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La Cambra de Comerç presenta
el II trofeu Cambra de Rem
La Cambra de Comerç, Industria i Navegació de Tortosa ha presentat el II Trofeu de Rem Cambra
de Comerç, amb l’objectiu de promocionar i dinamitzar la XXXIII Regata descens de l'Ebre entre
Tortosa i Amposta.
Amb motiu de la XXXIII Regata Descens de l'Ebre entre Tortosa i Amposta, la Cambra de Comerç, Industria i
Navegació de Tortosa ha presentat per segon consecutiu el Trofeu de Rem Cambra de Comerç, que pretén
promocionar i dinamitzar aquesta històrica regata. Una regata que acull prop de 600 participants originaris de la
majoria de clubs de Catalunya, Aragó, País Valencià, País Basc. En total, uns 12 clubs. La participació
d'aquests 600 regatistes, sumats als acompanyants, faran que prop d'unes 1.500 persones es desplacin al
nostre territori durant tot el cap de setmana que es realitzen les diferents proves.
El president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Jose Maria Chavarría, ha volgut destacar que la Cambra de
Comerç ha d'estar al costat d'iniciatives que es realitzin al riu i que comportin una forta promoció turística pel
territori. Aprofitant la prova esportiva més rellevant que es realitza al riu Ebre destaquen que és molt adient
aquest 'Trofeu Cambra de Comerç', amb l'objectiu d'atreure a més clubs de Catalunya i de fora. Enguany com
a novetat la gent que ho vulgui podrà seguir el descens del diumenge des del llagut, Lo Sirgador.
Per la seva part el president del Club Nàutic Amposta, el Sr. Francisco Paz, ha comentat que el dissabte tindrà
lloc la regata SRINT de 500 metres i el diumenge el DESCENS de 15,5 quilòmetres. En aquesta edició, es
PREMIARÀ als 2 primers CLUBS que assoleixin la 1ª i 2ª posició del MEDALLER. El Club guanyador s'endurà
un SKIFF i el segon, un parell de REMS CONCEPT.
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha comentat que el vincle d'unió més important que tenen les dos ciutats
com és el del riu Ebre, i amb una prova tan important com és la baixada Tortosa Amposta, per part de
l'Ajuntament d'Amposta així com del Club Nàutic Amposta tindrà tot el suport que estigui en les nostres mans.
Ja que aquesta prova, és un pol d'atracció pel nostre territori. Declaracions a las que també ha coincidit el
tinent alcalde i regidor de promoció econòmica de l’ajuntament de Tortosa, el Sr. Emili Lehmann.
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