de ocio, etc. La tarea de preparación
del congreso se inició con muchos meses de antelación y ha culminado en tres jornadas de trabajo
intenso para matronas de toda España y el extranjero.

La relevancia del congreso se ha visto reflejada tanto en el número de inscritos como en la importancia
de las ponentes. Bajo el lema "Escuchar a las mujeres, pensar como comadronas", el congreso ha
buscado en reflexión para encontrar las necesidades y preocupaciones de las mujeres a través del diálogo
con ellas. Un espacio de trabajo que ha servido para debatir diferentes visiones asistenciales que realizan
las matronas tanto a la asistencia primaria y comunitaria como en la atención hospitalaria.

El encuentro también se ha aprovechado para reivindicar las competencias profesionales de las matronas
a través de la Marea Rosa que ha teñido las escaleras del Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona de
color rosa. Esta acción reivindicativa está promovida por la FAME bajo el lema "Ahora más que nunca
Necesitamos más matronas" y quiere dar a conocer la necesidad de tener un número adecuado de
matronas para garantizar una asistencia de calidad y excelencia en la población y situarse al nivel de otros
países de Europa respecto al número de matronas por población de mujeres.

Para este ejercicio 2016, aún faltan por celebrar dos congresos más en el Palacio Ferial y de Congresos de
Tarragona, además de numerosos espectáculos, jornadas de trabajo, galas y otros eventos. Los próximos
días 28 y 29 de junio acogerá cerca de 125 profesionales con motivo del Congreso de la Asociación

Española de Mantenimiento en la Industria Química. A finales de año se celebrará el 5º Congreso Ibérico de
Aparcamientos en el que participarán alrededor de 200 congresistas.
Adjuntamos imagen de la “Marea Rosa” en las escaleras del Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona.

21 de juny de 2016
10es JORNADES SOBRE EL MANTENIMENT EN EL SECTOR DE LA INDÚSTRIA QUÍMICA I DE PROCÉS

Els propers 28 i 29 de juny el Palau Firal i de Congressos acollirà les 10es Jornades sobre el Manteniment en
el Sector de la Indústria Química i de Procés organitzades per l’Asociación Española de Mantenimiento
(AEM), en què assistiran participants de tot l’estat. Aquest és el tercer cop que la ciutat de Tarragona, un
espai clau i punter en el sector petroquímic dins el panorama espanyol, acull aquest esdeveniment.

Durant les dues jornades de treball es parlarà d’innovació, noves tecnologies, robòtica col·laborativa,
l’internet de les coses (Internet of Things) entre molts altres temes. La seguretat com a pilar bàsic de la
indústria petroquímica i les diverses normatives que regulen aquest marc de treball seran també un dels
punts principals de les jornades.

Des de l’AEM s’ha volgut propiciar un ambient de debat que porti a reflexionar sobre la visió del
manteniment per la propera dècada i la formació dual, un puntal clau per la competitivitat de les Pimes.
Per aquest motiu s’han organitzat taules de debat al voltant d’aquestes temàtiques.

L’objectiu final de les jornades és que els professionals del Manteniment dibuixin un full de ruta per tal de
conjugar l’amplitud de normes a complir (Seguretat, Gestió d'Actius, Eficiència Energètica...) i la
continuïtat de l'optimització del Manteniment.

L’Asociación Española de Mantenimiento és una associació sense ànim de lucre que es va fundar el 1977
per a l’estudi, el foment i la difusió del manteniment. Actualment compta amb més de 300 entitats i/o
professionals.

L’AEM és membre de la EFMS (European Federation of National Maintenance Societies) i membre
fundador de la FIM (Federación Iberoamericana de Mantenimiento).

Tarragona és l’escenari idoni per dur a terme aquest tipus d’activitats encarades a la formació i la millora
del sector petroquímic, una indústria molt present i integrada a la ciutat. S’espera que en properes
edicions Tarragona repeteixi novament com a seu de les jornades.

28 de juny de 2016
FESTIVAL BENÈFIC DE L’ESCOLA DE BALL NOU RITME A FAVOR DE L’ASSCIACIÓ LA MUNTANYETA

L’Escola de Ball Nou Ritme celebrarà el proper dijous 30 de juny, a les 19h, el seu festival de fi de curs a
l’auditori Eutyches del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. En aquesta ocasió l’escola de ball
convertirà aquest esdeveniment en un espectacle benèfic a favor de l’Associació Provincial de Paràlisi
Cerebral La Muntanyeta (APPC), amb la qual ja han col·laborat en altres ocasions.

Les entrades es poden comprar per un preu de 6€ directament a l’Escola de Ball Nou Ritme (C/ Reial, 54 ,
Tarragona) o bé a l’APPC La Muntanyeta. Una gran tarda per gaudir de les actuacions preparades amb
tant d’esforç durant tot el curs pels alumnes de Nou Ritme que a més serviran per recaptar fons per
l’APPC La Muntanyeta (Camí Muntanya de Sant Pere, S/N, Tarragona). L’APPC La Muntanyeta és una
entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1977 i dedicada a l’atenció integral d’infants i adults afectat per
paràlisi cerebral o altres encefalopaties.

L’Escola de Ball Nou Ritme va néixer el 2013 a la ciutat de Tarragona i des d’aleshores imparteix classes de
tots els estils, des de modern infantil a zumba passant per balls de saló de competició, hip hop, heels,
dance team, waacking, i molts altres. A més de les classes habituals a les seves instal·lacions, l’Escola de
Ball Nou Ritme participa en espectacles de Port Aventura amb el seu equip de ballarins i aquest 2016 ha
ampliat la seva oferta com agència d’espectacles independent, amb una amplia varietat de shows en
hotels, clubs i ressorts. Disposen també d’un Club de Ball Esportiu de Competició i comparsa pròpia de
Carnaval.

4 de juliol de 2016
EL PALAU DE CONGRESSOS, PARADA IMPRESCINDIBLE PEL BALLET DE MOSCOU
El Palau Firal i de Congressos de Tarragona s’ha consolidat com una de les parades habituals del Ballet de
Moscou. La companyia ja fa tres anys que actua periòdicament a les instal·lacions tarragonines amb dues
o tres actuacions al llarg de l’any. El proper 23 de juliol 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.
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www.4tickets.es/balletdemoscu per un preu de 38€ (despeses de gestió no incloses). Les entrades de
grups a partir de 12 persones tenen un preu de 20€ (despeses de gestió no incloses). També es podran
comprar a taquilla del Palau Firal i de Congressos de Tarragona el mateix 23 de juliol a partir de les 20h.

“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.
La darrera actuació del Ballet de Moscou a Tarragona va ser el passat 9 de juliol amb el ballet “Giselle”.
S’espera que la companyia pugui tornar a finals d’any per actuar novament al Palau Firal i de Congressos
en dates nadalenques.

7 de juliol de 2016
9.830 PERSONES EN GRADUACIONS I FESTIVALS DE FINALS DE CURS

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha acollit en poc més d’un mes i mig a 9.830 persones només
en festivals de final de curs i graduacions. S’ha celebrat un concert de fi de curs, 6 festivals i 6 actes de
graduació d’instituts i universitats.

La tendència sembla que ha anat a l’alça aquest 2016, tot i que diversos dels actes que s’han acollit ja es
van celebrar el passat 2015. A més de festivals i actes de graduació, el Palau Firal i de Congressos de
Tarragona ha continuat amb les seves tasques habituals acollint congressos i activitats culturals, entre les
que destaquen el Congrés Nacional i Internacional de Llevadores i el concert del famós cantant Pablo
López del passat 25 de juny.

Amb possibilitats d’adaptar els espais a les necessitats dels clients, el tracte personalitzat, la disponibilitat
de múltiples sales i dos espectaculars auditoris, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona s’està
consolidant com un espai de referència a la ciutat per a tot tipus de celebracions. En només tres mesos
les seves instal·lacions han acollit fins a 48 esdeveniments entre els que hi trobem rodatges
cinematogràfics, graduacions, festivals, concerts, espectacles infantils, dos congressos i jornades de
treball, entre d’altres.

12 de juliol de 2016
COSPLAY, MANGA, ANIME I MOLT MÉS DEL 22 AL 24 DE JULIOL
Per 6è any consecutiu torna ExpOtaku a Tarragona
Del 22 al 24 de juliol torna al recinte firal del Palau de Congressos de Tarragona l’esperada Gira ExpOtaku.
Tres dies de tallers, concursos, tornejos, videojocs, karaoke, gastronomia... tot al volant del manga i la
cultura nipona.

El recinte firal (davant de l’estació RENFE de Tarragona) es distribuirà per zones en les que trobarem un
escenari principal, zona d’exposició comercial, zona de videojocs... Entre les activitats d’aquesta edició hi
trobem: trivials, gimcanes, reptes, ramen picant, touhou, league of legends, tallers i ludoteca, kitsuke (art
de vestir correctament), escalextric Mario Kart 8, casaments frikis, concurs i passarel·la de cosplay,
exhibicions d’arts marcials, concurs de karaoke, exhibició de dance (j-pop i k-pop), exposicions de
fotografia cosplay, quimonos, real tournament amb nerf, i moltes més activitats. A més, a l’espai exterior
es faran water wars battle royale i quidditch per a muggles.
També es comptarà amb la presència de la cosplayer internacional Issabeli dels cosplayers nacionals Von
Phy i Taifu.
La mostra s’ha consolidat com una cita obligada per tots els otakus, aficionats a l’anime i al manga. En la
darrera edició, que va celebrar els 5 anys de la gira a Tarragona, es va arribar a una afluència de públic
d’unes 4.000 persones. Tal i com està passant en cada edició, s’espera que ExpOtaku continuï creixent en
nombre de públic un any més.
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.

2 d’agost de 2016
A RITME DE BOLERO AMB “LOS SABANDEÑOS”
El 21 d’octubre a les 21h, Los Sabandeños actuaran al Palau Firal i de Congressos de Tarragona amb el seu
espectacle Antología del Bolero, un recorregut per les cançons més emblemàtiques de la història del bolero
i un repàs pels grans èxits de la seva carrera musical.
Un concert que amplia l’oferta musical i d’oci a la ciutat de Tarragona arribant a un públic amant del
bolero i del cançoner llatinoamericà. Les entrades estan a la venda a través de Ticketmaster, Fnac, Halcón
Viajes i Carrefour.
Han transcorregut 50 anys des que Els Sabandeños van començar la seva activitat, mantenint una tasca
musical ininterrompuda, reflectida en més de 70 treballs discogràfics. Un valuós arxiu sonor que recull
part del llegat tradicional, a més de cançons de creació pròpia i versions adaptades. Els Sabandeños no
només han abordat els diferents gèneres que componen el variat repertori folklòric canari sinó que,
paral·lelament, s'han dedicat a difondre el ric cançoner llatinoamericà i, més recentment, el bolero. Tal ha
estat l'impacte de la trajectòria sabandeña, que s'han convertit en un obligat punt de referència per a la
música tradicional, que va més enllà de l'àmbit canari, havent acumulat nombroses distincions, premis i
reconeixements en aquest temps.

Fora de l'Arxipèlag Canari, Los Sabandeños han portat la seva música amb gran èxit per tota la geografia
nacional i han realitzat concerts a Bèlgica, Itàlia, Portugal, Estats Units, Mèxic, República Dominicana,
Puerto Rico, Cuba, Veneçuela, Brasil, Uruguai, Argentina o Colòmbia. Els seus discs, amb més de
2.000.000 de còpies venudes, han estat editats en molts d'aquests països, a més de Japó.
Els seus últims treballs han comptat amb destacades col·laboracions de la talla d'Alfredo Kraus, Eduardo
Falú, Armando Manzanero, Silvio Rodríguez, María Dolores Pradera - amb la qual van obtenir una
nominació als Grammy Llatins amb el seu disc 'Et canto un bolero'-, Pablo milanès, Daniel Viglietti, Mario
Benedetti, Francisco Rabal, Olga Guillot, Alberto Cortez, Luis Eduardo Aute, Ana Belén, Mercedes Sosa,
Caco Senante, Pedro Guerra, Carlos Aguirre o Soledad Giménez.
Durant els anys s'han succeït les gires i concerts multitudinaris en infinitat de ciutats, tant a la península,
com en altres països i, com no, a les Canàries. Los Sabandeños són, sens dubte, el millor grup folklòric
nacional amb més projecció internacional.

11 d’agost de 2016
HISTORY OF ROCK, UN ESPECTACLE D’UNA QUALITAT IMPRESSIONANT
DELS CREADORS DE “SYMPHONIC RHAPSODY OF QUEEN” ARRIBA “HISTORY OF ROCK”
El proper 29 d’octubre, el Palau de Congressos s’omplirà del Rock de tots els temps amb l’espectacle
musical “History of Rock”. Gairebé tres hores de concert que recorreran la història del rock des d’Elvis i
Chuck Berry fins The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Guns n Roses, Queen, Pink
Floyd, Bruce Springsteen, Dire Straits o U2.
El prestigi i la qualitat de l’espectacle es veuen reflectits en el grup de cantants internacionals format per
quatre solistes: l’americana Patti Russo, vocalista femenina de Meat Loaf; el suec Jakob Samuel, vocalista
de The Poddles; l’alemay Tommy Heart, cantant de Fair Warning; i l’espanyol Pablo Perea, del grup
musical La Trampa. Tots ells destaquen per grans carreres musicals i col·laboracions amb artistes de
renom.
Per crear una combinació única, els acompanya la música en directe d’una Rock Band també
internacional que compta amb músics que han col·laborat amb artistes com Simple Minds, George
Michael, Chris Rea, Mike Oldfield, Rick Wakeman, Robin Beck, etc.
Les entrades estan a la venda a través de www.ticketmaster.com, El Corte Inglés. Fnac, Carrfeour i Halcón
Viajes amb un preu d’entre 32€ i 36.20€ despeses de gestió incloses.
Aquesta és una gran aposta dels creadors de l’espectacle musical “Symphonic Rhapsody of Queen” que ja
va triomfar a la ciutat de Tarragona els anys 2014 i 2015. “History of Rock” va estar de gira al 2015 per
l’estat espanyol i va aconseguir un gran èxit. Aquest octubre arrenca la nova gira de History of Rock, un

espectacle renovat per crear un ambient ple d’emocions i records de cada una de les cançons
interpretades.
Reviurem els grans èxits del rock des dels anys 50 fins a l’època actual interpretats en directe per unes
veus poderoses. Un luxe poder viure la màgia del rock en un espectacle de molta qualitat i amb un gran
desplegament tècnic. El proper 29 d’octubre el Palau Firal i de Congressos de Tarragona es convertirà en
l’escenari d’aquest impressionant concert que no deixarà indiferent a ningú.

23 d’agost de 2016
"The Very Best of dIRE sTRAITS" DE LA MÀ DE bROTHERS iN bAND
L'1 de desembre arriba a l'escenari del Palau Firal i de Congressos el major homenatge a Dire Straits amb
bROTHERS iN bAND, considerada com la millor banda tribut europea a la desapareguda banda de Mark
Knopfler. Un gran concert que repassarà les cançons de la banda britànica amb una gran posada en
escena, amb de 20 temes imprescindibles entre els quals no podran faltar Down to the Waterline, Sota
Far Away, Sultans of Swing o Money For Nothing entre d'altres.
Les entrades ja estan a la venda a través de ticketmaster.es, Botigues Fnac, Halcón Viajes, Centres
Comercials Carrefour i yalastengo.com
bROTHERS iN bAND va néixer a la Corunya el 2008 en format quartet, cridant en molt poc temps l'atenció
del públic concert rere concert. La seva fidelitat a l'hora d'interpretar els temes va fer que fins i tot el
propi Guy Fletcher, teclista de dIRE sTRAITS, i Mark Knopfler els confonguessin amb els originals tal com
aquest va explicar al diari de gira de la seva pròpia web: "estaven tocant Why Aye Man i he de reconèixer
que vaig pensar que era una gravació nostra ".
El 2010 bROTHERS iN bAND van presentar el seu primer gran espectacle titulat "On The Night Show" amb
9 músics sobre l'escenari, recreant de forma molt fidel l'última gira de dIRE sTRAITS. La formació gallega
va representar aquest espectacle fins al 2014. A partir del gener del 2015 van iniciar gira amb el seu nou
show "The Very Best of dIRE sTRAITS" que recorre els grans èxits de la banda entre els anys 1978 i 1991 i
que ha girat amb enorme èxit a Espanya, França i Alemanya.
bROTHERS iN bAND arribarà a Tarragona per primer cop, disposada a fer vibrar el públic local amb els
grans èxits de Dire Straits en el que promet ser una nit única.

15 de setembre de 2016
DAVID GUAPO ACTUARÀ AL PALAU DE CONGRESSOS PER LES FESTES DE SANTA TECLA

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona celebra de la millor manera possible les Festes de Santa Tecla i
ho fa amb l’espectacle #quenonosfrunjanlafiesta2 de l’humorista David Guapo, que podrem veure aquest
dissabte 17 de setembre a les 22h.

Aquesta serà la tercera vegada que David Guapo aterra al Palau Firal i de Congressos de Tarragona i
omple l’auditori August. Queden poques entrades per aquest divertidíssim espectacle que està triomfant
a totes les ciutats. Les localitats es poden comprar a través de la pàgina web www.ticketea.com amb un
preu de 15€ (despeses de gestió no inclosa).

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.

27 de setembre de 2016
NOUS ESPECTACLES AL PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS
arrenca la temporada de tardor-hivern

Acabades les festes de Santa Tecla arrenca la nova temporada d’espectacles que tindran com escenari el
Palau Firal i de Congressos de Tarragona. La música i els monòlegs centren la programació que ve de la mà
de promotors externs.

El proper mes d’octubre tindrem concerts per diferents públics. Des dels amants del bolero, que gaudiran
amb el concert de Los Sabandeños; els seguidors de la música coral i d’orquestra, amb un concert en
commemoració del 25è Aniversari de la URV; música per a cobla amb La Cossetània; fins als més rockers,
que gaudiran del gran espectacle de History of Rock.

Els esdeveniments esportius també tenen lloc a les instal·lacions del Palau de Congressos, aquest proper
12 d’octubre es celebrarà per primera vega la Copa Bodybuilding Fitness a Catalunya, un espectacle
increïble de força i dedicació.

La música tradicional xinesa omplirà la sala Eutyches del Palau de Congressos amb l’Orquestra Tradicional
Nacional de Chongquing. Un concert únic a la ciutat en què la música i cultura xinesa de la zona del Bayu
ens captivarà i transportarà a un món tradicional i exòtic.

Novament l’humor serà protagonista de l’escenari August amb el show #vuelvenNOvuelven dels exitosos
Dani&Flo. Un divertit diàleg entre Florentino Pérez y Dani Martínez que ja van triomfar junts a Tonterías
las Justas.

La programació més clàssica torna un cop més al Palau Firal i de Congressos de Tarragona de la mà de la
companyia Ballet de Moscou que interpretarà El Trencanous el proper 3 de desembre.

A finals d’any s’imposen els tributs. Primer Brothers Brothers in Band ens portaran una gran manera de
viure un directe gairebé idèntic del mític grup Dire Straits, i el 17 de desembre homenatjarem al mític
grup MECANO amb l’espectacle ”La Fuerza del destino”.

El calendari complert de les actuacions, les darreres actualitzacions, la informació sobre els espectacles i
la venda d’entrades la trobareu a www.palautarragona.com

A més dels espectacles, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre el Palau Firal i de Congressos
de Tarragona acollirà també jornades, congressos i altres esdeveniments. Destaquem la XVI Jornada
d’Actualitzacions Terapèutiques, organitzada per la fundació d’Atenció Primària; la jornada de l’Associació
Espanyola de Directius; la jornada de l’Associació Catalana de Neurologia; la celebració del Dia de
l’Emprenedor; i el Congreso Ibérico de Movilidad y Aparcamiento. També es durà a terme l’Exposició
Micològica de Tarragona i espectacles infantils.

4 d’octubre de 2016
LA I COPA DE BODYBUILDING FITNESS A CATALUNYA ES CELEBRARÀ A TARRAGONA

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà la primera Copa Bodybuilding Fitness a Catalunya
organitzada per Merino Gimnàs (Universal Fitness) amb la col·laboració de Fernando Gornals, Anselmo
Cortado i Oscar Marin. La copa servirà per a seleccionar els esportistes d’àmbit regional que després
passaran a competir en la categoria estatal.

El proper 12 d’octubre a partir de les 9.30h, i fins els 14.30h aproximadament, es podran veure les
semifinals i finals de les diferents categories masculines (Men's Physique, Men's short, Classic,
Culturisme) i femenines (Bikini Fitness, Body Fitness, Woman's physique).

S’espera que enguany s’igualin o superin el nombre d’inscrits que van participar en la darrera edició, en la
que van arribar als 100 participants d’arreu de Catalunya, especialment de la ciutat de Barcelona i amb
una representació significativa de la ciutat de Reus. El campionat mou prop d’unes 500 persones entre
públic, concursants, entrenadors i jutges.

Dins de la competició destaca la celebració del VII Open de Culturisme Despertaferro, un al·licient més
pels apassionats del culturisme en que el guanyador s’emportarà l’anell Despertaferro forjat amb una
combinació d’or i plata i dissenyat per Pep Merino, organitzador de l’esdeveniment. L’Open de
culturisme és obert a tots els esportistes que vulguin participar, sense tallatge.

L’organització de la I Copa de Bodybuilding Fitness a Catalunya destaca que l’esdeveniment serà un
espectacle de físic-constructivisme sense precedents a Tarragona.

Les entrades es podran comprar directament a la taquilla el proper dia 12 d’octubre amb un preu de 20€.
Les inscripcions per participants continuen obertes i es poden fer trucant al 93 898 31 42 o als telèfon de
la Federació Catalana de Body Building – IFBB 937 664 144.

El Palau de Congressos es va estrenar aquest 2016 com a seu del I Campionat Nacional de Pole Sport, que
tornarà el proper 2017. Amb la celebració de la I Copa Buildingfitness a Catalunya s’amplia l’abast dels
esdeveniments esportius acollits a la ciutat i s’espera acollir-lo novament en les properes edicions.

9 d’octubre de 2016
EL MUSICAL “RED ROCK CAPERUCITA” S’ESTRENARÀ A TARRAGONA EL MES DE NOVEMBRE
El Palau Firal i de Congressos de Tarragona és l’escenari escollit per a l’estrena de “Red Rock Caperucita” el
musical que estarà en escena del 4 al 6 de novembre.
Un espectacle per petits i adults, amb una posada en escena impactant. Canvis de ritme, d’escenografia i
un equip artístic amb reconegut prestigi en el teatre musical. Tres dies de funció que donaran al públic
tarragoní la possibilitat de ser els primers de gaudir d’aquesta impressionant creació.
Red Rock Caperucita és un espectacle nascut i dissenyat al camp de Tarragona de la mà de l’autor Cèsar
Constantí, que ha adaptat el conte de la Caputxeta Vermella per portar-nos la versió moderna d’aquest
clàssic. La posada en escena del musical crida l’atenció pel gran desplegament que comporta: llums,
projecció, so, làsers i efectes especials. Tot des de la perspectiva d’una caputxeta vermella que somia en
ser una estrella del rock. L’obra també aporta nous valors morals, ecològics i socials acompanyats de nous
personatges que encaixen perfectament amb la història.

Una oportunitat de gaudir d’una creació musical pròpia, amb artistes professionals especialment del
camp de Tarragona. 14 cançons composades i escrites expressament per l’espectacle, més de 40
personatges en una història atractiva i actual, sense perdre de vista l’essència de la Caputxeta. L’estrena a
Tarragona de Red Rock Caperucita s’espera que sigui el punt de partida d’una gran gira per teatres estatals.
Les entrades per l’espectacle estan ja a la venda a través de Ticketmaster per un preu de 25 € (despeses
de gestió no incloses).
Les funcions s’han programat perquè tots els públics puguin gaudir de l’obra. Divendres 4 i dissabte 5 de
novembre la funció està programada a les 21h. El diumenge 6 de novembre es farà un passi a les 18h,
donant l’oportunitat de gaudir també en família d’una activitat molt atractiva.
Espectacle nascut i crescut en terres tarragonines
El passat mes de juliol es va celebrar a la ciutat de Reus el càsting per escollir els actors que finalment
participaran a l’obra, en el que van participar 150 artistes seleccionats dels 900 que es van apuntar. Red
Rock Caperucita és una iniciativa nascuda des de terres tarragonines amb perspectiva nacional. Del total
de participants finalment es van escollir els actors que han estat treballant i assajant per aconseguir un
èxit absolut en la gira nacional que projectaran pel proper 2017.
Un equip artístic amb carrera en el teatre musical
Cèsar Constantí ha treballat en altres projectes, destacant com a compositor musical d’Aladdin i Peter
Pan. Aquesta producció que posarà en escena l’empresa Primsa Shows, també compta amb la
participació de grans professionals com Miguel Ángel Gamero, director vocal (protagonista de musicals
com Peter Pan, Shreck, Annie o Jeckyll&Hyde) i Isabel Malavia, dissenyadora vocal (que ha estat
protagonista de musicals como We Will Rock You, Mamma Mia o Hoy no me puedo levantar). L’equip
artístic del musical es completa amb professionals com Maite Buenafuente, directora del càsting, Sònia
Vargas com a productora, i David Martínez com a director tècnic.

11 d’octubre de 2016
DEMÀ ES CELEBRA LA I COPA DE BODYBUILDING FITNESS A CATALUNYA
i el VII Open de Culturisme Despertaferro

Demà 12 d’octubre, a partir de les 9h s’obrirà la taquilla del Palau Firal i de Congressos per la venda
d’entrades de la I Copa Bodybuilding Fitness a Catalunya, està previst que la competició comenci sobre les
10h.

L’esdeveniment acollirà al voltant dels 100 participants que competiran per accedir a la categoria estatal
de la disciplina. El campionat mou prop d’unes 500 persones entre públic, concursants, entrenadors i
jutges. Aquesta és la primera edició que es celebra a Tarragona, concretament al Palau de Congressos.

Merino Gimnàs (Universal Fitness) organitza la Copa Bodybuilding Fitness a Catalunya amb la
col·laboració de Fernando Gornals, Anselmo Cortado i Oscar Marin. Durant el matí es podran veure les
semifinals i finals de les diferents categories masculines (Men's Physique , Men's short, Classic,
Culturisme) i femenines (Bikini Fitness, Body Fitness, Woman's physique).

Dins de la competició destaca la celebració del VII Open de Culturisme Despertaferro, un al·licient més
pels apassionats del culturisme en que el guanyador s’emportarà l’anell Despertaferro forjat amb una
combinació d’or i plata i dissenyat per Pep Merino, organitzador de l’esdeveniment. L’Open de
culturisme és obert a tots els esportistes que vulguin participar, sense tallatge.

L’organització de la I Copa de Bodybuilding Fitness a Catalunya destaca que l’esdeveniment serà un
espectacle de físic-constructivisme sense precedents a Tarragona.

Les entrades es podran comprar demà directament a la taquilla amb un preu de 20€.

13 d’octubre de 2016
L’ORQUESTRA TRADICIONAL NACIONAL DE CHONGQING, XINA, ACTUARÀ AL PALAU FIRAL I DE
CONGRESSOS EN LA SEVA GIRA EUROPEA
La música tradicional xinesa arriba a Tarragona

El proper 8 de novembre, l’Orquestra Tradicional Nacional de Chongqing (Xina) actuarà al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona amb un concert d’estil Bayu. Un concert de 90 minuts de durada amb 30 músics
que interpretaran diferents peces del repertori antic de la zona de Chongqing.

El concert s’emmarca dins la gira europea l’Orquestra Tradicional Nacional de Chongqing i aproparà al
públic de Tarragona l’oportunitat de gaudir de música xinesa de la mà d’una gran orquestra.

Les entrades es poden comprar a través de www.ticketmaster.es per un preu de 12€, per tal de poder
apropar al màxim nombre de gent possible la música i cultura xinesa.

L’Orquestra Tradicional Nacional de Chongqing va voler impulsar l’estil Bayu després de diverses visites a
la ciutat de Chongqing dels compositors Hua Wu i Xiaogang Wang. Els compositors van fusionar i millorar

el repertori original de la música tradicional d’aquesta zona, de manera que es destaca l’encant cultural
de Chongqing i la vida de la zona de Bayu.

Un concert espectacular i trepidant sota la direcció de Shimin Wan, director permanent de l’Orquestra
Tradicional Nacional de Chongqing. Els acompanya en la gira Yi Wang, directora del Grup Chonging
Performance i famosa en l’art dels instruments Yangqin i Zheng, entre d’altres.

L’orquestra Tradicional de Chongqing és un grup professional d’espectacles d’art fundat l’any 1986 i de
reconegut prestigi a Xina. Durant a seva trajectòria, l’orquestra ha realitzat nombrosos concerts amb
diversos repertoris clàssics. També han impulsat activament la seva voluntat de donar a conèixer a
l’estranger la música tradicional xinesa, amb aquesta finalitat han actuat en diverses ocasions a Europa,
Amèrica, Austràlia i Àfrica.

Des de la seva fundació ha mantingut el seu propi estil i ha innovat en l’especialitat local de la zona Bayu.
L’orquestra destaca en la innovació i les formes de representar les seves actuacions i la fusió d’elements
de diferents repertoris.

15 d'octubre de 2016
TRIBUT A MIGUEL RÍOS AMB LA ROCK&RÍOS BAND
El Palau Firal i de Congressos de Tarragona canvia de format per oferir el concert de la Rock&Ríos Band,
tribut a Miguel Ríos.
El proper 19 de novembre a les 22h, la planta -2 del Palau de Congressos acollirà en prop de 1.000m2
diàfans un concert de rock en un ambient inèdit. Un concert de més de dues hores que transportarà al
públic a l’època dels 80.
Les entrades es poden comprar anticipadament per un preu de 12€ a través de la plataforma
www.ticketea.com o a les botigues de discs Arsis (Tarragona) i Qui’k (Reus). El mateix dia del concert es
podran comprar a taquilla a partir de les 21h per un preu de 14€.
Les cançons d’un dels grans rockers del panorama espanyol interpretades amb una fidelitat que semblarà
un concert original de l’autèntic Miguel Ríos.
El Palau Firal i de Congressos de Tarragona canviarà el seu format habitual de concert situant aquest
espectacle a la planta -2 de les seves instal·lacions. Un espai polivalent que es convertirà en sala de
concerts per una nit, amb els assistents a peu dret i una amb barra de bar al lateral.

Rock&Ríos Band va néixer oficialment el 2011. Abans de crear la banda, els fundadors es van reunir amb
el veritable Miguel Ríos, qui els va animar a tirar endavant el projecte que homenatja el mític disc
Rock&Ríos. Des dels inicis de la formació han actuat en diferents poblacions espanyoles com Barcelona,
Madrid, València, Bilbao, Guadalajara o Saragossa entre d’altres. En breu arribaran a Tarragona on
esperen deixar empremta en el seu públic.
El concert és una iniciativa de l’empresa ATEP amb col·laboració del Palau Firal i de Congressos de
Tarragona.

18 d’octubre de 2016
DIVENDRES DE BOLERO AL PALAU DE CONGRESSOS
“Los Sabandeños” actuaran aquest divendres a l’auditori August

Aquest divendres, 21 d’octubre a les 21h, Los Sabandeños actuaran al Palau Firal i de Congressos de
Tarragona amb el seu espectacle Antología del Bolero, un recorregut per les cançons més emblemàtiques
de la història del bolero i un repàs pels grans èxits de la seva carrera musical.

Un concert que amplia l’oferta musical i d’oci a la ciutat de Tarragona arribant a un públic amant del
bolero i del cançoner llatinoamericà. Les entrades estan a la venda a través de la xarxa Ticketmaster i El
Corte Inglés.

Han transcorregut 50 anys des que Els Sabandeños van començar la seva activitat, mantenint una tasca
musical ininterrompuda, reflectida en més de 70 treballs discogràfics. Un valuós arxiu sonor que recull
part del llegat tradicional, a més de cançons de creació pròpia i versions adaptades. Els Sabandeños no
només han abordat els diferents gèneres que componen el variat repertori folklòric canari sinó que,
paral·lelament, s'han dedicat a difondre el ric cançoner llatinoamericà i, més recentment, el bolero. Tal ha
estat l'impacte de la trajectòria sabandeña, que s'han convertit en un obligat punt de referència per a la
música tradicional, que va més enllà de l'àmbit canari, havent acumulat nombroses distincions, premis i
reconeixements en aquest temps.

Fora de l'Arxipèlag Canari, Los Sabandeños han portat la seva música amb gran èxit per tota la geografia
nacional i han realitzat concerts a Bèlgica, Itàlia, Portugal, Estats Units, Mèxic, República Dominicana,
Puerto Rico, Cuba, Veneçuela, Brasil, Uruguai, Argentina o Colòmbia. Els seus discs, amb més de
2.000.000 de còpies venudes, han estat editats en molts d'aquests països, a més de Japó.

Els seus últims treballs han comptat amb destacades col·laboracions de la talla d'Alfredo Kraus, Eduardo
Falú, Armando Manzanero, Silvio Rodríguez, María Dolores Pradera - amb la qual van obtenir una

nominació als Grammy Llatins amb el seu disc 'Et canto un bolero'-, Pablo milanès, Daniel Viglietti, Mario
Benedetti, Francisco Rabal, Olga Guillot, Alberto Cortez, Luis Eduardo Aute, Ana Belén, Mercedes Sosa,
Caco Senante, Pedro Guerra, Carlos Aguirre o Soledad Giménez.

Durant els anys s'han succeït les gires i concerts multitudinaris en infinitat de ciutats, tant a la península,
com en altres països i, com no, a les Canàries. Los Sabandeños són, sens dubte, el millor grup folklòric
nacional amb més projecció internacional.

26 d’octubre de 2016
DANI&FLO, TORNEN O NO TORNEN?

Tornen o no tornen a la televisió? Aquesta és la gran pregunta que ens respondran Dani Fernández i
Florentino Pérez el proper 26 de novembre al Palau Firal i de Congressos de Tarragona amb el seu
espectacle #vuelvenNovuelven.

Les entrades ja estan a la venda amb preus d’entre 20 i 26€ a través de www.giradaniflo.com,
ticketmaster, Halcón Viajes, Artisticket, Carrefour Viajes, i Fnac.

Els dos còmics van triomfar junts a Tonterías las Justas, però les coses han canviat molt des d'aleshores.
Es portaran bé? Es portaran malament? Els anirà bé? Els anirà malament? Doblatges, música, vídeos,
imitacions, improvisacions... de tot això es valdran els dos còmics per prendre una decisió. Ningú sap a
quin acord arribarà aquesta parella que al seu dia va triomfar a la televisió, però mentre arriben a un punt
comú, la gent es divertirà de nou amb aquest duet incomparable.

Després d’haver compartit durant anys el seu èxit en les principals ciutats espanyoles, Dani Martínez i
Florentino Pérez es volen acomiadar amb una gran Gira Final en la que actuaran a les ciutats de
Pamplona, Bilbao, Málaga, Cáceres, Avilés, Huelva, Tarragona i Madrid.

26 d’octubre de 2016
“ESPECTACULAR I DOLÇ” AIXÍ DEFINEIXEN EL MUSICAL RED ROCK CAPERUCITA ELS SEUS CREADORS

Aquest matí s’ha presentat en roda de premsa el musical familiar Red Rock Caperucita a l’auditori August
del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Una presentació en la que hem pogut veure una petita mostra
del que gaudiran els espectadors els dies 4, 5 i 6 de novembre a Tarragona.

Els seus creadors han definit el musical com una adaptació dolça i espectacular del conte original de la
Caputxeta Vermella. Que pretén arribar a un públic ampli i familiar. Un espectacle ple de llums, sons,
làsers i efectes especials amb un desplegament artístic molt ambiciós.

En quant a la part artística, Sandra Gracia, coreògrafa del musical, destaca que Red Rock Caperucita vol
arribar tant a nens com adults. Per aquest motiu s’han introduït diversos estils de ball i música, des del
jazz i el rock fins arribar a les danses urbanes.

Cèsar Constantí, autor i compositor de Red Rock Caperucita, ha desvetllat que el musical es centra en la
història d’una nena (caputxeta vermella) que somia en ser una estrella del Rock, però que l’obra manté
en tot moment l’essència original del conte. L’obra també aporta nous valors morals, ecològics i socials
acompanyats de nous personatges que encaixen perfectament amb la història.

Aquest és un espectacle de llarga durada en el temps, explica Sònia Vargas, productora executiva de
Prisma Shows. En acabar l’estrena que tindrà lloc a Tarragona la companyia viatjarà a Granada per
començar la gira estatal, en la que ja tenen dates reservades per al 2018.

Les entrades estan a la venda a través del portal ticketmaster per un preu de 25€ (despeses de gestió no
incloses).
Red Rock Caperucita és una creació musical pròpia, amb artistes professionals especialment del camp de
Tarragona. 14 cançons composades i escrites expressament per l’espectacle, més de 40 personatges en
una història atractiva i actual.
Les funcions s’han programat perquè tots els públics puguin gaudir de l’obra. Divendres 4 i dissabte 5 de
novembre la funció està programada a les 21h. El diumenge 6 de novembre es farà un passi a les 18h,
donant l’oportunitat de gaudir també en família d’una activitat molt atractiva.
Espectacle nascut i crescut en terres tarragonines
El passat mes de juliol es va celebrar a la ciutat de Reus el càsting per escollir els actors que finalment
participaran a l’obra, en el que van participar 150 artistes seleccionats dels 900 que es van apuntar. Red
Rock Caperucita és una iniciativa nascuda des de terres tarragonines amb perspectiva nacional. Del total
de participants finalment es van escollir els actors que han estat treballant i assajant per aconseguir un
èxit absolut en la gira nacional.
Un equip artístic amb carrera en el teatre musical

Cèsar Constantí ha treballat en altres projectes, destacant com a compositor musical d’Aladdin i Peter
Pan. Aquesta producció que posarà en escena l’empresa Primsa Shows, també compta amb la
participació de grans professionals com Miguel Ángel Gamero, director vocal (protagonista de musicals
com Peter Pan, Shreck, Annie o Jeckyll&Hyde) i Isabel Malavia, dissenyadora vocal (que ha estat
protagonista de musicals como We Will Rock You, Mamma Mia o Hoy no me puedo levantar). L’equip
artístic del musical es completa amb professionals com Maite Buenafuente, directora del càsting, Sònia
Vargas com a productora, i David Martínez com a director tècnic.

15 de novembre de 2016
AQUEST DISSABTE CONCERT TRIBUT A MIGUEL RÍOS

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona reviurà, aquest dissabte 19 de novembre a les 22h, la nit de
Rock&Rios amb el millor tribut a Miguel Ríos.

El concert es celebrarà a l’espai polivalent del Palau de Congressos, a la planta -2. S’habilitarà una barra
de begudes i es podrà gaudir de dues hores de música en directe d’un dels rockers més grans de la
història del rock espanyol. Un espai a peu dret amb 1.000m2 diàfans que transportarà al públic a l’època
dels anys 80.

Les entrades es poden comprar anticipadament per un preu de 12€ a través de la plataforma
www.ticketea.com o a les botigues de discs Arsis (Tarragona) i Qui’k (Reus). El mateix dia del concert es
podran comprar a taquilla a partir de les 21h per un preu de 14€.

La Rock&Ríos Band va néixer oficialment el 2011. Abans de crear la banda, els fundadors es van reunir
amb el veritable Miguel Ríos, qui els va animar a tirar endavant el projecte que homenatja el mític disc
Rock&Ríos. Des dels inicis de la formació han actuat en diferents poblacions espanyoles com Barcelona,
Madrid, València, Bilbao, Guadalajara o Saragossa entre d’altres. En breu arribaran a Tarragona on
esperen deixar empremta en el seu públic.

El concert és una iniciativa de l’empresa ATEP amb col·laboració del Palau Firal i de Congressos de
Tarragona.

28 de novembre de 2016
COMENCEM DESEMBRE AMB "THE VERY BEST OF DIRE STRAITS" DE LA MÀ DE BROTHERS IN BAND

Dijous 1 de desembre arriba a l'escenari del Palau Firal i de Congressos el major homenatge a Dire Straits
amb bROTHERS iN bAND, considerada com la millor banda tribut europea a la desapareguda banda de
Mark Knopfler. Un gran concert que repassarà les cançons de la banda britànica amb una gran posada en
escena, amb de 20 temes imprescindibles entre els quals no podran faltar Down to the Waterline, Sota
Far Away, Sultans of Swing o Money For Nothing entre d'altres.

Les entrades ja estan a la venda a través de ticketmaster.es, Botigues Fnac, Halcón Viajes, Centres
Comercials Carrefour i yalastengo.com. Un espectacle que triomfa als escenaris amb gairebé 3 hores de
durada.

bROTHERS iN bAND va néixer a la Corunya el 2008 en format quartet, cridant en molt poc temps l'atenció
del públic concert rere concert. La seva fidelitat a l'hora d'interpretar els temes va fer que fins i tot el
propi Guy Fletcher, teclista de dIRE sTRAITS, i Mark Knopfler els confonguessin amb els originals tal com
aquest va explicar al diari de gira de la seva pròpia web: "estaven tocant Why Aye Man i he de reconèixer
que vaig pensar que era una gravació nostra ".

El 2010 bROTHERS iN bAND van presentar el seu primer gran espectacle titulat "On The Night Show" amb
9 músics sobre l'escenari, recreant de forma molt fidel l'última gira de dIRE sTRAITS. La formació gallega
va representar aquest espectacle fins al 2014. A partir del gener del 2015 van iniciar gira amb el seu nou
show "The Very Best of dIRE sTRAITS" que recorre els grans èxits de la banda entre els anys 1978 i 1991 i
que ha girat amb enorme èxit a Espanya, França i Alemanya.

bROTHERS iN bAND arribarà a Tarragona per primer cop, disposada a fer vibrar el públic local amb els
grans èxits de Dire Straits en el que promet ser un nit única.

30 de novembre de 2016
BALLET EL TRENCANOUS AMB EL BALLET DE MOSCOU AL PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA

La prestigiosa companyia del Ballet de Moscou torna un cop més al Palau de Congressos amb El
Trencanous. El proper 3 de desembre a les 21h es podrà veure aquest clàssic que atrau tant a petits com a
grans.

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. Les entrades
estan a la venda a través de www.4tickets.es/balletdemoscu o directament a la taquilla del Palau el
mateix dissabte 3 de desembre a partir de les 20h.

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.

14 de desembre de 2016
SIMULACRE D’EVACUACIÓ AL PALAU DE CONGRESSOS

Seixanta alumnes del mòdul d’Emergències de l’IES Cal·lípolis s’han convertit en part del simulacre
d’evacuació del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Durant la jornada d’avui els estudiants han
assistit a una jornada de formació d’evacuació d’auditoris.

En finalitzar la sessió s’han activat els sistemes d’alarma del Palau de Congressos avisant de la necessitat
d’evacuar el públic de l’Auditori August. En breus moments el personal de sala i l’equip d’emergències del
Palau de Congressos han dirigit als assistents per les sortides d’emergència més properes fins a l’exterior
de l’edifici.

Aquest simulacre és el primer que es du a terme amb públic real dins del Palau de Congressos.
L’actualització i repàs de protocols de seguretat es repeteixen periòdicament tot i que no sempre és
necessari comptar amb assistents externs per a dur-los a terme. Des del 2012 el personal del Palau Firal i
de Congressos de Tarragona també rep formació contra incendis, primers auxilis i utilització del
desfibril·lador automàtic. Una formació que anualment es repassa i actualitza.

Rodes de premsa
7 d’abril de 2016
RODA DE PREMSA: presentació del ballet “Giselle”, amb el ballet de Moscou

Dia: divendres, 9 d’abril a les 12h
Espai: Sala Genius, Palau Firal i de Congressos de Tarragona
A càrrec de: Timur Fayziev, director i fundador de la companyia El Ballet de Moscou.

El coreògraf i ballarí rus Timur Fayziev va fundar el ballet de Moscou l’any 1989 i des d’aleshores ha
actuat per tot el món en països com Japó, Xina, Itàlia, . La companyia està formada per alguns dels més
destacats ballarins i coreògrafs dels ballets russos, com el Bolxoi o el Stanislavski i és avui per avui una de
las companyies més importants del seu país.

25 d’octubre de 2016
CONVOCATÒRIA RODA DE PREMSA
Motiu: Estrena del Musical Red Rock Caperucita al Palau Firal i de Congressos de Tarragona

Dimecres, 26 d’octubre de 2016
Hora: 11.30h
Espai: Auditori August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona (C/ Arquitecte Rovira, 2 Tarragona.)

Intervindran:
Sònia Vargas - Productora executiva de Prisma Shows
Cèsar Constantí - autor i compositor del musical
Acompanyats dels personatges de l’espectacle Caperucita, Lobo i l’Abuelita

En finalitzar la roda de premsa interpretaran en directe un fragment d’una de les cançons del musical,
escrites i composades expressament per l’obra. En aquesta demostració actuaran també altres actors,
cantants i acròbates. Als assistents se’ls convidarà personalment a l’estrena del musical del proper 4 de
novembre.

4 de novembre de 2016
RODA DE PREMSA, dilluns 7 de novembre a les 16.30h
Sala Genius, Palau Firal i de Congressos de Tarragona

L’Orquestra Tradicional Nacional de Chongqing (Xina) actua a Tarragona en la seva gira europea

Amb la presència de:

•

Kai Zhu, vicepresident del comitè de cultura de la ciudad Chongqing i director general del
Chongqing Performance Group

•

Yi Wang, Director d’art del Chongqing Performance Group i director del grup de l’Orquesta
Tradicional Nacional Xina

•

Menghao Yu, director de projectes de Chongqing Performance S.L.

•

Hui Chen, gerent d’Elai Cultural

Concert d’estil Bayu
El 8 de novembre, l’Orquestra Tradicional Nacional de Chongqing (Xina) actuarà al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona amb un concert d’estil Bayu. Un concert de 90 minuts de durada amb 30 músics
que interpretaran diferents peces del repertori antic de la zona de Chongqing.

El concert s’emmarca dins la gira europea l’Orquestra Tradicional Nacional de Chongqing i aproparà al
públic de Tarragona l’oportunitat de gaudir de música xinesa de la mà d’una gran orquestra.

L’Orquestra Tradicional Nacional de Chongqing va voler impulsar l’estil Bayu després de diverses visites a
la ciutat de Chongqing dels compositors Hua Wu i Xiaogang Wang. Els compositors van fusionar i millorar
el repertori original de la música tradicional d’aquesta zona, de manera que es destaca l’encant cultural
de Chongqing i la vida de la zona de Bayu.

Un concert espectacular i trepidant sota la direcció de Shimin Wan, director permanent de l’Orquestra
Tradicional Nacional de Chongqing. Els acompanya en la gira Yi Wang, directora del Grup Chonging
Performance i famosa en l’art dels instruments Yangqin i Zheng, entre d’altres.

L’orquestra Tradicional de Chongqing és un grup professional d’espectacles d’art fundat l’any 1986 i de
reconegut prestigi a Xina. Durant a seva trajectòria, l’orquestra ha realitzat nombrosos concerts amb
diversos repertoris clàssics. També han impulsat activament la seva voluntat de donar a conèixer a
l’estranger la música tradicional xinesa, amb aquesta finalitat han actuat en diverses ocasions a Europa,
Amèrica, Austràlia i Àfrica.

Des de la seva fundació ha mantingut el seu propi estil i ha innovat en l’especialitat local de la zona Bayu.
L’orquestra destaca en la innovació i les formes de representar les seves actuacions i la fusió d’elements
de diferents repertoris.

Exemples visuals

Newsletters
Enllaç directe a la página web del Palau Firal i de Congressos per a subscriure’s al newsletter.
www.palautarragona.com/CA/suscribete-la-newsletter

PLV. Lona amb la programació del Palau de Congressos
Situada a la porta d’accés a l’auditori principal.

Dissenys i adaptacions per a publicitat exterior
Tòtems escales Palau de Congressos i plafó de la Rambla Nova de Tarragona).

Exemples d’Instagram
Nova xarxa social en la que s’ha iniciat l’activitat el mes de maig de 2016.

Papereria interna
Aprofitant la necessitat de producció de targetes comercials i carpetes corporatives, es va actualitzar la el
disseny gràfic mantenint la identitat corporativa de l’empresa.

Targetes comercials. Model antic

Targetes comercials. Nova imatge a dues cares

Carpeta. Model antic

Carpeta. Model nou

