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Otto Zutz tanca les seves portes
Aquest dissabte celebra la seva última festa, però reobrirà dissabte 15 amb un
nou nom: 'Bombay'

Imatge d'arxiu de la discoteca. Foto: Josep M. Llauradó

Aquest divendres, via xarxes socials, Otto Zutz ha anunciat el seu tancament a Tarragona. La
marca d'oci nocturn no seguirà operant al local que des de fa dos anys tenen a la Rambla
President Francesc Macià, després del decret de reducció d'horaris per part de l'Ajuntament arran
de les queixes dels veïns. Tant la publicitat que se li ha donat a la discoteca com reduir dues
hores la seva obertura els ha fet perdre clients, tal com denunciaven en un comunicat. Per
aquest motiu, han optat per un canvi de nom. A partir de dissabte 15 de maig es diran 'The
Bombay cafe & lounge'.
El mateix Otto Zutz assegura que «aquest dissabte tanquem les portes amb molt bon rotllo» i
anuncien una «grand opening» el dissabte següent per a la qual cal demanar entrada. «The Last
Party» començarà a mitjanit a càrrec del DJ Jobo Fresno «per agrair tots els bons moments que
s'han viscut i passar una nit plena de sensacions». Tot i que no donen més detalls de la nova
obertura, afirmen que es tracta d'una «nova etapa».
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ESTE SABADO OTTO ZUTZ CIERRA SUS PUERTA CON MUY BUEN ROLLO!!!MUSICON DE
DJ JOBO!PROXIMAMENTE NUEVA ETAPA THE BOMBAY CAFE LOUNGEPIDE TU ENTRADA
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PARA LA GRAN OPENNING...
Posted by Otto Zutz Tarragona on divendres, 8 / maig / 2015

El decret es manté, ja que està a nom de la societat, no del negoci
Fonts de l'Ajuntament han apuntat a TarragonaDiari.cat que el decret aplicat a Otto Zutz seguirà
afectant a l'establiment per molt que canviï de nom, sempre que estigui a càrrec de la mateixa
societat. El decret podria modificar-se en cas de produir-se un «canvi substancial» de canvi de
sector, però això no s'ha produït.
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