NOTA DE PREMSA
1 d’octubre de 2014
LA FESTA ATRAU CADA ANY 50.000 VISITANTS

Calella prorroga l’ocupació turística amb l’oktoberfest
El municipi del Maresme allotjarà més de 3.000 músics de bandes
tradicionals del centre i nord d’Europa
Calella (El Maresme).- Els vestits tradicionals prenen el relleu a les tovalloles i els banyadors.
Calella allarga la temporada d’estiu amb l’oktoberfest més conegut de Catalunya, que se
celebra des de fa 27 anys. El gran atractiu d’aquesta cita són les prop de 60 bandes de més de
10 països del centre i el nord d’Europa que hi actuaran entre els dies 4 i 25 d’octubre.
Les bandes generen un doble impacte econòmic per la localitat. D’una banda, sumen més de
3.000 músics –molts d’ells, famílies senceres— que s’allotjaran als hotels de Calella. Per
l’altra, el seu espectacle crida cada any l’atenció de més de 50.000 persones que, a més de la
música, es desplacen fins al Maresme atrets per l’oferta gastronòmica tradicional de Baviera
(Alemanya): cervesa, bratwurst, kartoffelsalat i schitze.
Tot a punt
L’organització ha instal·lat una carpa de 2.000 metres quadrats a la Platja Gran de Calella –al
costa de l’estació de la RENFE—, amb l’escenari que acollirà les bandes d’Alemanya, Bèlgica,
Suïssa, Àustria, Dinamarca, Hongria, Holanda, Noruega, Letònia, Suècia i el Tirol del Sud. Les
barres de bar, les taules i les cadires també estan preparades. Tot a punt per servir 6.000
quilos de menjar i 40.000 litres de cervesa.
“O’zapft is”
El tret de sortida de l’oktoberfest de Calella tindrà lloc aquest dissabte a la tarda amb una
desfilada de les bandes pels carrers del municipi. A continuació, tindrà lloc la inauguració
oficial, que comptarà amb l’alcaldessa Montserrat Candini i que estarà presidida pel cònsol
d’Alemanya a Barcelona, Manfred Umbreit. Ells seran els encarregats de degollar el primer
barril i de cridar el tradicional “O’zapft is”, una exclamació bavaresa que, traduïda literalment,
indica que el barril “ja està obert” i que dóna la festa per començada. Aquesta festa té el seu
origen a Munic i és la més popular i multitudinària d’Alemanya. Originàriament, se celebrava

el final de la collita i s’obria el primer barril de cervesa de la collita anterior.
NT incoming, els organitzadors
L’oktoberfest l’organitza NT incoming, que és una agència receptiva que treballa per als
turoperadors internacionals. És especialista en la gestió de reserves de serveis turístics com
l’allotjament, activitats i transport, entre d’altres. A més de la seu de Calella, l’agència té nou
delegacions repartides pels principals destins turístics i cada any porta al voltant de dos
milions de turistes a l’estat espanyol.

Les cites de l’oktoberfest (del 4 al 25 d’octubre)
La desfilada de les bandes
04/10 a les 17:00 hores
Inauguració i “o’zapft is”
04/10 a les 21:00 hores

L’oktoberfest en xifres
50.000 persones
3.500 músics de tot Europa
58 bandes d’11 països
80 marques de cervesa
6.000 kg de menjar

Per a més informació:
Oriol Burgada · 663.943.389 · 937.901.253
oburgada@strategycomm.net
http://www.calella-oktoberfest.com/

