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Carme Mas

La Capsa de Música, la sala de 
concerts situada a la planta baixa 
del Magatzem número 1 de la Ta-
bacalera (Capsa Jove), obrirà les 
seves portes el proper dia 22 amb 
un concert homenatge a Queen. 
Aquest concert gratuït comença-
rà a les onze de la nit i durant més 
de tres hores actuaran una quin-
zena de grups de la ciutat i de la 
demarcació: Baglietto, Compa-
nyia de Música al Tuntún, Nodd-
lyman, NLS!, Mientras Tanto, 
Tercer Traste, The Raining Frogs, 
Princes of Universe, Euler, En 
el Surco, Alberto Grima, Dique 
Seco, Xusma, Nexther i Z-30). A 
més, hi haurà inal de festa amb 
l’AMT All Stars interpretant We 
will rock you i We are the cam-
pions.

La nova sala compta amb un 
aforament de 500 persones i es 
complementarà el proper mes de 
juliol amb els altres equipaments 
previstos dins de l’Espai de l’As-
sociació de Músics de Tarragona 
(AMT), seu d’aquesta entitat.

Segons va remarcar el pre-
sident de l’AMT, Miguel Cruz, 

«amb aquest espai, que ens ha 
costat tants anys d’aconseguir, 
comença una nova etapa en l’as-
sociació ja que és una nova opor-
tunitat pels músics».

Cruz va destacar que «Tar-
ragona necessitava, des de feia 
molt de temps, una sala com 
aquesta». En aquest sentit, el 
president va puntualitzar que 
«la ciutat estarà inalment en el 
mapa dels grans concerts a partir 
d’ara». També va informar que 
«aquesta sala té gran demanda 
per a celebrar concerts en una 
capacitat més gran».

Cal recordar que aquest espai 
té una superfície de més de 240 
metres quadrats, un escenari de 
gairebé 70 metres quadrats i una 
barra de bar. 

Un dia abans de la inaugura-
ció, però, hi haurà un petit tastet 
amb un concert acústic al qual 
assistiran diferents personali-
tats. 

Per la seva banda, la regidora 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Tarragona, Carme Crespo, va 
subratllar ahir que «la indús-
tria musical a la ciutat farà un 

salt amb la posada en marxa 
d’aquesta sala que ha estat una 
negociació molt llarga però al i-
nal hem recollit els seus fruits».

Aquest projecte de la «Capsa 
Jove», es completarà amb la seu 
de l’AMT, tres bucs d’assaig,  un 

estudi amb sala de control i mes-
cles, dues sales de gravació, dos 
espais de dedicats a la videocre-
ació i arxiu, entre d’altres serveis 
que començaran a funcionar el 
proper mes.

Des de l’Associació de Músics 
de Tarragona també es va deta-
llar que l’entitat ha posat en mar-
xa un pla estratègic, que recollirà 
diverses fases des del 2012 ins al 
2022.

  A banda, també han posat en 
marxa, aquest any, una Oicina 
d’Atenció al Públic, que té com 
a principal objectiu resoldre els 
dubtes que siguin de tipus legal, 
econòmic i laboral que es ge-
neren al voltant del món de la 
música. Les consultes a l’OAM 
es poden adreçar a oam@mu-
sicstgn.com. 

Tot un èxit
El seu president, Miguel Cruz, re-
marca que, «de moment, ha estat 
tot un èxit perquè hem rebut 
moltes consultes en tan sols dos 
mesos de funcionament i també 
hem resolt problemes». 

La regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Tarragona, Car-
me Crespo, també va informar 
que La Capsa de Música és el 
primer equipament del model de 
projecte de Tarragona capital de 
la Cultura Catalana que inaugu-
rem, després vindrà l’Arxiu Cen-
tre de tractament d’Imatges de 
Tarragona i, inalment, el Teatre 
Tarragona, que es s’inaugurarà el 
proper mes de desembre amb la 
Nit de Santa Llúcia.

CULTURA

La Capsa de Música s’inaugurarà el 
dia 22 amb un homenatge a Queen
Aquesta sala, ubicada al Magatzem 1 de l’antiga Tabacalera, té una capacitat per a 500 persones

La nova sala té una 
superfície útil de 240 
metres quadrats i 70 
d’escenari

El concert, que serà 
gratuït, començarà a les 
onze de la nit i actuaran 
una quinzena de grups

MEDI AMBIENT

Més de 200 persones provinents d’arreu de l’Estat i del sud de 
França van assistir ahir, al Palau de Congressos de la ciutat, a unes 
jornades tècniques per conèixer de ben a prop el model de Jardí 
Vertical de Tarragona, instal·lat en una de les façanes de l’ediici 
de la Tabacalera. L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, 
va destacar ahir que «es tracta d’un model sostenible i eicient 
que ha despertat molt d’interès». Segons ell, això s’ha traduït que 
Barcelona «ha copiat un model més tou i que el proper mes de 
juliol assistirem a una jornada a Chicago». Ballesteros també va 
voler deixar clar que «no es tracta d’un model tan sols, sinó que 
aporta també solucions, ja que permet estalviar més de 26.000 
litres d’aigua». Des del consistori tarragoní no es va descartar que 
un model similar es pugui aplicar a d’altres punts de la ciutat. Ba-
llesteros va recordar els elements innovadors d’aquest jardí, que 
està ubicat a l’antiga Tabacalera, «com que permet emissió de 
CO2 i té un sistema natural de desparasitació de larves».  C.M.

Tarragona presumeix de jardí vertical

CRISTINA AGUILAR

Repsol compra el 50% de 
NEOL Biosolutions

EMPRESA

Repsol va signar ahir un acord 
amb Neuron Bio per a la com-
pra del 50% de la companyia 
NEOL Biosolutions, SA, forma-
da a partir d’una segregació de 
la divisió bioindustrial de Neu-
ron Bio. L’aportació de les dues 
companyies permetrà accelerar 
l’escalat industrial dels proces-
sos d’obtenció de biocombus-
tibles avançats prèviament de-
senvolupats per Neuron. NEOL 
continuarà desenvolupant bio-
tecnologia pionera al món per a 

la seva aplicació al sector ener-
gètic que presenta nombroses 
sinergies amb els projectes de 
biocombustibles de Repsol en 
línia amb l’estratègia de la Co-
missió Europea d’apostar per 
la innovació per generar l’any 
2020 una bioeconomia soste-
nible. La companyia compta ja 
amb un equip professional de 
25 persones amb alta qualii-
cació i reconegut prestigi inter-
nacional en el sector biotecno-
lògic.


