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Colocación incluida

Oferta anti-crisis

Suelo de gres

Cocina

Baño
Plato de ducha 100 x 70 cm,
lavabo, inodoro Victoria blanco
marca Roca, grifería,
22 m2 azulejos (aprox.), 
3 m2 aprox. de gres, rectificación
de fontaneríoa para ducha y
colocación de azulejos
y suelo de gres.

ha 100 x 70 cm,
oro Victoria blanco

2.350 €

Descubre nuestras
ofertas en parquet

Instaladores eléctricos
autorizados

TAMBIÉN TENEMOS PUERTAS 
DE PISO Y TECHOS DESMONTABLES

Calle 6, nº 35 - BONAVISTA
Tel. 977 549 108

605 915 918-605 915 917
www.ceramicasgavilan.com
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2.600 €

Se hacen boletines eléctricos

70 m2 aprox.
Suelo y zócalo 
colocado.

Muebles cocina 3ml altos y bajos. - 
Granito nacional con su zócalo.
28 m2 de azulejos, aproximadamente. - 
Aproximadamente, 7 m2 gres.
Horno + vitro Teka. - Fregadera inox 2 c. 
Universo - Monomando fregadera.
Campana decorativa 60 cm Teka. 
- Colocació de azulejos y suelo de gres. - 
Rectificar agua y desagües cocina. - 
Hacer instalación eléctrica. - Material.

s. - 

mente. - 

5.300 €

Renueva tu casa

Alba Nebot Donés
La Mulassa és el primer element 
del seguici tarragoní amb una 
reproducció fidel al detall en 
xocolata. És l’obra de Ramon de 
la Fuente Sans, de la pastisseria 
reusenca Huguet, on ja tenen 
experiència en aquest camp,  
gràcies a haver fet les figures del 
seguici de la seva ciutat.

La figura de la Mulassa per la 
mona va ser idea de De la Fuen-
te, ja que molts dels seus clients 
s’acostaven a la pastisseria per 
preguntar-li quan faria una re-
producció de la Mulassa de Tar-
ragona. El pastisser li ho va pro-
posar a la colla tarragonina, que 
va acceptar sense dubtar-ho ni 
un segon.

Tot i la seva experiència, no 
ha estat una tasca fàcil. El pro-
jecte va començar fa un any, 
durant el qual es van dedicar a 
perfeccionar les tècniques per 
poder reproduir amb la major 
exactitud possible cada detall 
de la Mulassa, des del color de 
la bandera a als guarniments 
del cap. El pastisser explica que 
el més complicat va ser el man-
tell, pel qual van haver d’utilitzar 
xocolata blanca tenyida de color 
verd. L’escut és l’única part que 
no és totalment de xocolata, tot 
i que també és comestible. Està 
feta del pa d’àzim, el mateix que 
les hòsties, pintat amb els colors 
correctes. Així, han aconseguit 
una Mulassa comestible que 
compleix amb totes les expecta-
tives de la colla: «És exactament 

el que volíem aconseguir, una 
reproducció completament fidel 
i a color» deia la presidenta de la 
Mulassa, Íngrid Martínez. Afegia 
que ja existien algunes figures de 
xocolata, com una piruleta, amb 
forma de Mulassa, però en cap 
cas una còpia tan fidel com la del 

pastisser reusenc.
La figura es podrà comprar a 

quatre establiments de Tarra-
gona per 45 euros: A la Cansala-
deria Maria Jesus, la Carnisseria 
i Xarcuteria Meritxell, la botiga 
de llaminadures Queviures i Llao 
Gelats. De moment se n’han fet 

75 exemplars, però sempre se’n 
faran més per encèrrec.

La regidora de Festes, Begoña 
Floría, va predir un gran èxit de la 
figura, opinió que el pastisser va 
compartir, mentre explicava que 
es tracta d’un projecte fet amb 
«molta il·lusió i cura».

De moment, no està segur de 
si continuarà amb la resta d’ele-
ments del seguici tarragoní. Des 
de la pastisseria Huguet volen 
veure quina acollida té la Mulas-
sa i valorar després.

Martínez: «Hi havia 
altres figures de xocolata 
de la Mulassa, però cap 
tan fidel com aquesta».

GASTRONOMIA

La Mulassa de Tarragona estrena 
figura de xocolota pel Dia de la Mona
Els pastissers han fet 75 exemplars que es vendran a quatre establiments de Tarragona

CRISTINA AGUILAR

La Mulassa de xocolata es va presentar ahir a la Casa de la Festa de Tarragona.

«La gent s’acostava a la 
pastisseria per demanar 
la Mulassa», deia De la 
Fuente

EDUCACIÓ

Tarragona acull fins avui la 21a edició de les Jornades de Dret 
del Treball i de Seguretat Social, amb 200 persones entre gra-
duats socials, membres de l’administració, de la universitat i 
de la judicatura. Un nou marc legal per a les relacions laborals 
és el títol d’aquesta nova edició.

Tornen les Jornades de Dret del Treball

CEDIDA

Comèdia Musical i Dixiland als 
teatres de Tarragona

CULTURA

Sota la direcció d’Elisenda 
Roca, 73 raons per deixar-te  
arriba avui a Tarragona. És una 
comèdia musical amb música 
en directe i intèrprets recone-
guts, Àlex Casanovas i Mercè 
Martínez, que relata la història 
d’amor de dues parelles que, 
després d’un inici de relació 
amorosa intens, comencen a 
trobar problemes. Una obra que 
reflexiona sobre l’amor, el desa-
mor i pas del temps. Aquest es-
pectacle vindrà precedit, a més, 

pel primer Fòrum de l’especta-
dor de la temporada.

A més, aquest cap de setma-
na escalfa motors del Festival 
Dixieland, amb el concert de 
presentació del disc 100 anys de 
Frank Sinatra amb la TGN Big 
Band i Susana Sheiman, aquest 
dissabte a les vuit al Metropol.

Aquesta companyia tarra-
gonina creada el 2013, sota la 
direcció i arranjaments de Jordi 
Grisó, presentaran en aquesta 
ocasió, el seu nou disc.


