6

diarimés 29/05/2019

TARRAGONA

OCI

Turisme de la Generalitat presenta
la segona edició de l’’Hola Família!’
Es farà del 7 al 9 de juny, amb set destinacions a les comarques de Tarragona i descomptes en hotels i activitats per als nens
GERARD MARTÍ

31,9 per cent del turisme que ve
a Catalunya és familiar, com a
mitjana, i el 46 per cent a l’estiu».
A més, «tenim un mercat molt idel pel que fa al turisme familiar
a França i a Bèlgica, que suposa
el 67,4 per cent». Aquesta modalitat de turisme va aportar a
Catalunya prop de 4.000 milions
d’euros el 2017, segons dades de
l’Agencia Catalana de Turisme.

Carles Gosálbez

L’Agència Catalana de Turisme
ha organitzat la segona edició
de Catalunya, Hola Família!,
una proposta dirigida al turisme
familiar que es durà a terme el
cap de setmana del 7 al 9 de juny.
Propostes lúdiques, descomptes
en hotels i activitats destinades
als més petits són alguns dels incentius d’una iniciativa dirigida a
viure «un cap de setmana de llegenda», segons un dels eslògans
de la campanya.
A les comarques de Tarragona
hi haurà set destinacions, de natura i muntanya i de platja, que
tindran lloc a Calafell, el Vendrell, Vila-seca i la Pineda, Salou, Cambrils, les Muntanyes de
Prades i els Ports. Una trentena
d’empreses del territori participen en aquesta acció promocional. En l’edició de l’any passat
van sumar-se a aquesta proposta de la Generalitat 12.000 nens
i les seves famílies, pel que fa al
conjunt de Catalunya.
Patrick Torrent, director executiu de l’Agència Catalana de
Turisme, va informar ahir en
roda de premsa que tota la informació referida a la campanya,
els destins, les diferents ofertes
i descomptes, les activitats i els
jocs destinats als nens es poden
trobar a www.catalunya.com.
Torrent va dir que, en el conjunt
de Catalunya, hi ha 25 destinacions i es compta amb la participa-

Patrick Torrent, ahir en la presentació de la campanya, acompanyat per Cristina Llagostera.

Els destins tarragonins
van des de Calafell a les
Muntanyes de Prades i
els Ports
ció de 120 empreses i 200 activitats «pensades especialment per
fer amb nens».
Torrent va manifestar que
«Catalunya està ben posicionada

en el mercat turístic internacional i de proximitat», i la proposta
de passar «un cap de setmana
de llegenda en família» és «com
una mena de jornades de portes
obertes, ja que ens permet propromocionar i donar a conèixer
espais als quals es pot anar tot
l’any».
La convocatòria en el segon
cap de setmana de juny «és per

estirar la temporada turística i
desestacionalitzar-la».
Altres objectius de la Generalitat en aquesta matèria són
«potenciar la visibilitat de les
propostes de turisme familiar, generar hàbits saludables,
compartir el temps de lleure en
família i aportar qualitat amb
una oferta competitiva», va dir
Torrent, qui va destacar que «el

Caça d’éssers màgics
Cristina Llagostera va explicar,
en representació de l’Agència,
que, per segon any, durant el cap
de setmana del 7 a 9 de juny es
posarà a disposició dels participants en l’Hola Família! «una
App per caçar éssers màgics».
«En cada un dels destins i ha un
personatge mitològic que els
nens poden caçar en diferents
indrets, com Imilke, la dama
ibera de Calafell, la Farmaca de
Cambrils, el Drac Caramot d’el
Vendrell, el pirata Dragut de Salou o la Serena dels Ports», va dir.
En la primera edició es van fer
un total 1.564 descàrregues en
només un cap de setmana, una
quantitat que «considerem molt
positiva i que ens ha animat a repetir l’experiència», va comentar
Llagostera. A més «a #catholafamilia es poden penjar fotograies
amb les captures fetes i això té
una repercussió a la xarxa social», va explicar Llagostera en la
seva intervenció.

Presentació del
llibre ‘Jujol & Gaudí’
a la seu del Col·legi
d’Arquitectes
La seu de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
serà escenari, demà, dijous, a
les 19.30 hores, de la presentació del llibre Jujol & Gaudí.
L’acte anirà a càrrec del ill de
l’arquitecte modernista nascut
a Tarragona, Josep M. Jujol Jr.
La intervenció de Jujol als ediicis d’Antoni Gaudí, amb qui
va mantenir una col·laboració
molt estreta, va marcar un
abans i un després en l’obra
gaudiniana. El ill de Jujol retrata en el llibre les relacions
personals i artístiques dels dos
genials arquitectes al llarg dels
20 anys d’una col·laboració
iniciada a la façana principal
de la Casa Batlló, el 1906, i que
va acabar amb la tràgica mort
de Gaudí el 1926, atropellat per
un tramvia. Redacció

Ofrena de corones als
defensors del Fort de
l’Oliva
L’Associació de Veïns de l’Oliva ha organitzat per avui, dimecres, una ofrena de corones
als herois que van defensar el
Fort de l’Oliva durant l’ocupació de la ciutat per part de
l’exèrcit de Napoleó Bonaparte. L’acte s’iniciarà a les 19.30
hores i comptarà amb la participació de Projecte Tarragona
1800, Associació Setge de Tarragona 1811 i l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona. Redacció

CULTURA
CEDIDA

Projecció a la URV dels
sis films que concursen
als Premis Syllabus
Han estat fets per estudiants d’Audiovisual
Redacció

El lliurament dels Premis Syllabus, que s’atorguen als millors
curtmetratges realitzats pels
estudiants de tercer del grau de
Comunicació Audiovisual de la
Universitat Rovira i Virgili, tindrà lloc demà, dijous, a les 18 hores, en un acte que se celebrarà a
l’Aula Magna del campus Catalunya. El lliurament es farà en el
decurs d’una activitat oberta al
públic, en el qual es projectaran
6 ilms.
Un jurat decidirà quins tenen
el millor guió, direcció, fotograia i interpretació. Els títols que
concursen en l’edició corresponent a aquest any són Kodak

1973, Por mí, Anhelo, Ignaro,
Deux i Mía, respectivament.
A diferència de les edicions
anteriors, no s’exhibiran remakes d’altres obres, sinó que, per
primera vegada, els curts són
idees i guions originals. Amb
aquest canvi, els estudiants
podran presentar les peces al
mercat dels festivals de curtmetratges.
Tant la realització dels curts
com la producció de l’esdeveniment formen part de les activitats avaluables que els estudiants han de fer a les assignatures
Gèneres i Formats Audiovisuals
i Narrativa i Guió Audiovisual.
L’objectiu és que els estudiants

Estudiants durant la gravació d’un dels curtmetratges.

posin en pràctica els coneixements que adquireixen a l’aula
i que experimentin, per això els
ilms que es podran veure estan a cavall de diversos gèneres.
Amb aquesta iniciativa es pot
contrastar tot el que han après

els alumnes en aquesta matèria
així com la seva creativitat.
Les portes de l’Aula Magna
s’obriran dijous a les 17.30 hores
i l’acte de lliurament dels Premis
Syllabus començarà a les 18 hores.

