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Tres asociaciones de restaurantes se unen a la marca
Tarragona Gastronómica
Las tres acciones de restaurantes de la ciudad se han unido bajo la marca
Tarragona Gastronómica, que debutará el 27 de mayo con "La ruta saludable
del pescado azul", donde el público podrá recorrer tres barrios y probar nuevas
tapas, informa el ayuntamiento.
El barrio marinero del Serrallo ha acogido hoy la presentación en sociedad de
Tarragona Gastronómica, una federación que agrupa las tres grandes
asociaciones de restaurantes de la ciudad: Arcos (El Serrallo), Tarracogust
(Centro) y ARPA (Parte Alta).
El acto lo ha presidido la concejal de Comercio y Turismo, Patricia Antón, y ha
contado con la presencia del presidente de la Cofradía de Pescadores, Esteve
Ortiz; de la jefa de relaciones institucionales de la Autoridad Portuaria de
Tarragona, Montserrat Adán; del presidente del Pescado Azul de Tarragona,
Agustí Rillo; y los presidentes de las tres asociaciones de restauradores:
Matías Leandro (Arcos), Juan Diego Sánchez (Tarracogust) y Òscar Garcia
(ARPA).
La marca Tarragona Gastronómica reunirá inicialmente a más de cincuenta
restaurantes que trabajarán juntos por la promoción de la cocina tradicional y
creativa de Tarragona con un sello de calidad.
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Les tres associacions de restaurants de la ciutat s'uneixen sota
la marca 'Tarragona gastronòmica'
El Serrallo ha acollit aquest matí la presentació en societat de Tarragona
Gastronòmica, una federació que agrupa les tres grans associacions de
restaurants de la ciutat: ARCS (El Serrallo), Tarracogust (Centre) i ARPA (Part
Alta). L‟acte ha estat presidit per la regidora de Comerç i Turisme, Patricia
Antón; també ha comptat amb la presència del president de la Confraria de
Pescadors, Esteve Ortiz; la cap de relacions institucionals i de comunicació de
l‟Autoritat Portuària de Tarragona, Montserrat Adam; el president del Peix Blau
de Tarragona, Agustí Rillo; i els presidents de les tres associacions de
restauradors: Matías Leandro (ARCS), Juan Diego Sánchez (Tarracogust) i
Òscar Garcia (ARPA).
La marca Tarragona Gastronòmica aplegarà inicialment a més de cinquanta
restaurants que treballaran plegats per la promoció de la cuina tradicional i
creativa de Tarragona amb un segell de qualitat.
La presentació ha tingut lloc aquest matí al Serrallo i s‟ha completat amb una
jornada de treball (team building) en la qual pescadors i restauradors han
intercanviat experiències i coneixements dels respectius sectors, com la
manera de preparar i cuinar el peix blau, els mesos en què pots trobar
determinades espècies, i el procés que segueix des que el peix és capturat fins
que se serveix a la taula, entre d‟altes aspectes.
L‟acte també ha servit per presentar les primeres activitats que organitzarà
Tarragona Gastronòmica, com „La ruta saludable del Peix Blau‟, el diumenge
27 de maig, una acció destinada a unir El Serrallo amb el Centre i la Part Alta
en una particular ruta de tapes en què la base i el principal argument culinari
serà el peix blau de Tarragona. L‟objectiu és passejar per la ciutat, fer salut tot
caminant d‟un barri a l‟altre i, sobretot, assaborir les nou tapes que nou
restaurants de Tarragona Gastronòmica prepararan aquell dia amb motiu
d‟aquesta iniciativa.
Les persones que vulguin participar en „La ruta saludable del Peix Blau‟ hauran
d‟omplir un desplegable de la ruta, que es podrà trobar en els estands de la
plaça del Rei, de la Rambla Nova (a l‟alçada del número 20), i a la plaça Sant
Magí del Serrallo, amb els segells de les degustacions. Els cinquanta primers
que aconsegueixin reunir dos segells de cadascun dels 3 estands i entreguin el
desplegable a l‟oficina de Turisme de la Rambla Nova guanyaran un menú de
les “Jornades del Peix Blau”, que se celebraran de l‟1 al 17 de juny.

Aquesta és, precisament, la segona activitat que organitzarà Tarragona
Gastronòmica. Les Jornades del Peix Blau es convoquen amb l‟objectiu de
demostrar la gran varietat de plats que es poden cuinar amb diferents tipus de
peix blau, molts d‟ells desconeguts per al gran públic.
La regidora de Comerç i Turisme, Patricia Anton, ha destacat el fet que, “per
primera vegada, les tres grans associacions de restaurants de Tarragona
s‟hagin unit en una federació amb la voluntat de vendre una marca
gastronòmica única de la ciutat”. Segons Anton, “aquesta iniciativa aportarà
criteri i racionalitat en un sector, el gastronòmic, que darrerament ha guanyat
molt pes a la ciutat, i que juntament amb el turisme pot esdevenir clau com a
motor econòmic de la ciutat”.
Per la seva banda, el president de l‟associació ARCS, Matías Leandro, que ha
parlat en representació del col•lectiu, ha coincidit amb Anton a l‟assegurar que
“la unió fa la força, i amb aquesta voluntat neix Tarragona Gastronòmica. Som
conscients que junts serem més forts i que al capdavall qui en sortirà
beneficiada és la imatge de la cuina de la ciutat”.
La presentació de Tarragona Gastronòmica ha acabat amb un esmorzar que
han preparat els pescadors a les instal•lacions de la Confraria.
El peix blau de la costa de Tarragona va ser el primer de la Mediterrània en
rebre la marca Q, promoguda per la Generalitat de Catalunya.
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El Port i el Consell Comarcal acorden potenciar el
desenvolupament social de la gent gran del Tarragonès
El Port de Tarragona i el Consell Comarcal del Tarragonès han signat aquest
dilluns un acord de col·laboració, segons el qual el Port de Tarragona
potenciarà el desenvolupament social de la gent gran del Tarragonès, tot
contribuint a la realització d‟actes i activitats que dugui a terme el Consell
Consultiu de la Gent Gran. El Port de Tarragona ja dóna suport a diverses
activitats i manifestacions socials culturals i esportives, i amb aquest conveni
reforçarà la seva relació amb la ciutat.
De fet, el Port ja col·labora activament amb diferents associacions de gent gran
per tal d‟impulsar millors índex de benestar; en aquest sentit, creu convenient
col·laborar amb el Consell Comarcal del Tarragonès “per tal de poder arribar a
tota la gent gran de la comarca, i desenvolupar solucions sobre aspectes
socials, de salut, culturals, etc”, segons el seu president, Josep Andreu.
El Consell Consultiu de la Gent Gran és un òrgan de consulta i participació que
forma part del Consell Comarcal. Els seus objectius són potenciar els aspectes
que fan referència a la gent gran, promoure l‟organització de noves
associacions de la tercera edat, i vetllar perquè siguin dotades dels
equipaments i mitjans adients.
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La nova terminal del Moll de la Química del Port de Tarragona
ja ha entrat en funcionament
El buc 'Chem Orion' ha estat el primer en atracar-hi
La nova terminal del Moll de la Química del Port de Tarragona ja funciona. El
passat divendres el buc 'Chem Orion' va ser el primer en descarregar al nou
atracament del Moll. Procedent del Port de Antwerpen (Bèlgica) i amb
destinació al Port de Izmit (Turquia), el buc va descarregar 2.505 tones d‟àcid
acètic, que s'utilitza per a la fabricació de plàstics. El vaixell navega sota
bandera de les Illes Marshalls i té una eslora de 125 metres, un calat de 7,76
metres i un màniga de 18,80 metres.

El buc 'Chem Orion' al Moll de la Química
Port de Tarragona

L'ampliació del Moll de la Química és la principal infraestructura portuària en la
què està treballant el Port de Tarragona amb l'objectiu de millorar el servei que
s'ofereix a les empreses químiques instal·lades als polígons industrials del
territori. L'ampliació, que estarà totalment operativa a l'estiu del 2013,
incrementarà la competitivitat logística del Port i les empreses químiques que hi
operen.
Amb una explanada d'unes 18 hectàrees i una línia d'atracament addicional de
prop de 1.200 metres en la què podran atracar els majors bucs químics que
operen en l'actualitat, l'ampliació del Moll de la Química és una aposta del Port
per donar major servei al territori.
Tarragona té el polígon químic més important del sud d'Europa i el Port és un
dels principals líders a la Mediterrània en tràfic de productes energètics. En
aquest sentit, amb l'ampliació del Moll de la Química es consolida el
posicionament clau del Port en el desenvolupament de l'economia productiva
del territori, i que permetrà convertir-se en un port hub en productes químics.

