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Vicente M. Izquierdo

La reineria de Repsol 
ja compta amb el seu 
Tarracus personalit-
zat. La planta, ubica-
da al municipi de la 
Pobla de Mafumet, 

va presentar aquest dimarts una 
igura que romandrà durant un 
llarg temps i que representa tot 
el que ha fet aquesta empresa 
pels Jocs Mediterranis Tarragona 
2018. De fet, Repsol és un dels 
principals patrocinadors d’un 
esdeveniment que arrencarà el 
22 de juny i que posarà punt i i-
nal l’1 de juliol.

Nil Bartolozzi ha estat l’artista 
encarregat de dissenyar l’obra 
i de donar-li forma. Ell va estar 
present durant la posada de llarg 
del Tarracus, d’una mida consi-
derable, i va explicar que «he vol-
gut representar una espora que 
es menja el poliuretà», que està 
tan present al medi ambient. El 
Tarracus està pintat de diversos 
colors, que representen, precisa-
ment aquesta espora.

Aquesta és la sisena igura en 
el marc del Tarracus Parades, una 

col·lecció formada per mascotes 
dels Jocs Mediterranis que va co-
mençar amb d’altres en diversos 
punts de la ciutat de Tarragona. 
La gran estrella de l’acte va ser 
una Berta Castells, que serà una 
de les principals atraccions dels 

Jocs Mediterranis. La torrenca 
serà una de les favorites en el 
llançament de martell. Josep 
Font, director del Complex de 
Repsol, es va felicitar per poder 
inaugurar aquest nou Tarracus 
«coincidint amb el Dia Mundial 

del Medi Ambient». «Som a la 
part inal de l’arribada dels Jocs 
Mediterranis, queden escasses 
dues setmanes per començar i 
volem gaudir-ne amb la màxima 
intensitat», va sentenciar el res-
ponsable de la planta de Repsol.

JOCS MEDITERRANIS
MASCOTA

La refineria de Repsol ja compta 
amb el seu Tarracus particular
La llançadora de martell Berta Castells va apadrinar l’obra, realitzada per Nil Bartolozzi
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El moment en el qual van destapar la nova figura del Tarracus a Repsol.

‘Edipo Rey’ i ‘Calígula’ arriben 
aquest cap de setmana 
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És una col·laboració del Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida

Redacció

El Festival Internaci-
onal de Teatre Clàs-
sic de Mèrida 2018 
col·labora enguany 
en el Programa Cul-
tural dels Jocs Medi-

terranis amb la presentació de 
dues obres que es podran veure 
els propers dies al Teatre Tarra-

gona: Edipo Rey i Calígula.
La primera de les obres que 

pujarà a l’escenari és Edipo Rey,  
una versió de Miguel Murillo, 
dirigida per Denis Rafter que 
s’oferirà al públic el proper dis-
sabte dia 9, a les 21.30 h, i  diu-
menge dia 10, a les 19 h. El cap de 
setmana següent, dissabte 16 de 
juny a les 21.30 h i diumenge 17,  

a les 19 h,  es presentarà Calígu-
la, d’Albert Camus dirigida per 
Mario Gas. Les entrades es po-
den comprar a www.tarracotic-
ket.cat i a les taquilles del Teatre 
Tarragona.  L’horari és dimecres, 
11 a 13 h. Dijous i divendres, d’11 
a 13 h i de 17 a 19 h. També es po-
dran adquirir una hora abans de 
l’espectacle al Teatre Tarragona. Calígula, d’Albert Camus, serà una de les obres estrella del Programa Cultural dels Jocs.
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Els voluntaris podran utilitzar el tren.

Renfe, transport oficial dels 
Jocs Mediterranis

Renfe i els Jocs Me-
diterranis Tarrago-
na 2018 han arribat 
a un acord de col-
laboració pel qual 
Renfe serà el trans-

portista ferroviari oicial per als 
desplaçaments a aquesta cele-
bració esportiva que se celebra 
a Tarragona i a 15 municipis 
seu. En base a aquest acord de 
col·laboració, Renfe facilitarà 
els desplaçaments dels volun-
taris dels Jocs Mediterranis ins 
a la ciutat de Tarragona i els 

municipis seu amb els serveis 
de Rodalies de Catalunya. Ren-
fe, en base amb el seu compro-
mís amb el suport i promoció de 
l’esport a Catalunya, participa i 
recolza aquest esdeveniment 
esportiu. Per a desplaçar-se ins 
a la demarcació de Tarragona, 
els afeccionats a l’esport dispo-
sen de trens de Llarga Distàn-
cia del Corredor Mediterrani i 
trens d’Alta velocitat, així com 
serveis de rodalia i trens regio-
nals. Tota la informació es pot 
consultar a renfe.com.


