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El port de la Ràpita rebrà l’estiu 2014 les sis primeres
escales de creuer, amb més d’un miler de passatgers
El primer arribarà el 9 de juliol
ACTUALITAT

Un impacte
econòmic de 12000

REDACCIÓ

euros per escala.
El primer vaixell arribarà
al port de la Ràpita el 9 de
juliol del 2014 i l'últim el
13 d'agost. Les sis escales aniran a càrrec de
l'Star Flyer, un luxós veler
de la companyia Star
Clippers, amb capacitat
per 170 passatgers i 70
tripulants. Aquest creuer,
un veler de quatre pals
amb una eslora de 115
metres, serà la primera
vegada que visitarà els
ports gestionats per la
Generalitat.
El president de la Cambra
de Comerç de Tortosa,
José Luis Mora, ha destacat la importància d'aquesta aliança en un sector com els dels creuers
que està en auge.
Un impacte econòmic de
12.000 euros per escala
L'activitat
creuerística
aporta dinamisme als

“El port rapitenc serà la
porta d’entrada a les
Terres de l’Ebre i a la
seua excel.lent oferta
cultural i natural”
ports on fan escala els
creuers i a les seves
àrees
d'influència.
L'estimació de l'impacte
econòmic pel territori de
l'arribada d'aquest vaixell
és d'uns 12.000 euros
per escala, que és la despesa prevista dels passatgers en excursions, restauració, compres, transports i prestacions de serveis.
L'alcalde, Joan Martín
Masdeu, ha destacat que
el port serà la porta d'entrada a les Terres de

l'Ebre i a la seva
"excel·lent" oferta cultural
i natural.
L'acord subscrit aquest
divendres és la suma d'esforços institucionals per
tal de donar a conèixer el
port de Sant Carles de la
Ràpita com a port escala

de creuers en els fòrums
nacionals i internacionals
del sector i entre les principals línies de creuers
europees i nord-americanes.
El pacte defineix unes
línies estratègiques que
tenen per objectiu captar

companyies amb creuers
petits per oferir als passatgers entorns singulars
com el delta de l'Ebre i
posicionar el port de Sant
Carles de la Ràpita com a
nou port escala de
creuers dins de la
Mediterrània occidental.

El president Artur Mas va assistir al lliurament de Beques a
l’excel.lència Joan Gomà de la FEIC
Programa de que promou la Fundació Escola Internacional del Camp
El dimecres 16 d'octubre va
tenir lloc l'acte de lliurament
de la primera Beca a
l'Excel·lència Joan Gumà,
com a part del programa de
beques que promou la
Fundació
Escola
Internacional del Camp.
L'acte va comptar amb la
presència
del
Molt
Honorable Senyor Artur Mas
i Gavarró, president de la
Generalitat de Catalunya,
membres del Patronat de
l'Escola, la família del Sr.
Gumà, així com tota la
comunitat educativa, alumnes, pares i professorat.
Les beques d'excel·lència
acadèmica de l'Escola
Internacional del Camp són
un reconeixement i un premi
a les persones que treballen
sense estalviar esforços per

ser excel·lents. L'objectiu
de les beques és potenciar
les persones que són cada
dia millors oferint més al
seu entorn, destacant en
valors socials i solidaris,
amb un bon expedient
acadèmic, amb mèrits educatius rellevants, amb una
actitud personal destacable
i amb un elevat compromís
social. Per a l'EIC el talent
acadèmic i personal és el
principal motor de la societat i, per això, des de
l'Escola es treballa cada dia
amb força i amb il·lusió per
facilitar que les persones
desenvolupin tot el seu
potencial.
Joan Gumà fou patró fundador a l'any 2003 de la
Fundació
Escola
Internacional. Des d'alesho-

res i fins la malaurada data
de la seva mort, fou una de
les persones que més va
col·laborar especialment en
la creació i desenvolupament del projecte de
l'Escola Internacional del
Camp des dels seus inicis.
Dissortadament, ell no
pogué veure la posada en
marxa real, amb nens i
joves a l'Escola, però reco-

llint aquest testimoni la seva
família, encapçalada pel seu
fill Xavier, patró també de la
Fundació, han volgut honorar-lo merescudament, creant la beca a l'excel·lència
que porta el seu nom.
L'Escola Internacional inicia
el seu segon curs amb tot
un seguit de fites aconseguides: Més de 400 alumnes
de diferents edats i orígens

s'han incorporat amb èxit.
Provinents de més de 30
poblacions del sud de
Catalunya.
Amb bona connexió arreu
gràcies a: 3 línees d'autobús i tren amb parada a Port
Aventura (a 500 mts. de
l'Escola). L'EIC, és una
Escola viva, afectiva i plena
d'activitats per alumnes i
pares.
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Nou
supermercat a
Deltebre
El Grup Lidl té previst obrir
les portes del nou establiment de Deltebre el proper 6
de novembre segons li han
comunicat a l'Alcalde de
José
Emilio
Deltebre,
Bertomeu, durant la visita
d'obres que va realitzar ahir
acompanyat del regidor de
comerç, Joan Alginet, i del
regidor d'obres públiques,
Óscar Martín.
El supermercat, que ha
suposat una inversió d'un
milió i mig d'euros, compta
amb una superfície de vendes de 1.000 metres quadrats i unes 100 places de
pàrquing. La plantilla estarà
composta per 20 treballadors i el seu horari d'obertura serà de 9h a 22h de
dilluns a dissabtes.
D’altra
banda,
el
d'Obres
Departament
Públiques de l'Ajuntament
de Deltebre comunica que
en motiu del projecte
"Programa de qualitat de
les aigües del Delta de
l'Ebre" a la zona de bombeig Els Ponts han quedat
tallats al trànsit els 200 primers metres del Camí de
Creus fins al 31 d'octubre.
La setmana del 21 d'octubre es tallarà al trànsit la
carretera del Toll. I durant el
novembre quedarà restringit a la carretera del Penal i
la de la Bassa de l'Arena.

Avui, Consell
d’Alcaldes del
Baix Ebre
La vicepresidenta del
Govern
de
la
Generalitat,
Joana
Ortega, i el president de
l'ACM, Miquel Buch, participen
al
Consell
d'Alcaldes del Baix Ebre
que tindrà lloc avui
divendres a la seu de
l'ens comarcal a les 12
hores.
Tanmateix, l'atenció als
mitjans de comunicació
es realitzará a les
13.30 hores, una vegada finalitzi l'acte.
Abans de l'acte la vicepresidenta del Govern
de la Generalitat signará
el llibre d'honor del
Consell Comarcal del
Baix Ebre i visitar{ les
instal·lacions de l'ens
comarcal.
La seva arribada está
prevista a les 11.30h
d’aquest matí de divendres.

