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Arriben nits plenes de pòlvora
El Concurs de Focs Artificials Ciutat de Tarragona es durà a terme els dies 3,4, 5 i
6 de juliol i tornen els sopars sota els focs
Durant quatre nits, Tarragona serà la capital internacional dels focs artificials Foto: TarragonaDiari

El Concurs de Focs Artificials Ciutat de Tarragona se celebrarà un any més a partir d'aquest
dimecres 3 de juliol i fins aquest dissabte 6. En la seva 23a edició, el festival congregarà la tasca de
diverses pirotècniques de prestigi que, durant quatre nits, encendran la punta del Miracle i faran
una representació del bo i millor del seu treball, cada dia a partir de les 22.30 hores.
Enguany el certamen comptarà amb quatre nits de concurs, tres a càrrec de pirotècnies d'àmbit
estatal i una a càrrec d'una pirotècnia estrangera. Així, el dimecres 3 farà la seva demostració Europlà
Focs d'Artifici (València) (http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/cultura/festes-icultura-popular/concurs-internacional-de-focs-artificials-ciutat-de-tarragona-1/concursinternacional-de-focs-artificials-ciutat-de-tarragona/europla-focs-dartifici.-valencia) , el dijous 4
arribarà el torn de la Pirotècnia Gironina
(http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/cultura/festes-i-cultura-popular/concursinternacional-de-focs-artificials-ciutat-de-tarragona-1/concurs-internacional-de-focs-artificialsciutat-de-tarragona/pirotecnia-gironina) , el divendres 5 serà la pirotècnia Valenciana Llanera de
Ranes (http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/cultura/festes-i-cultura-popular/concursinternacional-de-focs-artificials-ciutat-de-tarragona-1/concurs-internacional-de-focs-artificialsciutat-de-tarragona/pirotecnia-valenciana.-llanera-de-ranes-valencia) qui mostrarà el seu bon fer i,
finalment, clouran la darrera nit del festival els francesos Euro Bengale SARL
(http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/cultura/festes-i-cultura-popular/concursinternacional-de-focs-artificials-ciutat-de-tarragona-1/concurs-internacional-de-focs-artificialsciutat-de-tarragona/euro-bengale) .
Sopar a l'aire lliure tot esperant els focs i nova zona chill out
Per quart any consecutiu, l'Associació de Restaurants de la Part Alta (ARPA), conjuntament amb
l'Ajuntament de Tarragona, organitzen els Sopars sota els Focs, que se celebrarà del 2 al 6 de
juliol, coincidint amb el Concurs de Focs Artificials. Durant cinc nits, els restaurants AQ, Arcs,
Auriga, El Llagut, Quim Quima, Racó de l'Abat, Sadoll, Taller de Cuina i Tecla 60 traslladaran la
seva cuina oferint una àmplia proposta gastronòmica per només 5 euros el plat. Enguany,
s'estrenarà una nova i original zona chill out. Abans i després dels focs artificials, la vetllada estarà
amenitzada per música ambiental punxada en directe pel Dj Pepe Diyei.
Demà dimarts, un dia abans de l'inici del Concurs, se celebrarà la festa d'inauguració de les nits sota
els focs, amb un tast d'un còctel elaborat amb Chartreuse i l'actuació de diverses formacions
musicals.
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