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TARRAGONA

FESTES

La Mulassa i el Ball de Bastons,
protagonistes del barrilet d’enguany
D’altra banda, també es van presentar dues ampolles de Chartreuse: l’especial de Santa Tecla i la ‘Tau’, dedicada a la ciutat
CRISTINA AGUILAR

Carlos Domènech Goñi

El barrilet de les festes de Santa
Tecla d’enguany estarà protagonitzat per la Mulassa i el Ball de
Bastons. Ambdues entitats estan
d’aniversari: la primera compleix
30 anys i, la segona, 40. Es tracta d’un disseny que l’alcalde de
Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha deinit com a «autèntic»
i «tarragoní». Serà de color groc
i tindrà incrustada la bandera de
la ciutat, a més de dues imatges
relacionades amb la Mulassa i el
Ball de Bastons.
D’altra banda, les festes de
Santa Tecla comptaran amb una
novetat en forma de Chartreuse.
L’empresa francesa ha decidit
dedicar, a la ciutat de Tarragona,
una ampolla especial. Es tracta
de la Tau, una ampolla barreja
de Chartreuse groc amb un toc
de Chartreuse verd de venda
exclusiva a Tarragona ciutat.
El responsable d’exportació de
Chartreuse, Yannick Rochez, ha
expressat que «la voluntat de
la marca és fer de Tarragona un
mercat diferent de la resta del
país i seguir cuidant els tarragonins d’una manera preeminent».
En aquest sentit, cal remarcar
que aquesta ampolla s’ha creat
per compensar la pujada de preu
del licor a Espanya.
Segons detallava la representant de la marca a la ciutat,
Carme Rodríguez, «el preu del
licor a Espanya estava per sota
de la mitja mundial, i per aquest
motiu s’havia de regular». Tot i
això, deia, «Chartreuse ha fet un
esforç per compensar-ho amb
Tarragona».
Tau és una edició que, per primera vegada, ha canviat l’etiqueta frontal de l’ampolla. Es tracta
d’un fet històric que, tal i com
ha indicat Rochez, «no s’hauria
pogut fer sense el vistiplau dels

«Promocionar la
ciutat és la meva
obligació»

L’alcalde Ballesteros sosté l’edició especial magnum de l’ampolla Tau durant la presentació.
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S’han fet 1.300 ampolles
de Chartreuse groc i 200
de verd de l’ampolla
especial de Santa Tecla
monjos». En aquesta nova botella, a més del degradat de color
groc a verd en la part mitjana, hi
apareix la bandera de Tarragona i
el símbol de la Tau. La contraetiqueta està escrita en català, amb
una fotograia de l’antiga fàbrica
de Chartreuse a la ciutat. D’aquí
a inals d’any sortirà al mercat un
tiratge de 5.000 unitats, les quals
porten inscrit l’any d’embotellament. Cal dir, però, que només
es podrà adquirir a bodegues i
botigues especialitzades de la
capital. «Tenim constància que

Detall del barrilet de les festes i de la nova ampolla Tau.

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha recalcat durant la presentació
del barrilet i les ampolles
de Chartreuse que «cal fer
un consum responsable de
la beguda». L’any passat,
la Subdirecció General de
Drogodependències de la
Generalitat va enviar una
carta a Ballesteros on recomanava l’alcalde a no
promocionar el consum de
begudes alcohòliques. En
aquest sentit, Ballesteros ha
dit que «és la meva obligació
promocionar la ciutat i els
productes que la caracteritzen». «Tal com l’alcalde de
Falset ha de promocionar el
vi», ha dit a tall d’exemple.
Amb tot, ha assegurat que
no el preocupa si torna a rebre un toc d’atenció.
vindran col·leccionistes de molts
indrets d’Europa a comprar l’ampolla a Tarragona», ha apuntat
Rochez.
D’altra banda, les festes comptaran, un any més, amb l’edició
especial de Chartreuse de Santa
Tecla. Sortiran al mercat un total
de 1.300 ampolles de Chartreuse
groc i 200 de Chartreuse verd.
S’han fet amb el format antic, de
70 cl, i porten a la contraetiqueta la imatge oicial de les festes.
Ballesteros ha volgut aproitar la
presentació del barrilet i les ampolles per fer una crida al consum responsable de la beguda,
que, tal com ha volgut remarcar,
«es va convertir en beguda oicial de les festes abans que jo fos
l’alcalde».

L’Oktoberfest arriba
per primer cop a la
Tarraco Arena Plaça
aquest octubre
La ciutat de Tarragona acollirà
aquesta tardor la festa de la
cervesa més coneguda: l’Oktoberfest. De l’11 al 15 d’octubre,
la TAP es convertirà en un gran
espai en el qual la cervesa i la
gastronomia es combinaran
amb tallers, concursos, música en directe i molta diversió
per a adults i nens. A més, l’entrada serà gratuïta. L’Oktoberfest és una gran oportunitat
per gaudir en família o amb
amics, degustar diverses varietats de cervesa i tastar especialitats alemanyes de menjar:
frankfurts, bratwurst, amanida Kartofel, bretzels... Però a
més, també hi haurà concursos d’aixecament de gerres i de
menjar frankfurts, tallers per
aprendre a servir cervesa amb
tirador i propostes pels més
petits en una zona reservada
per ells. Tot, acompanyat per
la millor música.
L’Oktoberfest a la TAP de
Tarragona està organitzada
per Pleisure, productora d’esdeveniments, responsable de
la Biergarten (festa de la cervesa), la festa de Cap d’any al
Poble Espanyol de Barcelona i
de The Shopping Night Barcelona 2017, entre d’altres.

‘Obertures’, una
exposició fotogràica
de Dolors Ayxendri
Obertures és una exposició de
fotograies de Dolors Ayxendri
que es podrà veure ins al 4
de desembre de 2017 a la Sala
Barhaus de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi d’Arquitectes. «Obertures, buits en
una paret, en una construcció,
per donar pas o fer entrar claror. M’agrada aquesta paraula,
m’agraden les obertures i més
el fet d’obrir», expressa l’autora en el text que presenta
l’exposició.

