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La quarta edició de la fira Star-
raco Unlimited ha tingut una 
bona acollida per part dels tarra-
gonins. Famílies i grups d’amics 
–alguns d’ells disfressats– s’han 
apropat aquest cap de setmana 
al Palau de Fires i Congressos de 
Tarragona per gaudir del festival 
de ciència-ficció i fantasia, que 
enguany ha tingut com a prota-
gonista el món de Harry Potter.

«Hem vingut per veure l’am-
bient i per fer el freak, perquè 
ens encanta disfressar-nos, fer 
el freak i perquè ens agraden els 
còmics, les pel·lícules d’anime i 
tot aquest món», va afirmar Pa-
blo Antonaya, de Tarragona, un 
dels assistents al festival que va 
acudir a la cita disfressat de gla-
diador. Antonaya va explicar que 
va venir vestit per a l’ocasió per-
què forma part d’un grup de re-
creació del món dels gladiadors.

La fira va oferir als assistents 
tota mena d’expositors i també 
concursos de disfresses, algunes 
conferències, exposicions i pro-
jeccions de documentals.

«A mi m’està encantant per-
què això de disfressar-te, venir 
sent tu mateix i que tothom t’en-
tengui, està molt bé», va apuntar 
Adde, també de Tarragona.

«M’ha impressionat perquè hi 
ha molts espais, vas coneixent 
els diferents estands que hi ha 
i te n’adones del potencial que 
té Tarragona en l’àmbit creatiu i 
fantàstic, que s’ha unit avui aquí 
d’una manera molt bonica. Ens 
ho estem passant molt bé», va 
manifestar la Patrícia Bazaga, 
que va venir de Barcelona i era la 
primera vegada que visita la fira.

«Vam venir perquè pensàvem 
que hi hauria moltes més coses 
de Harry Potter i ens hem trobat 
que és molt general, sí que hi ha 
un documental de Harry Potter, 

però poca cosa més», va lamen-
tar Elena Martín, una altra visi-
tant al recinte.

«Hi ha molt marxandatge de 
Harry Potter», va explicar Lidia 
Pedrosa, que va trobar a faltar 
«llocs per a fer-se fotos i més re-
creacions». «De Harry Potter hi 
ha ben poca cosa», va assenyalar.

«L’anterior edició va ser molt 
bona, però enguany, en fer-se 
el mes de juliol, l’assistència ha 
estat una mica més justeta», va 
apuntar Manu Vaquero, de la bo-
tiga Master of 8 Bites de Barcelo-
na, que va muntar una paradeta 
a la fira. Vaquero va comentar 
que el que més es ven són «figu-
res vintage, figuretes antigues de 
joguets de la nostra infància», va 
dir.

«M’ha sorprès que hi hagués 
tanta gent, crec que s’ha man-
tingut l’afluència de visitants 

respecte a l’última edició», va 
afirmar Miguel Ángel Mújica, un 
dels paradistes que va venir des 

de Barakaldo per a instal·lar un 
estand de la botiga que té, ano-
menada Mano del Friki.

«A mi també m’ha sorprès 
molt que vingués tanta gent ha-
vent-hi la pandèmia, em pensava 
que no vindria tanta gent, però 
veig que sí, la gent ha respost 
molt bé i m’ha sorprès força», 
va manifestar l’Star, de Tarra-
gona. «Ha estat una mica el que 
s’espera de la gent de Tarragona, 
dissabte molta gent, diumenge 
al matí han anat a fer el vermut 
i després a tocar ferro», va co-
mentar.
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Generalitat i 
Ajuntament confien a 
donar-li ús esportiu al 
Palau a la tardor

La Generalitat i l’Ajuntament 
de Tarragona confien que el 
Palau d’Esports Catalunya 
pugui tenir un ús esportiu a 
partir de la tardor d’enguany. 
Així ho van afirmar el passat 
divendres l’alcalde de la ciuta 
de Tarragona, Pau Ricomà, i 
la consellera de la Presidèn-
cia, Laura Vilagrà, que va fer 
una visita institucional a la 
ciutat de Tarragona.  Les dues 
administracions van informar 
el març que la fórmula jurí-
dica per desencallar la cessió 
de l’equipament, que es tro-
ba bloquejada des de la seva 
construcció en motiu dels Jocs 
Mediterranis del 2018. El con-
veni que van subscriure ales-
hores permetia la «regularit-
zació juridicopatrimonial» del 
solar en el qual està construït 
així  les obres de l’equipament. 

El professor Joan Prat 
rep la Medalla d’Honor  
2021 de la Xarxa Vives 
d’Universitats

La Universitat CEU Cardenal 
Herrera (UCH) va acollir el 
passat divendres l’acte de lliu-
rament de la Medalla d’Honor 
2021 de la Xarxa Vives d’Uni-
versitats. Els guardonats d’en-
guany van ser l’antropòleg 
Joan Prat i Carós, a proposta 
de la Universitat Rovira i Vir-
gili (URV); el químic Carles 
Solà Ferrando, a proposta de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB); i el físic Ramon 
Lapiedra i Civera, a proposta 
de la Universitat de València 
(UV). L’acte va ser presidit per 
Vicente Navarro de Luján, que 
és el president de la Xarxa Vi-
ves i  rector de la UCH. L’an-
tropòleg i professor Joan Prat 
i Carós va ser el primer dels 
homenatjats en rebre la Me-
dalla d’Honor 2021 de la Xarxa 
Vives d’Universitats.


