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Els allotjaments turístics de la Terra

Alta han pogut penjar el cartell de

ple durant aquest cap de setmana

llarg de Setmana Santa. Des d’a-

quest divendres i fins al pròxim di-

lluns, els establiments rurals tenen

pràcticament totes les places cober-

tes i durant la resta de la setmana les

reserves han omplert prop d’un 60

per cent dels llits disponibles.

Tot i que l’any passat l’ocupació va

ser completa pràcticament durant

tota la setmana, el president de l’As-

sociació de Turisme Rural de la Terra

Alta, Felip Segura, ha defensat en de-

claracions a Ràdio Móra d’Ebre que

“l’any passat la Setmana Santa va

caure ja al mes d’abril i es nota que

més gent opta per sortir”. Tot i ai-

xò, Segura destaca que les dades són

“bones” enguany, en la línia dels

anys anteriors, tot i l’excepcionalitat

de l’any passat.

El perfil dels turistes que visiten la

Terra Alta és de famílies que sovint

viatgen acompanyades dels seus fills

i aprofiten els dies de vacances per

poder gaudir del paisatge i les activi-

tats a l’aire lliure. D’aquesta manera,

actius com els Ports, els espais de la

Batalla de l’Ebre, els tastos als cellers

de la comarca i la via verda són al-

guns dels actius que reben més visi-

tes durant les festes. 

La Terra Alta viu el seu moment àl-

gid d’ocupació durant la Setmana

Santa i durant les festivitats que allar-

guen els caps de setmana. ■

Els allotjaments pengen el cartell de

ple durant tot el cap de setmana

TERRA ALTA Els establiments turístics viuen una temporada alta per Setmana Santa

Els allotjaments turístics de la Te-

rra Alta pengen el cartell de ple

entre Divendres Sant i dilluns de

Pasqua, mentre que la resta de la

setmana l’ocupació ha fregat el

60 per cent. 

MÓRA D’EBRE Redacció

El 19 de març va finalitzar la 12a

Mostra de Teatre Amateur de Móra

d'Ebre a la sala la Llanterna amb la

representació de 23 Centímetres,

de Carlos Alberola, a càrrec del

Grup Teatral de Móra d'Ebre. Prè-

viament a la representació va tin-

dre-hi lloc el lliurament de premis

del certamen. El guardó a la millor

direcció va ser per a Josi Ganzer-

müller, del Grup Escènic de la Pas-

sió d'Ulldecona. El guardó a l'actor

principal va ser per a Ferran Albiac,

del grup Flexus de Flix. El premi a

l'actriu principal va correspondre a

M. Jesús Serrano, del grup El Teló,

de la Palma d'Ebre. Joan Biosca, del

Grup Escènic de la Passió d'Ullde-

cona, i Montse Hernández, de Fle-

xus, van ser guardonats amb els

premis a l'actor i a l'actriu secunda-

ris, respectivament. L'edició d'en-

guany de la Mostra de Teatre Ama-

teur de Móra d'Ebre va començar

el 27 de febrer i va constar de qua-

tre representacions. ■

Finalitza la XII Mostra de

Teatre Amateur de Móra d’Ebre

RIBERA D’EBRE Des del 27 de febrer fins al 19 de març

Fotografia dels guardonats en la Mostra de Teatre Amateur. / CEDIDA

Els establiments de la Terra Alta s’omplen durant la Setmana Santa.
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