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Tasques de comunicació:  
Accions que s’han dut a terme durant l’exercici 2018 
 

1.- Redacció de continguts 

Notes de premsa pròpies i per a clients.  

Durant el 2018 s’han redactat i enviat 19 notes de premsa a mitjans i dues convocatòries a rodes de 

premsa. (A l’annex hi trobareu les notes de premsa) 

 

Contingut web: actualització dels continguts de la web. 

 Notícies. Adaptació de notes de premsa per a la web i redacció d’articles redactats per a la 

millora del SEO de la pàgina web corporativa. (19 notícies publicades) 

 Calendari. Agenda de la programació del Palau de Congressos on trobar els esdeveniment i la 

informació necessària per a la compra d’entrades.  

 Banners. Imatge destacada a la portada de la pàgina principal on es promocionen els 

esdeveniments més rellevants i/o propers en el temps. 

 

Newsletter. Disseny i enviament del butlletí informatiu del Palau Firal i de Congressos de Tarragona a la 

base de dades de subscriptors.  

 El nombre de subscriptors actual és de 311 (2017 era de 201) 

 13 newsletters enviats. 

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

puntuals d’interès s’envien newsletter fora de la programació habitual. 

 

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

 

2.- Disseny propi i assessorament publicitari 

Creació de dissenys propis, adaptació dels mateixos per a diferents formats, realització de fotografies i 

tractament de la imatge per a la seva publicació en les diferents plataformes i mitjans. 

 

Campanya pròpia Museo del Deporte: 

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona va acollir, com a promotor principal, l’exposició itinerant 

LEYENDAS, del Museo del Deporte. Per a promoure l’esdeveniment a la ciutat es van fer acords amb 

clubs i entitats locals (Clubs Tennis Tarragona, Club Monterols, Club Tennis Park, Nàstic de Tarragona, 

personal laboral de l’Ajuntament de Tarragona, acord de col·laboració amb el Patronat Municipal 

d’Esports i el Patronat de Turisme). De manera que, a canvi d’informar i anunciar als socis de cada 

entitat de l’esdeveniment LEYENDAS aquests es podien beneficiar del preu reduït en l’entrada. 
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Per a fer arribar aquesta informació als socis i al públic en general es van programar un seguit d’accions. 

  

 Entrega de pòster i/o cartró ploma  amb l’anunci a tots els establiments col·laboradors 

 Flyers per als establiments col·laboradors 

 Roll-upsepr establiments col·laboradors 

 Anunci a la Rambla Nova de Tarragona 

 Retolació dels tòtems de les escales del Palau de Congressos 

 Anuncis al Diari Més 

 Disseny d’entrades de preu reduït i invitacions 

 Bustiatge de flyers 

 Anuncia  la Revista Força Nàstic  

 Repartiment de flyers a l’estadi del Nàstic 
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Plafó informatiu, Rambla Nova: 

 

El Palau disposa d’un plafó publicitari a peu de carrer a la Rambla Nova de Tarragona per a l’anunci de 

la seva programació (mides 183 x 272 cm) . La imatge del plafó també s’adapta i imprimeix en format 

DIN A3 i es col·loca en punts estratègics de les instal·lacions del Palau de Congressos. 
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Altres anuncis: 

Pista de gel de Tarragona (Parc de Nadal, Starraco Wars i ExpoGames)  

Publireportatge La Ciutat (Parc de Nadal) 
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2.1- Senyalització externa del Palau Firal i de Congressos de Tarragona 

Continuant amb la línia iniciada el passat 2017 amb la nova senyalització externa de les instal·lacions del 

Palau de Congressos, el 2018 s’ha fet la retolació de la tanca del recinte firal del Palau de Congressos. 

Nova imatge corporativa i de senyalització de l’espai. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2- Assessorament publicitari a clients 

Tarragona és una ciutat amb un públic molt exigent i una oferta cultural molt diversa. Els promotors 

habitualment no tenen el contacte directe dels mitjans de comunicació local. Per aquets motiu se’ls 

facilita poder contactar directament amb els departaments de publicitat dels mitjans de comunicació de 

la ciutat. De forma que puguin arribar al públic específic de Tarragona i donar a conèixer el seu 

esdeveniment de forma més eficient. 

 

3.- Comunicació amb els periodistes i recull de premsa 

La tasca de comunicació amb periodistes es realitza directament des del Palau de Congressos: redacció 

dels continguts (adaptació per a notes de premsa, xarxes socials, web i newsletter), enviament dels 

comunicats i notes de premsa, gestió d’entrevistes, acreditacions i el recull de premsa. 

 

 Recull de premsa: El 2018 s’ha recollit un total de 237 aparicions del Palau Firal i de Congressos 

en premsa: articles, reportatges, agendes, anuncis.  
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4.- Community Management / Gestió de les xarxes socials corporatives: Facebook, Twitter i 

Instagram. Periòdicament i en funció dels esdeveniments del Palau de Congressos, es van 

publicant les activitats a les xarxes socials. Tant per donar a conèixer futurs esdeveniment com 

per explicar la tasca diària a les nostres instal·lacions. La idea és arribar a un públic interessat 

en les nostres activitats i fer créixer l’interès en els esdeveniments que acollim. 

 

Nombre de seguidors en les xarxes socials.   

 

Facebook:  

2016: 2.031 seguidors 

2017: 2.365 seguidors 

2018: 2.621 seguidors 

+256 ( posts publicats) 

Twitter:  

2016: 2.042 seguidors 

2017: 2.129 seguidors 

2018: 2.181 seguidors 

+160 (tweets i retweets) 

 

Instagram: nou canal nascut el maig de 2016  

2016: 148 seguidors 

2017: 295 seguidors 

2018: 509 segadors 

+214 (70 fotografies noves al perfil) 

 

 

4.1- Anàlisi dels contingut de la pàgina de Facebook 

S’han aplicat les mètriques i plantilles de l’Ajuntament de Tarragona per elaborar l’anàlisi mensual de la 

pàgina de Facebook del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.  

A continuació trobem els resultats de les estadístiques del 2018: 

 Valoració 4,6 sobre 5 (segons 49 respostes) 

 Índex resposta 50%  

 Temps d’espera de respostes 4h. 

 104 publicacions 

 

La pàgina de Facebook del Palau de Congressos és un aparador per donar a conèixer els esdeveniments 

que acull, a la vegada que serveix com a canal de comunicació bidireccional i d’atenció al client. A través 

de la missatgeria de Facebook arriben consultes i peticions que es responen amb la major brevetat 

possible. 
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La majoria de publicacions que es fan des d’aquesta xarxa social són en temps real, és a dir, no 

programades, el que significa que el temps de dedicació a la xarxa social s’amplia fora de la jornada de 

treball habitual. D’aquesta manera s’aconsegueix un millor resultat en les mètriques de Facebook i un 

major abast. En tot moment es parla de resultats orgànics ja que El Palau Firal i de Congressos de 

Tarragona no realitza publicacions de pagament (anuncis) en cap xarxa social. 

 

 

 

Guanyats Perduts Increment Totals

Desembre 2017 x x x 2366
gener 18 8 10 2375
febrer 43 4 39 2414
març 40 5 35 2449
abril 25 7 18 2466
maig 36 7 29 2489
juny 35 5 30 2524
juliol 30 7 23 2542
agost 11 2 9 2549
setembre 10 4 6 2555
octubre 23 3 20 2575
novembre 31 2 29 2603
desembre 20 3 17 2621

Totals 265

Seguidors de Facebook

mes publicacions total gener 11

gener 4.807 27.010 febrer 13

febrer 7.909 53.368 març 8

març 4.040 46.259 abril 12

abril 6.890 50.411 maig 13

maig 5.144 91.712 juny 7

juny 4.961 113.806 juliol 10

juliol 7.628 226.760 agost 6
agost 2.391 21.588 setembre 7
setembre 2.949 15.130 octubre 3
octubre 1.668 24.953 novembre 6
novembre 4.300 30.630 desembre 8

desembre 5.242 146.871 Total posts 104
Mitjana 4.884,00 48.335,00

Abast Número de publicacions
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- El mes de febrer ha obtingut el millor resultat en augment de seguidors (35 en total).  

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

- Com és habitual, el mes d’agost l’activitat del Palau de Congressos es redueix al mínim i 

també la seva participació en xarxes socials.  

Posts de major abast per mes 

Data de publicació Temàtica Abast orgànic 

18/01/18 Nominació premis Starraco Wars  778 

25/02/18 Events4animals 2.164 

25/03/18 Diumenge de Rams a Tarragona 605 

22/04/18 Espectacle infantil (la bella y la bestia) 770 

04/05/18 Anaprode concurs nacional de dansa 480 

17/06/18 Fira Munich 860 

04/07/18 ExpOtaku 1.464 

15/08/18 Festes de St. Magí a Tarragona 587 

28/09/18 Congrés Advocacia Catalana 486 

08/10/18 Resum programació Palau TGN 642 

21/11/18 Presentació Starraco Wars 1.941 

01/12/18 Inici Starraco Wars 803 

 

 

 

 

 

 

 

clics m'agrada comentaris comparticionsinteracció abast ocults
gener 299 67 0 9 4,91 19% 2
febrer 483 119 13 30 3,48 18% 4
març 111 21 3 2 3,43 16% 0
abril 333 76 0 11 4,33 19% 2
maig 199 61 0 0 3,77 16% 2
juny 284 70 4 7 5,86 22% 5
juliol 769 68 7 18 5,87 26% 5
agost 38 34 1 1 3 14% 5
setembre 49 26 0 7 2 15% 4
octubre 67 18 5 4 3,33 19% 2
novembre 170 102 9 20 3,11 23% 6
desembre 321 57 4 9 4,5 28% 6
MITJANA 241,5 64 3,5 8 3,625 19% 4

Interacció amb les publicacions
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Posts de major abast (+ de 800 orgànic) 

Data de publicació Temàtica Abast orgànic 

06/02/18 Espectacles infantils al Palau TGN 2.088 

25/02/18 Events4animals 2.164 

17/06/18 Fira Munich 860 

01/07/18 Los 3 cerditos 1.129 

04/07/18 ExpOtaku 1.464 

13/07/18 Vídeo inauguració Pole Sport 803 

22/07/18 Comença ExpOtaku 964 

21/11/18 Presentació Starraco Wars 1.941 

01/12/18 Inici Starraco Wars 803 

 

- El mes de juliol obté major abast de publicacions i el major nombre de clics. 

- El tipus de publicacions que aconsegueixen un major abans i interacció amb el públic són 

les de temàtiques específiques que impliquen un públic molt concret. 

o Espectacles infantils. Públic familiar: pares i mares amb nens de 2 a 6 anys 

aproximadament. 

o Events4animals: amos de mascotes, animalistes i vegans. 

o ExpOtaku: públic principalment adolescent, amats dels vídeojocs, el cosplay i els 

dibuixos japonesos. 

o Fira Munich: compradors de roba i calçat (de 20 a 40 anys majoritàriament). 

o Pole Sport: seguidors i practicants d’aquest esport. 

o Starraco Wars: cinèfils, amants de les pel·lícules i tots la saga Star Wars. 
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Annex 

 

Notes de premsa 

 

Nota de premsa, 18 de gener de 2018 

STARRACO WARS NOMINAT A “MEJOR EVENTO 2017” DE PREMIOS STAR 

WARS ESPAÑA 

 

La pàgina de facebook Premios Star Wars España ha nominat l’esdeveniment Starraco Wars 

com a candidat al millor esdeveniment del 2017. La seva nominació és un gran èxit ja que es 

tracta d’una primera edició sense precedent. Dins la pàgina s’han obert 18 categories de 

premis que es poden votar fins el proper 21 de gener.  

 

L’enllaç a la categoria de millor esdeveniment el trobareu a www.tuvotacion.com/premio-al-

mejor-evento-star-wars-2017 on Starraco Wars competeix amb 12 esdeveniments més, alguns 

d’ells amb més edicions i molt populars en el món dels seguidors de la saga. 

 

Des del primer moment que es va anunciar l’esdeveniment a Tarragona, els organitzadors van 

comprovar una resposta positiva. Públic general i autèntics fans van reaccionar al que es vol 

convertir en una trobada anual al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. 

 

Èxit en la 1a Convenció Starraco Wars 

La primera edició es va celebrar els dies 2 i 3 de desembre de 2017.  Starraco Wars va ser un 

gran èxit per la ciutat de Tarragona. En dos dies van passar gairebé 5.000 persones seguidores 

de la saga galàctica. El Palau Firal i de Congressos va omplir els més de 10.000m2 amb 

activitats, curses de drons, tallers, exposicions, conferències, espais de venda de productes i 

molts personatges Star Wars. 

 

Una de les activitats programades que van generar més expectació va ser la desfilada per la 

ciutat de més de 100 personatges caracteritzats de la saga que va culminar a les instal·lacions 

del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Entre els diferents personatges vam poder veure 

els més famosos com Chewbacca, Lord Darth Vader, C-3PO, R2-D2, la princesa Leia  o els 

StormTroopers . També s’hi van torbar molts d’altres molt valorats pels seguidors més 

apassionats. 

 

http://www.tuvotacion.com/premio-al-mejor-evento-star-wars-2017
http://www.tuvotacion.com/premio-al-mejor-evento-star-wars-2017
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Durant la convenció els assistents es van poder fotografiar amb els personatges. Fins i tot, es va 

comptar amb una divertida escenografia que simulava una capsa gegant de joguines Star Wars. 

En ella els assistents es podien fer una fotografia amb Chewbacca a mida real com si fossin una 

joguina. 

 

Una altra de les atraccions de Starraco Wars va ser la figura gegant d’un Rankor de set metres 

de llarg per quatre metres d’alçada al vestíbul d’entrada del Palau Firal i de Congressos de 

Tarragona.  

 

La 2a Convenció Starraco Wars ja té data 

L’esdeveniment es repetirà els dies 1 i 2 de desembre de 2018. A partir d’ara, els organitzadors 

disposen d’uns mesos per a fer valoració de les activitats que més van agradar i aportar 

novetats per consolidar el triomf. Per la següent edició es mantindrà la voluntat benèfica de 

l’esdeveniment tot i que encara no s’ha escollit les associacions beneficiàries per aquets 2018. 

Els organitzadors 

La Convenció Starraco Wars va néixer de l’Associació Star Wars de les Terres de l’Ebre R2-T4. La 

iniciativa compta amb la coorganització del Palau Firal i de Congressos de Tarragona que 

considera una activitat molt atractiva per a la ciutat. També s’ha de tenir en compte la 

col·laboració de l’organització sense ànim de lucre Star Props, dedicats a les exposicions i 

esdeveniments especialment de l’univers Star Wars. 

 

Nota de premsa, 1 de febrer de 2018 

DISSABTE CONCERT DE LA GLENN MILLER ORCHESTRA 

Presenta Classic Stage 

 

La Glenn Miller Orchestra arriba al Palau Firal i de Congressos de Tarragona aquest dissabte 3 

de març. La taquilla obrirà el mateix dissabte a partir de les 18h per a poder comprar les 

entrades directament al Palau de Congressos. També es poden comprar anticipadament a 

través d’internet. Tots els enllaços a la venda d’entrades dels espectacles del Palau de 

Congressos els trobareu a www.palautarragona.com 

A partir de les 19h els assistents al concert podran gaudir de la cafeteria situada a l’interior del 

Palau de Congressos per esperar tranquil·lament a l’inici del concert. L’actuació durarà al 

voltant de les dues hores i ens endinsarà a l’era de les grans orquestres dels anys 40. 

Un directe espectacular que et farà vibrar sota la direcció del veterà Ray McVay. Dues hores en 

els que gaudirem de Moonlight Serenaders i Uptown Hall Gang entre moltes altres. 

  

http://www.palautarragona.com/
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L’orquestra va néixer el 1988 al Regne Unit juntament amb Glenn Miller Productions de Nova 

York. La GMO ha mantingut la mateixa formació ideada pel mestre que es composa pel líder, 

cinc saxofons, quatre tromperes, quatre trombons, tres ritmes més un vocalista masculí i 

femení. El repertori complet de la banda supera les 200 partitures, moltes d’elles de la 

biblioteca original, que inclou els grana arranjaments de les orquestres civil i de l’Exèrcit (Força 

Aèria). 

Les entrades estan a la venda amb preus que van des dels 24€ fins els 42€ (despeses de gestió 

no incloses). L’enllaç a la venda d’entrades el podeu trobar a www.palautarragona.com 

Tarragona gaudirà d’un concert irrepetible en un espai espectacular i bell. Es demostra així com 

la música de qualitat supera el pas del temps, actuant melòdicament al llarg dels anys. 

Les taquilles per a la venda d’entrades estaran situades, dissabte 3 de març,  a la planta 1 del 

Palau de Congressos, a la qual es pot accedir tant per ascensor o bé per la porta 

d’accés A situada al centre de les escales del Palau de Congressos. 

  
Espectacle: Glenn Miller Orchestra 
Dia: 3 de març de 2018 
Hora: 20h 
Durada: 2h aprox. 
Enllaç venda d’entrades: http://ow.ly/f2hX30i88pB 
 

 

Nota de premsa, 12 de febrer de 2018 

LA GLENN MILLER ORCHESTRA A TARRAGONA 

presenta Classic Stage 

 Torna l’era de les grans orquestres dels anys 40 amb la Glenn Miller Orchestra, el 3 de 

març al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.  

Un directe espectacular que et farà vibrar sota la direcció del veterà Ray McVay. Dues hores en 

els que gaudirem de Moonlight Serenaders i Uptown Hall Gang entre moltes altres. 

L’orquestra va néixer el 1988 al Regne Unit juntament amb Glenn Miller Productions de Nova 

York. La GMO ha mantingut la mateixa formació ideada pel mestre que es composa pel líder, 

cinc saxofons, quatre tromperes, quatre trombons, tres ritmes més un vocalista masculí i 

femení. El repertori complet de la banda supera les 200 partitures, moltes d’elles de la 

biblioteca original, que inclou els grana arranjaments de les orquestres civil i de l’Exèrcit (Força 

Aèria). 

Les entrades estan a la venda amb preus que van des dels 24€ fins els 42€ (despeses de gestió 

no incloses). L’enllaç a la venda d’entrades el podeu trobar a www.palautarragona.com 

Tarragona gaudirà d’un concert irrepetible en un espai espectacular i bell. Es demostra així com 

la música de qualitat supera el pas del temps, actuant melòdicament al llarg dels anys. 

Espectacle: Glenn Miller Orchestra 

Dia: 3 de març de 2018 

http://www.palautarragona.com/
http://ow.ly/f2hX30i88pB
http://www.palautarragona.com/
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Hora: 20h 

Durada: 2h aprox. 

Enllaç venda d’entrades: http://ow.ly/f2hX30i88pB 

 

Nota de premsa, 28 de febrer de 2018 

1ª FIRA ANIMALISTA I VEGANA A TARRAGONA 

Diumenge 4 de març, de 12 h a 20 h, tindrà lloc la primera fira animalista i vegana de Tarragona 

al recinte firal del Palau de Congressos, situat davant l’estació RENFE. L’accés serà gratuït. 

Els responsables d’aquesta iniciativa són Events4Animals, una organització vegana que es 

dedica a realitzar esdeveniments benèfics a favor dels Santuaris d'Animals d'Espanya. La fira 

s’adreça a tots els amants dels animals. 

Què trobarem a la fira? 

Dins la fira hi trobarem més de 60 estands, espais solidaris de diferents entitats animalistes, 

venda de roba, complements per animals, bijuteria, cosmètica, estands de restauració i 

begudes,  i un espai habilitat amb taules i cadires per dinar còmodament. El menjar que es 

podrà degustar durant la 1a Events4Animals de Tarraco serà 100% vegetal, apte per a vegans i 

no vegans: hamburgueses , pizzes, entrepans, burritos, reposteria... 

A més, es podrà accedir a diferents xerrades. Es prega puntualitat en les xerrades ja 

que  l’aforament a les conferències està limitat a 100 persones. 

Conferències: 

·         12:30h a 13:10h - Showcooking -  Vegan Factory 

·         13:15h a 14:15h - Taller de cosmética -  Maison Karité 

·         14:30h a 14:50h - Activismo en la calle - Anonymous for the Voiceless 

·         14:50h a 15:10h - Activismo en la calle -  Barcelona Animal Save 

·         15:15h a 15:55h - Events4Animals -  Óscar L. Sánchez  

·         16:00h a 17:20h - Educación canina -  David Ballabriga Ezquerra 

·         17:30h a 18:40h - Derecho Animal -  Laia García Aliaga - Abogada 

·         18:45h a 19:45h - Alimentación integral -  Manel Abadía 

Activitats infantils 

També hi ha programades dues activitats infantils a càrrec de Dekimba, una organització que 

treballa per ajudar als més petits a créixer considerant a la resta d'animals éssers a tenir en 

compte, respectar i protegir. A les 13 h s’impartirà un taller pensat per a nens a partir de 5 

anys. L’activitat consistirà en la construcció de menjadors per a ocells amb materials reciclats. 

Una manera d’ajudar, especialment a l’hivern, als ocells del nostre entorn.  A les 17 h estan 

programats jocs de taula per a infants a partir de 3 anys. Una manera divertida i didàctica de 

descobrir els animals amb entretinguts jocs en família. 

http://ow.ly/f2hX30i88pB
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L’organització Events4Animals 

 

Aquesta és la primera fira que organitza Events4Animnals on donen cabuda a 

associacions  animalistes i negocis diversos. L’organització va néixer fa 6 mesos i ja treballen 

amb esdeveniments de gran envergadura. Al tractar-se d’una primera edició no es pot preveure 

la quantitat de públic que assistirà a la trobada que s’espera que sigui suficient per a què la 

donació al Santuari Wings of Heart sigui de gran ajuda per els seus habitants. 

 
  
Diumenge 4 de març de 2018 
Recinte firal del Palau de Congressos de Tarragona (davant estació RENFE) 
Horari de 12 h a 20 h 
Entrada lliure i gratuïta 
Permesa l’entrada de gossos 

 

 

Nota de premsa,  5 de març de 2018 

A continuació us fem arribar el comunicat del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona sobre el X 

Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives que tindrà lloc aquets divendres i 

dissabte (9 i 10 de març) a les instal·lacions del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. 

 

300 especialistes abordaran a Tarragona els reptes de les cures pal·liatives 

 -          El debat es produirà els dies 9 i 10 de març en el Xè Congrés de la Societat 

Catalanobalear de Cures Pal·liatives que se celebrarà al Palau de Congressos de Tarragona 

Tarragona, 5 de març de 2018.- Metges, psicòlegs, infermeres, fisioterapeutes i treballadors 

socials treballaran conjuntament per afrontar els reptes que plantegen les cures pal·liatives en 

la societat actual: l’envelliment de la població i la cronicitat de les patologies obliguen a definir 

una nova aproximació en l’atenció dels pacients i a fer ús de noves eines i estratègies per 

proporcionar el tractament adequat. Aquest debat es produirà en el marc del Xè Congrés de la 

Societat Catalanobalear de Cures Pal·liatives, que se celebrarà els propers 9 i 10 de març al 

Palau de Congressos. Tres-cents especialistes es desplaçaran a Tarragona per definir els 

diversos aspectes clínics, ètics i organitzatius que identifiquin els criteris adequats per dur a 

terme una atenció pal·liativa del màxim nivell. 

El programa, que se celebrarà en dues jornades, constarà de ponències conjuntes i d’altres 

especialitzades en tres temes: l’atenció pal·liativa al pacient no oncològic, l’atenció pal·liativa 

en entorns d’alta complexitat i, en tercer lloc, l’atenció psicosocial als equips. En conjunt, hi 

participaran al voltant de setanta ponents i es presentaran una cinquantena de comunicacions 

http://www.scbcp.cat/?p=page/html/detallactivitat/13418/070/S
http://www.scbcp.cat/?p=page/html/detallactivitat/13418/070/S
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en format oral i pòsters. La conferència inaugural comptarà amb el president de l’Associació 

Europea de Cures Pal·liatives (EAPC, per les seves sigles en anglès), prof. Philip j. Larkin, qui 

reflexionarà sobre la dignitat i la compassió en l’aplicació dels tractaments. 

Les sessions també tractaran el passat i el futur. Divendres a les 20:00 hores, el Catedràtic 

d’Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili, Dr. Joaquin Ruiz de Arbulo, impartirà una sessió 

magistral sobre com afrontaven la mort els nostres avantpassats –concretament, a l’època de la 

Tarraco romana-. D’altra banda, dissabte, abans de la sessió de cloenda, el periodista Xavier 

Grasset moderarà el debat ‘Les cures pal·liatives a la nostra societat’, que també comptarà amb 

la participació dels Drs. Marta Vidal, Daniel Roca, l’actor Pep Cruz i la periodista i escriptora 

Elisabet Pedrosa. 

La presidenta del Comitè Organitzador del Congrés, Dra. Tani Francesch, destaca la importància 

creixent de les cures pal·liatives i assenyala “la necessitat d’abordar el repte que aquests 

tractaments siguin també una realitat per a aquells pacients que per motiu de l’envelliment o 

per les característiques de les seves malalties, no poden ser tractats amb una finalitat curativa. 

S’ha d’implementar una visió àmplia de les cures”,  afegeix. 

Teniu a la vostra disposició el programa complet del Congrés, que organitza la Societat 

Catalano-Balear de Cures Pal·liatives conjuntament amb el Col·legi Oficial de Metges de 

Tarragona. Si voleu assistir-hi o entrevistar algun dels ponents, no dubteu a posar-vos en 

contacte amb nosaltres. 

 

Per a més informació: 

Helena Sabaté 

Comunicació COMT 

hsabate@comt.cat 

Tel. 977 23 20 12 extensió 214   

 

Nota de premsa, 6 de març de 2018 

CONCERT SIMFÒNIC DE  MODECADES AMB  LA BANDA UNIÓ MUSICAL DE 
TARRAGONA 

El proper dissabte 10 de març a les 20h la formació d’Izaskun Uranga arriba al Palau Firal i de 

Congressos de Tarragona. Una actuació molt especial que unirà la formació de Mocedades en 

un concert simfònic amb la Banda Unió Musical de Tarragona. 

Les entrades estan a la venda anticipadament a través del portal de venda d’entrades de  El 

Corte Inglés per un preu de 27,25€. També es podrá adquirir el mateix dissabte 10 de març a la 

taquilla del Palau Firal i de Congressos de Tarragona, a partir de les 19h. La taquilla estarà 

situada a la porta d’accés A, al mostrador d’accés al recinte. 

http://www.ipcongressos.com/ca/congressos/x-congr%C3%A9s-de-la-societat-catalano-balear-de-cures-palliatives
mailto:hsabate@comt.cat
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L’emblema de Mocedades és Izaskun Uranga, fundadora i única supervivent dels diferents 

canvis viscuts en tots els anys de la formació. L’acompanyen Fernando González, Rosa 

Rodriguez, José María Santamaria i José Miguel González. 

La Banda Unió Musical de Tarragona ha estat present des dels seus inicis en la vida cultural i 

popular de la ciutat. En aquesta ocasió acompanyaran a la famosa formació en un concert de 

gran rellevància. 

Actualment Mocedades està immers en la gira de celebració del seu 45è aniversari. El passat 

2017 van actuar tant per territori espanyol com a l’estranger, visitant països com Mèxic, 

Equador, Xile, Uruguai i Colòmbia. 

 

Nota de premsa, 12 de març de 2018 

JORNADA D'ACTUALITZACIÓ EN PATOLOGIA MAMÀRIA AL PALAU FIRAL I DE 
CONGRESSOS DE TARRAGONA 

La II Jornada Eldine tindrà lloc aquest dijous 15 de març al Palau Firal i de Congressos de 

Tarragona. Un matí de treball en Actualització en Patologia Mamària. Més de 150 professionals 

assistiran a una sessió científica amb cinc ponències i una taula rodona de cloenda. 

Les inscripcions es poden fer directament a la pàgina web www.eldinepatologia.com. 

Dra. Àngels Fortuño Mar, Patòloga i Gerent d'Eldine Patologia, donarà la benvinguda 

a la Jornada. Les ponències aniran a càrrec del Dr. José Ángel Abreu, Cap de Servei de 

Radiologia de l'Hospital d'Amposta; la Sra. Sonia Villarreal Castellanos, gestora de casos de 

l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona; i el 

Dr. Francesc Tresserra Casas, director d'I+D+i de Ginecologia, cap del Servei d'Anatomia 

Patològica i Citologia de l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona.  

Després d'una breu pausa-cafè la Jornada es reprendrà amb la Dra. Cristina Teixidó Febrero, 

facultativa al Departament d'Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona; i la Sra. 

Annabel Arcos Ruíz, autora del blog "Sin ti no puedo", que acaba de publicar "Cáncer: contigo 

puedo". En un mes s’han esgotat tots els exemplars de la primera edició del llibre.  Per acabar la 

sessió el Dr. Lluís Pons Ferré moderarà una taula rodona en la que s'obrirà el debat als 

assistents. 

La Jornada Eldine és de caràcter bianual. La primera edició es va dedicar al Virus del Papil·loma 

Humà (VPH) i es va celebrar al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. 

La II Jornada Eldine està acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les 

Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, 

amb 0,5 crèdits. 

  

http://www.eldinepatologia.com/
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Enllaços d’interès: 

Cáncer: contigo puedo de l’autora Annabel Arcos Ruíz 

http://www.esferalibros.com/agenda/annabel-arcos-presenta-su-libro-cancer-contigo-puedo-
y-la-iniciativa-la-masectomia-sexy-en-tarragona/ 

Programa de la II Jornada Eldine Patologia: 

http://www.eldinepatologia.com/wp-content/uploads/2018/03/II-Jornades-Eldine-cat-final.pdf 

 

Nota de premsa, 4 d’abril de 2018 

12ª JORNADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS i DIAMET 
WORKSHOP  

Del 5 al 7 d'abril de 2018 

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona es convertirà en el punt de trobada de l’estudi 

sobre la diabetis i l’obesitat. En dues jornades relacionades que tindran lloc de dijous 5 a 

dissabte 7 d’abril. 

L’activitat començarà amb Jornada Educació Terapèutica tindrà lloc el 5 d’abril i precedirà 

la 12a Jornada de l’Associació Catalana de Diabetis. Una trobada anual que enguany agruparà 

al voltant dels 300 professionals del sector. 

En acabar la jornada de l’Associació Catalana, començarà la reunió internacional DIAMET 

WORKSHOP. Un esdeveniment organitzat pel grup de recerca DIAMET (Diabetes and 

Metabolic Associated Diseases Research Group) que s’allargarà fins el dissabte 7 d’abril. 

 
 
Adjuntem nota de premsa facilitada per l’Associació Catalana de Diabetis i l’Institut 
d’Investigació Sanitària Pere Virgili.   
 

Nota de premsa, 17 d’abril de 2018 

XIV Congrés de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya 
al Palau de Congressos de Tarragona 
   

Demà comença el XIV Congrés de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de 

Catalunya (AIFiCC) al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Dues jornades dedicades a 

la infermeria familiar i comunitària que agruparà unes 200 infermeres d’arreu de Catalunya per 

debatre sobre l’atenció i la cura de les persones dins la comunitat. 

  

Taules de debat, tallers  i conferències on s’analitzaran temes com: la cronicitat, la salut mental, 

l’atenció i cura de la comunitat i com promoure la recerca en salut entre les infermeres. 

  

Adjunt us fem arribar dues notes de premsa d’AIFICC. 
 

 

http://www.esferalibros.com/agenda/annabel-arcos-presenta-su-libro-cancer-contigo-puedo-y-la-iniciativa-la-masectomia-sexy-en-tarragona/
http://www.esferalibros.com/agenda/annabel-arcos-presenta-su-libro-cancer-contigo-puedo-y-la-iniciativa-la-masectomia-sexy-en-tarragona/
http://www.eldinepatologia.com/wp-content/uploads/2018/03/II-Jornades-Eldine-cat-final.pdf
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Nota de premsa, 2 de maig de 2018 

“La gestió del lloguer social” es debatrà demà al Palau de Congressos de 
Tarragona 

Demà, 3 de maig, tindrà lloc l’Assemblea General ordinària de l’Associació de Gestors de 

Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i la jornada tècnica que porta per títol “La 

gestió del lloguer social”. 

Unes jornades de tipus tècnic i professional on es reuniran empreses públiques d’habitatge, 

serveis municipals d’urbanisme i habitatge, oficines municipals d’habitatge, promotors socials 

d’habitatge, organismes sense ànim de lucre i professionals que presten serveis d’interès 

general en el camp de l’habitatge social a tot el territori de Catalunya. La seva finalitat és 

promoure els interessos comuns a totes elles. 

Una jornada organitzada per l’Associació de gestors de polítiques socials d’habitatge de 

Catalunya (GHS) amb la col·laboració del Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes 

S.A. i l’Ajuntament de Tarragona. 

  

Adjuntem nota de premsa dels Gestors d’Habitatge Social a Catalunya. 

 

Nota de premsa, 10 de maig de 2018 

MÈXIC EN ESTAT PUR, DIUMENGE AL PALAU DE CONGRESSOS DE 
TARRAGONA 
  
L’espectacle tindrà lloc diumenge, 13 de maig, a les 20h 
  
Mexicaña és un espectacle de gran expressivitat de la coreògrafa mexicana Viviana Sánchez. El 
diumenge 13 de maig, l’auditori August del Palau de Congressos de Tarragona serà l’escenari 
d’aquesta impactant posada en escena. 
  
Coreografies intenses, estilitzades i recreades sobre el folklore de mexicà.  Una font d’energia, 
força i color que fusiona dansa moderna, clàssica i folklòrica. Un homenatge a un país ple de 
tradicions, llegendes i diversitat d’ètnies que es respiren a l’entorn. 90 minuts d’espectacle  que 
ens narra escenes plenes de vistositat de les costums de la cultura mexicana. 
  
Les entrades anticipades es poden comprar online per un preu a partir de 15 € (despeses de 
gestió no incloses). També es podran adquirir entrades directament a la taquilla del Palau Firal i 
de Congressos de Tarragona el mateix dia de l’espectacle a partir de les 19h (accés per la porta 
A, meitat de les escales del Palau de Congressos). 
 

Nota de premsa, 14 de maig de 2018 

CORONACIÓ DE MISS UNIVERSE SPAIN 2018 AL PALAU DE CONGRESSOS DE TARRAGONA 

 

El 29 de juny, l’auditori August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona es convertirà en 

l’escenari de la gala de coronació Miss Universe Spain. Vint candidates competeixen per 
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aquest títol de bellesa que els pot obrir les portes a participar al concurs internacional Miss 

Universe. 

Una gala d’aproximadament dues hores de durada on es viuran diferents actuacions musicals i 

artístiques intercalades amb les desfilades de les candidates. Les entrades per la gala es 

posaran a la venda en breu de forma anticipada. 

Durant la gala es donarà a conèixer la successora de Sofía del Prado, actual Miss Universe Spain. 

El president de l’organització Be Miss, Guillermo Escobar, juntament amb tot el seu equip seran 

els encarregats de la producció d’aquest concurs amb un format completament innovador.  

Referent a la gala, encara no s’ha fet públic el nom de la persona encarregada de presentar-la. 

L’organització Be Miss donarà a conèixer en breu aquesta dada amb un comunicat de premsa. 

Amb motiu del certamen, Tarragona acollirà diverses personalitats de la indústria de 

l’entreteniment, convidats especials, presentadors i cantants. 

Prèviament al concurs,  les participants visitaran Tarragona i la Costa Daurada. Gaudiran de les 

visites als monuments i espais històrics més destacats del territori. 

La gala Miss Universe Spain és una oportunitat per a fer sentir el nom de Tarragona a tant a 

nivell estatal com internacional. 

Totes les novetats de la gala a: 

www.bemiss.es 

@Orgbemiss 

 

Nota de premsa, 15 de maig de 2018 

QUEDEN MOLT POQUES ENTRADES PER !TOPE GUAY! L’ESPECTACLE 
DELS PICA-PICA AL PALAU DE CONGRESSOS DE TARRAGONA 

El grup Pica-Pica torna 3 de juny a les 12.30h amb seu darrer espectacle !Tope Guay!.  

Un espectacle infantil ple de color i cançons amb els famosos Nacho Bombín, Emi Bombón i 

Belén Pelo d Oro. Una formació que provinent del grup Los Cantajuegos, molt famosos també 

entre els més menuts. 

El seu gran èxit rau en recuperar i interpretar cançons de tota la vida. Cançons que agraden als 

més petit i a la vegada coneixen també els grans. Gairebé una hora i mitja d’espectacle per 

gaudir en família. 

Les entrades es poden comprar anticipadament a través del portal servientradas o bé a través 

de l’enllaç que trobareu a la pàgina del www.palautarragona.com . El preu de les entrades és de 

14€ i 16€ (despeses de gestió no incloses). 

En la seva darrera actuació al Palau de Congressos de Tarragona, els Pica-Pica van esgotar les 

seves entrades. Per aquesta ocasió s’espera un nou èxit de públic i de diversió. Es recomana 

comprar les entrades anticipadament per la possibilitat de fer un nou sold out. 

Els Pica-Pica és un grup de teatre i música infantil dels actors Ignacio Repetto, Emiliano Müller i 

Belén Guijarro, intèrprets dels famosos personatges de la formació. 

http://www.bemiss.es/
http://www.palautarragona.com/
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Nota de premsa, 28 de juny de 2018 

EXPOSICIÓ ITINERANT “LEYENDAS” AL RECINTE FIRAL 

FINS EL 15 DE JULIOL 

 LEYENDAS és l’exposició itinerant del Museo del Deporte que es pot veure a les instal·lacions 

del recinte firal del Palau de Congressos (pavelló situat davant estació RENFE). L’alcalde de 

Tarragona va inaugurar el passat 21 de juny la mostra que estarà present a la ciutat de 

Tarragona dins el 15 de juliol. 

Les sabates d’Usain Bolt i de Pau Gasol, la bicicleta de Miguel Induráin, un F1 de Renault, una 

copa d’Europa són dels objectes més cridaners a la vista dels visitants. També es poden veure 

samarretes de nombrosos esportistes d’èlit, de famosos futbolistes i jugadors de bàsquet. 

Espais per a tot els esports: natació, tennis, bàsquet, golf, piragüisme, atletisme, rítmica, judo, 

rugby, i molts altres. 

Un futbolí, una minicistella de bàsquet, un tros de pista d’atletisme o el rècord de salt d’alçada 

són espais que els visitants poden gaudir i fan molt divertit el pas per l’exposició. 

Tarragona és l’onzena ciutat de l’Estat que acull aquesta exposició. La mostra es pot veure de 

dimarts a diumenge (dilluns tancat) d’11 a 14h i de 18 a 21h, només fins el 15 de juliol. 

L’entrada general té un preu de 3€. Els nens entre 7 i 14 anys es beneficien de l’entrada 

bonificada a 1€, mentre que els menors de 7 anys tenen l’accés gratuït al recinte. Altres 

col·lectius i socis d’entitats col·laboradores també es beneficien de l’entrada bonificada. Les 

entrades es compren directament a la taquilla del Museo del Deporte. 

 

Nota de premsa, 10 de juliol de 2018 

WORLD POLE SPORTS CHAMPIONSHIPS  A TARRAGONA 
 
Adjuntem nota de premsa de The International Pole Sports Team en referència al campionat 
mundial que tindrà lloc aquest cap de setmana al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. 
  
La competició reunirà a 300 dels millors atletes a nivell mundial de pole sport. S’inclou per 
primer vegada atletes amb discapacitat, que competeixen amb els criteris paralímpics i nens de 
10 anys. 
  
El Palau Firal i de Congressos de Tarragona ja fa 3 anys que acull aquesta competició a nivell 
nacional. Amb el Campionat Mundial de Pole Sports arriba a la ciutat de Tarragona la màxima 
competició d’aquesta disicplina. 
  

Per a més información podeu contactar amb: 

The International Pole Sports Team 
www.polesports.org 
info@polesports.org 
Tel – (+44) (0) 203 2396 974 

 

Nota de premsa, 12 de juliol de 2018 

http://www.polesports.org/
mailto:info@polesports.org
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BALLET PER REFRESCAR LES NITS DE JULIOL 

El Ballet de Moscou torna amb una doble sessió de ballet al Palau Firal i de Congressos de 

Tarragona. En aquesta ocasió amb El Llac dels Cignes, el divendres del 27 de juliol, i Don 

Quixot, el dissabte 28 de juliol. Les dues actuacions tindran lloc a les 21h. 

La companyia del Ballet de Moscou ha trobat a Tarragona un públic fidel i amant de la dansa. El 

Palau Firal i de Congressos de Tarragona s’ha consolidat com a parada permanent de la 

companyia que realitza entre 3 i 6 actuacions a l’any. Entre altres ballets que han representat al 

Palau de Congressos hi trobem també La Bella Dorment, Giselle i El Trencanous. 

La taquilla del Palau de Congressos s’obrirà a partir de les 20h per aquelles persones que 

vulguin comprar l’entrada directament el dia de l’esdeveniment. Anticipadament es poden 

comprar online, des de la pàgina web delpalautarragona.com es pot accedir a la venda 

d’entrades de tots els espectacles publicats. 

Les entrades tenen un preu de 38,90€ i les de grups (a partir de 12 persones) de 20,90€ 

l’entrada. 

___________________________________________ 

El Llac dels Cignes 

Música:  Piotr I. Txaikovski 

Coreografia: Marius Petipà – Lev Ivanov 

Què fa que El Llac dels Cignes sigui el ballet més estimat de tots els temps? La seva encisadora 

història recorre tota la gamma d'emocions humanes, i el consens popular s'inclina a assenyalar 

la música de Piotr I. Txaikovski, “el més admirat compositor de música de ballet en la tradició 

clàssica que mai hagi existit”, com la major responsable, per estar repleta de moltes melodies 

molt apropiades per dansar, i summament belles i agradables d'escoltar. D'altra banda, 

començant per les notes del tema malenconiós i misteriós de l'oboè, que anuncia la presència 

de la princesa-cigne al costat del llac, els ritmes, ja siguin ràpids o lents, han inspirat (i encara 

inspiren) coreografies líriques, fluïdes, i fins i tot una mica dramàtiques que ofereixen una gran 

oportunitat de lluïment als intèrprets. 

Amb els millors solistes russos que integren el Ballet de Moscou en el qual destaquen els 

solistes Cristina Terentiev, Alexei Terentiev i Aleksandr Petrichenko sota la direcció de Timur 

Fayziev, en l'obra més representada de tota la història de la dansa. 

  

Primera part: 60 minuts 

Descans: 20 minuts 

Segona part: 50 minuts 

___________________________________________ 

Don Quixot 

Coreografia: Alexander GORSKI 

Libreto: Marius PETIPA 

Música:  Ludwig MINKUS 

http://palautarragona.com/
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Ballet en tres actes, basat en el capítol XIX del segon llibre de "El ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha" de Miguel de Cervantes Saavedra. 

El Ballet de Moscou presenta una de les obres emblemàtiques de la història de la dansa teatral: 

El Quixot. Dirigit per Timur Fayziev, coreògraf format al Mariïnski on fou primer ballarí, el Ballet 

de Moscou va ser fundat en 1989, i està format per alguns dels més destacats ballarins i 

coreògrafs dels ballets russos, com el Bolxoi o l'Stanislavski. La companyia ens presenta en 

aquesta ocasió Don Quixot, ballet en tres actes basat en el capítol XIX del segon llibre de "El 

ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha" de Miguel de Cervantes. 

L'estrena mundial d'aquest ballet amb música de Ludwig Minkus fou al Teatre Bolxoi de 

Moscou, el 26 de desembre de 1869, com a requeriment dels Teatres Imperials de Rússia. El 

mateix Petipà revisaria en múltiples ocasions aquesta obra i, a partir de les diferents versions 

del coreògraf Alexander Gorski, va reconstruir l'obra el 1900 amb gran èxit. 

L'argument se centra principalment en l'amor entre Kitri i Basili i les seves aventures amb els 

mítics personatges Don Quixot i Sancho Panza, extretes del segon volum de la novel·la de 

Cervantes. Cristina Terentiev, Aleksandr Petrichenko i Alexei Terentiev acompanyats de tot el 

Ballet de Moscou ens delectaran amb l'obra més emblemàtica de la dansa teatral. 

Primera part: 50 minuts 

Descans: 20 minuts 

Segona part: 45 minuts 

La música dels dos ballets que es representaran els dies 27 i 28 de juliol al Palau de 

Congressos de Tarragona està enregistrada, no és en directe. 

 

Nota de premsa, 24 d’octubre de 2018 

SOLD OUT DEL SHOW “LA VIDA MODERNA” AL PALAU DE CONGRESSOS DE 

TARRAGONA 

Tres setmanes abans de l’espectacle ja s’han exhaurit les més de mil localitats del Palau Firal i 

de Congressos de Tarragona. Els afortunats que han aconseguit comprar una de les entrades 

podran veure en directe el  show protagonitzat per David Broncano, Quequé i Ignatius 

Farray.  

La Vida Moderna és el títol d’aquest show humorístic que tindrà lloc el proper 16 de novembre 

a l’auditori August del Palau de Congressos de Tarragona. MPC Management és la promotora 

que ha portat a Tarragona aquesta exitosa producció. 

Altres esdeveniments al Palau TGN 

El mes de novembre destaquen també altres activitats culturals. Edu Soto arriba a la ciutat sota 

el títol de Más vale solo que ciento volando el 2 de novembre. El primer congrés Motivació pel 
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Canvi  tindrà lloc el 17 de novembre i ocuparà una jornada de matí amb xerrades que donaran 

les claus per una vida en positiu.  

El 24 de novembre tindrà lloc un concert de sardanes en directe de la mà de la tarragonina 

cobla Cossetània i el ballet El Trencanous amb la prestigiosa companyia de Ballet de Moscou. 

Desembre temàtic 

Els dies 1 i 2 de desembre redescobrirem STARRACO WARS. Després del gran èxit de la 

temporada passada tornen dos dies dedicats a la saga galàctica. Un moment per endinsar-se 

completament al món Star Wars i deixar-se portar per un univers de personatges fantàstics. 

Per primera vegada el Palau de Congressos de Tarragona acollirà EXPOGAMES TARRAGONA, 

una fira dedicada als videojocs que tindrà lloc els dies 15 i 16 de desembre. Aquesta proposta 

arriba dels mateixos organitzadors del Saló de l’ExpOtaku, que ja ha arribat a la seva 8a edició 

amb una afluència de públic de més de 5.000 persones en un cap de setmana. Les entrades 

per  EXPOGAMES Tarragona 2018 es podran comprar directament a l’entrada del Palau de 

Congressos els dos dies de l’esdeveniment per un import de 5€ l’entrada. 

L’agenda del Palau Firal i de Congressos de Tarragona es va ampliant constantment amb noves 

activitats. El newsletter del Palau Firal i de Congressos de Tarragona informa mensualment de 

les activitats més properes o destacades de l’agenda als seus subscriptors. 

 

Nota de premsa, 16 de novembre de 2018 

SARDANES I BALLET AL PALAU DE CONGRESSOS DE TARRAGONA 

El proper dissabte 24 de novembre el Palau Firal i de Congressos acull un concert de sardanes 

organitzat pel Casal Tarragoní (18.30h)  i el ballet el Trencanous de la mà de la companyia El 

Ballet de Moscou (21.30h). 

Música de cobla 

El concert de sardanes s’emmarca en les activitats de Santa Cecília, patrona dels músic. El 

concert servirà per a presentar el nou disc de la cobla Cossetània  que porta per títol Tarragona: 

Tomàs Gil i Membrado. Un recull de sardanes d'aquest autor, que tot i no haver nascut a 

Tarragona va tenir sempre un fort lligam amb la ciutat. L’actuació musical tindrà lloc a l'auditori 

Eutyches amb una entrada donatiu de 5€ que es podrà comprar directament a les instal·lacions 

del Palau de Congressos mitja hora  abans de començar el concert. 

Durant el concert es farà entrega al Port de Tarragona del premi Casal Tarragoní de Cultura. Un 

guardó vol agrair la tasca realitzada per en el camp de la promoció de la cultura. 

El  Casal Tarragoní és una  entitat sense ànim de lucre creada l’any 1957 a la citat de Tarragona. 

El Casal Tarragoní va assolir una gran importància durant els anys 70, època en la que els seus 

socis superaven els 350 . Continuant amb els seus orígens, aquesta entitat sense ànim de lucre 

treballa per la projecció de la cultura catalana i en especial per a la promoció de la sardana. 

Ballet de Moscou 
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A les 21 h , començarà a l’auditori August el ballet El Trencanous amb la prestigiosa companyia 

Ballet de Moscou. Una companyia amb una gran trajectòria a les nostres instal·lacions que han 

portat títols com: La Bella Dorment, El LLac dels Cignes, Giselle iEl Quixot. 

Un vespre màgic amb aquest conte de Nadal, una bona oportunitat per a endinsar-se en el món 

del ballet i pels més experts una manera de gaudir de la dansa en un espai tan emblemàtic com 

l’auditori del Palau de Congressos de Tarragona. Les entrades pel ballet es poden comprar 

anticipadament via online (enllaç a la web del palautarragona.com) o bé el mateix dia del ballet 

a partir de les 20h a la taquilla situada a l’accés A. Els grups de més de 12 persones tenen 

importants descomptes en el preu de l’entrada. 

 

Nota de premsa, 23 de novembre de 2018 

Mundial de Bodybuilding&Fitness al Palau de Congressos de Tarragona 

Els dies 8 i 9 de desembre el Palau Firal i de Congressos de Tarragona tornarà a ser seu d’un 

campionat a nivell mundial. En aquesta ocasió es tracta de del Campionat del Món Master de 

Bodybuilding&Fitness de la IFBB Internacional(International Federation Of Bodybuilding and 

Fitness). 

En aquesta edició, que tindrà seu a Tarragona, s’esperen 500 atletes provinents de 50 països. 

Una xifra habitual en aquest tipus d’esdeveniment. Els atletes estatals que participen en la 

competició cal que formin part de la selecció espanyola i hagin aconseguit medalla en alguna de 

les competicions nacionals. 

Les categories que competiran al mundial són: 

Masculines master (partir dels 40 anys): 

Mens physique 

Mens short 

Classic Bodybuilding 

Bodybuilding 

 

Femenines master (a partir dels 35 anys): 

Bikini fitness 

Bikini wellnes 

Body fitness 

Women physique 

  

El Palau de Congressos de Tarragona seu de campionats esportius 

El passat 29 d’abril de 2018 el Palau Firal i de Congressos de Tarragona ja va acollir 

el Campionat de Catalunya FCBB, afiliada a la  Federació Espanyola (IFBB España) i a la 

International Federation of Bodybuilding (IFBB Internacional). En aquesta competició territorial 

ja s’hi van inscriure al voltant dels 200 atletes. 

Aquest no és l’únic esdeveniment esportiu que ha acollit el Palau de Congressos els darrers 

anys. En la branca del Pole Sport s’han dut a terme tres campionats nacionals i aquest 2018 s’ha 

acollit el Campionat Mundial d’aquesta disciplina. Anualment, el Palau Firal i de Congressos 

també és seu del conegut concurs nacional de dansa ANAPRODE. 

http://palautarragona.com/
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Els orígens del Bodybuilding i el Fitness a Catalunya 

Catalunya, concretament Platja d'Aro, va ser el primer lloc a Espanya on es va dur a terme el 

primer Campionat d'Espanya d'aquesta especialitat esportiva. A nivell de tradició, Catalunya ha 

organitzat molts campionats d’aquest tipus. Tanmateix, la localitat de Santa Susana, a 

Barcelona, es denominada com la "Capital Mundial del Fitness" ja que des de fa 7 anys s'hi 

congreguen prop de 1500 atletes amb motiu de de la celebració del Campionat d'Europa. 

La IFBB Internacional va ser fundada l'any 1946 i està present en 196 països de tot el món. La 

seva missió és la divulgació de les virtuts i beneficis de la pràctica de l’esport en general  i 

específicament  de l'aixecament de peses.L'actual President es el Doctor .D.Rafael Santonja 

Tarragona, seu dels Jocs del Mediterrani i del Campionat de Bodybuilding&Fitness 

Fa 25 anys que la IFBB Internacional realitza el campionat del Món Master de 

Bodybuilding&Fitness.  La darrera edició es va celebrar a Biarritz (França) però aquest any la 

IFBB va fixar la seu a Tarragona per la repercussió mundial dels Jocs Olímpics del Mediterrani, 

en què la International Federation of Bodybuilding va ser entitat col·laboradora. 

L’ any 2009 l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va rebre una comitiva d'aquesta 

federació encapçalada pel President Nacional, sr. Jose Ramos, el President Honorífic, sr. José 

Donato Muñoz,  el President de la federació Catalana, sr. Carlos Ramos i Vicenç Redondo,Oficial 

de la Ifbb.  La comitiva va entregar a la ciutat la Medalla d’Or de la IFBB per haver sigut una 

ciutat clau en el desenvolupament del físic-culturisme català. El pioner d’aquest esport va ser el 

tarragoní José Donato tant a nivell català com espanyol. Gràcies al seu impuls Tarragona va 

acollir en llargues temporades d’atletes internacionals. 

Adjuntem cartell de la competició i fotografia de la roda de premsa d'aquest matí. D'esquerra 

a dreta: D. Carlos Ramos (Secretari General IFBB España i President IFBB Catalunya), Vicenç 

Redondo (Oficial IFBB Internacional), Jordi Dies (gerent del palau Firal i de Congressos de 

Tarragona),  D. José Ramos (President de la IFBB España)  i  D. José Donato (President 

Honorífic de la IFBB España). 

 

Contacte per a premsa i entrevistes: 

Vicenç Redondo 

livefree_reus@hotmail.com 

Sr.Carlos Ramos 

Carlosramos@ifbb-spain.com 

  

 

Rodes de premsa 

Convocatòria de roda de premsa, 25 de juliol de 2018 

El Llac dels Cignes i Don Quixot amb el Ballet de Moscou 

Dia: divendres, 27 de juliol de 2018  |  11h 

 

mailto:livefree_reus@hotmail.com
mailto:Carlosramos@ifbb-spain.com
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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 director i fundador de la companyia El Ballet de Moscou, Timur Fayziev, ens parlarà de 

primera mà d’aquests dos ballets que arriben a la ciutat de Tarragona aquest divendres 27 i 

dissabte 28 de juliol. 

El Ballet de Moscou torna amb una doble sessió de ballet al Palau Firal i de Congressos de 

Tarragona. En aquesta ocasió amb El Llac dels Cignes, el divendres del 27 de juliol, i Don 

Quixot, el dissabte 28 de juliol. Les dues actuacions tindran lloc a les 21h. 

La companyia del Ballet de Moscou ha trobat a Tarragona un públic fidel i amant de la dansa. El 

Palau Firal i de Congressos de Tarragona s’ha consolidat com a parada permanent de la 

companyia que realitza entre 3 i 6 actuacions a l’any. Entre altres ballets que han representat al 

Palau de Congressos hi trobem també La Bella Dorment, Giselle i El Trencanous. 

La taquilla del Palau de Congressos s’obrirà a partir de les 20h per aquelles persones que 

vulguin comprar l’entrada directament el dia de l’esdeveniment. Anticipadament es poden 

comprar online, des de la pàgina web del palautarragona.com es pot accedir a la venda 

d’entrades de tots els espectacles publicats. 

Les entrades tenen un preu de 38,90€ i les de grups (a partir de 12 persones) de 20,90€ 

l’entrada. 

 

 

Convocatòria de roda de premsa, 20 de novembre de 2018 

 

Motiu: presentació de la 2ª Convenció Starraco Wars 

Dia: dimecres, 21 de novembre de 2018 

Hora: 11.30h 

LLoc: Sala Genius, Palau Firal i de Congressos de Tarragona (entrada per porta A) 

A càrrec de: Alberto Lamote de Grignon, membre de l’Associació R2-T4 i comunicació 

de Starraco Wars, amb la presencia de Darth Vader i alguna sorpresa més... 

   

TORNA LA FORÇA D’ STARRACO WARS AL PALAU TGN 

1 i 2 de desembre Tarragona 

  

La 2a edició de la Convenció Starraco Wars torna a la ciutat de Tarragona els dies 1 i 2 de 

desembre de 2018.  L’èxit de la primera edcició, en la que van passar més de 5.000 persones, 

ha empès als organitzadors a continuar i millorar aquest esdeveniment d’oci i entreteniment. 

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona s’omplirà durant tot un cap de setmana 

d’exposicions, activitats, conferències, personatges, productes… tot relacionat amb la saga 

http://palautarragona.com/
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galàctica. A més, l’ambientació de l’espai farà volar la imaginació dels fans de l’Univers creat 

per George Lucas. 

  

En aquesta segona edició hi trobarem novetats de contingut que ompliran els espais i els 

horaris. Entre les novetats destaquen: un concurs de cosplay, artistes gràfics, dues 

exposicions, coreografies amb sables làser, tallers infantils, sorteig de regals, retrogaming i 

moltes sorpreses més. El ventall d’actors internacionals i de doblatge també s’amplia. 

Starraco Wars va néixer amb la intenció de convertir-se en una cita anual. A 

l’Associació Star Wars de les Terres de l’Ebre R2-T4 se suma Tangerin Works (artistes 

de cosplay i armadures), en l’organització de l’esdeveniment. La iniciativa compta amb la 

coorganització del Palau Firal i de Congressos de Tarragona que troba en aquesta iniciativa una 

oferta molt atractiva per a la ciutat. La convenció també compta amb la col·laboració de 

l’organització sense ànim de lucre Star Props, dedicats a les exposicions i esdeveniments 

especialment de l’univers Star Wars. 

Les entrades ja estan a la venda de forma anticipada a través de la plataforma online Atrapalo, 

i  properament a les botigues GASCO de Tarragona i Tortosa. Els preus de les entrades 

anticipades és de 8€ adults i 5€ nens (de 3 a 12 anys) per a un dia, en la venda online caldrà 

afegir les despeses de gestió. 

 

Una convenció amb voluntat benèfica 

Starraco Wars manté els seus valors d’origen. Els beneficis aniran destinats a dues associacions 

que lluiten contra malalties rares que afecten als nens: Associació Sanfilippo Barcelona i ACE 

Cistinosi (Els Muntells). D’aquesta manera, la màgia d’StarWars té la finalitat de contribuir a 

una bona causa. 

També es podran fer col·laboracions d’1€ a diferents activitats de l’esdeveniment, amb 

finalitats benèfiques i sense ànim de lucre, entrant a sorteigs de productes i material 

promocional. 

 

Les activitats de Starraco Wars 2018 

 Personatges i desfilada 

Presència personatges de Star Wars membres de les associacions R2-T4 (Tortosa), Star 

Props (Barcelona), AACF: Amigos de la Ciencia Ficción (Illes Balears), Saga Skywalker, Tropa 

Korriban, Club OBI-WAN i Rebel Legion (València), Legión 501(Zaragoza), Escuadrón de 

Horuset (Alacant), Project Droid (Galícia) i Versus Madrid. 

 

Actors internacionals i de doblatge 

Una de les demandes que els fans han fet ha estat la presència d’actors. En aquesta segona 

edició podrem comptar amb la presència d’Anthony Forrest, un sandtrooper de Mos Eisley a 

l’Episodi IV i un amic de Luke (escena eliminada) i amb Gerald Home, Tessek/Squid Face i oficial 

Mon Calamari a l’Episodi VI. A més, farem una xerrada-homenatge al gran actor de teatre i de 

doblatge Camilo Garcia, veu de Harrison Ford en el seu paper de Han Solo, entre molts altres 

actors com Gene Hackman o Anthony Hopkins. 
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Concurs de Cosplay 

Els participants al concurs (prèvia inscripció a l’esdeveniment de Facebook) podran lluir els seus 

vestits i armadures davant d’un jurat de primer nivell format per Nebulaluben (Laura Sánchez), 

cosplayer; Ray Nogues, creador de màscares de làtex; Tangerin Works, vestits i armadures; i 

Juanma de Lowcost-Armors, rèpliques d’armadures. El concurs està patrocinat per FEROCA, que 

ha donat vals de compra per a la seva web com a premis per als guanyadors. 

Exposicións 

Exposició de figures de gran format, busts, caganers, naus i diorames de LEGO, merchandising 

vintage, diorama de l’atac a la Estrella de la Muerte i un gran diorama de clicks d’Endor. 

Exposició d’artistes gràfics amb obres de diferents estils i característiques 

 Photocall 

Els assistents podran fer-se fotografies amb personatges Star Wars i altres escenes de le 

pel·lícules. 

Conferències: 

Les conferències s’amplien fins a 11, respecte a les 4 que es van programar l’any anterior. 

Xerrades sobre art de cartells, presentació de llibres, col·loquis amb fans… per donar un ventall 

d’estils i temàtiques diferents per a tots els públics i fans. 

Tallers infantils 

Drons de naus, espases làser d’escuma, jocs, pintacares, Academia Jedi i molt més per a que els 

més petits gaudeixin i s’endinsin en l’univers Star Wars. 

Artistes gràfics 

Alguns dels artistes que exposen les seves obres, també estaran dibuixant en directe, per poder 

contemplar com es crea una obra d’art i es faran caricatures. 

Coreografies amb espases làser 

Exhibició de lluita amb espases làser (Versus Madrid). 

Gran Sorteig Benèfic 

Botigues i col·laboradors han donat regals per a sortejar entre tots els assistents. Per una petita 

aportació destinada a les associacions benèfiques es podran aconseguir regals exclusius en un 

sorteig que és farà al hall del Palau a última hora del diumenge. 

Botigues Star Wars Store. 

Els fans podran comprar producte d’Star Wars molt variats, entre les novetats i el vintage, a la 

zona comercial ubicada al Palau. 

Jocs de taula i estratègia 

Una sala habilitada per als vulguen fer partides o aprendre com es juga als jocs de taula de 

Star Wars. 

Star Wars Tatoo: 
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Els més fans podran emportar-se un record per a tota la vida, creat per professionals del 

tatuatge especialitzats en dissenys de Star Wars. 

Horari 

Dissabte i diumenge 1 i 2 de desembre la convenció Starraco Wars obrirà les portes de 10 a 20h 

de forma ininterrompuda. El diumenge de 19 a 20h es faran els sortejos de regals donats per 

participants i col·laboradors de la convenció. 

Punts de venda i preus 

Les entrades es posaran a la venda de forma anticipada a Atrápalo i també es podran comprar 

directament a taquilla els dies de l’esdeveniment. Per evitar cues i aglomeracions a taquilla 

s’aconsella comprar-les anticipadament per internet. Enllaç a la venda d’entrades en breu 

a www.palautarragona.com. També es posaran punts de venda d’entrades físiques gràcies a la 

col·laboració de la botiga de joguines GASCO de Tarragona i Tortosa, que vendran les entrades 

en horari feiner. 

El preu de les entrades serà: adults 10€, infantil 6€ (de 3 a 12 anys). Els menors de 3 anys 

entrada gratuïta. També es posaran a la venda abonaments de dos dies pels més aficionats que 

no es vulguin perdre cap de les activitats previstes: adults 15€, infantil 10€ (de 3 a 12 anys). El 

preu de les entrades en Venda Anticipada serà: adults 8€, infantil 5€ (de 3 a 12 anys). 

Abonament de dos dies venda anticipada: adults 12€, infantil 8€ (de 3 a 12 anys). 

Els col·lectius de famílies nombroses, famílies monoparentals, majors de 65 anys, Carnet Jove i 

El Club dels Tarraconins (de 3 a 12 anys) gaudeixen dels mateixos preus a taquilla que la Venda 

Anticipada. Imprescindible acreditació. 

En aquets enllaç trobaràs fotografies, vídeos i tota la informació referepcnt a la primera 
edició: https://www.starracowars.com/2017  

Contacte per a premsa: 
Carlos Lamote de Grignon 
M 649 861 865 
 Alberto Lamote de Grignon 
M 660 861 714 
comunicacio@starracowars.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palautarragona.com/
https://www.starracowars.com/2017
mailto:comunicacio@starracowars.com
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Bones festes 2018 
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Dades mensuals Facebook 
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