
8 diarimés 11/05/2018

MODALITATS ESPORTIVES

CRISTINA AGUILAR

Sergi Amat (presentador del sorteig) amb Amar Addadi.

Redacció

El Comitè Inter-
nacional dels Jocs 
Mediterranis ha 
aprovat durant la 
seva estada a la ciu-
tat alguns canvis 

del programa esportiu de Tar-
ragona 2018. Es tracta de la su-
pressió de tan sols nou proves 
esportives, de les 237 previstes. 
Aquestes proves s’exclouen i-
nalment del programa esportiu 
deinitiu dels Jocs per tal d’evi-
tar tenir proves amb baixa par-
ticipació d’atletes.

Aquestes són: la prova d’at-
letisme de T54 1.500 metres 
masculí; en l’esport de boles, la 
rafa individual femení i la rafa 
dobles tant femenina i mascu-
lina; la prova de lluita de 125 kg 
masculina; la boxa de -49 quilos 
masculina; el tir olímpic Skeet 
masculí; l’halterofília de -62 
quilos masculina; i la prova de 

rem doble sculls lleuger (LW2x) 
femenina.

La suspensió de proves és un 
fet habitual en qualsevol esde-
veniment esportiu de caracte-
rístiques similars. Cal destacar 
que el llistat de proves anul-
lades no suposa l’eliminació 
de cap esport del calendari es-
portiu, fet que sí es va donar en 
l’anterior edició a Mersin 2013, 
on es van suprimir el bàsquet 
femení i l’hípica.

En canvi, a Tarragona 2018, 
amb tres esports més respec-
te als Jocs de Mersin (triatló, 
bàsquet 3x3 i golf), i la inclusió 
del waterpolo femení, tan sols 
s’han hagut de suprimir nou 
proves, demostrant la gran im-
plicació dels Comitès Olímpics 
Nacionals participants amb els 
Jocs Mediterranis Tarragona 
2018. En total s’hi disputaran 33 
disciplines esportives reparti-
des en setze municipis seu.

Les nou proves dels Jocs 
cancel·lades, a escena
Se n’havien previst un total de 237

Els arquitectes 
lleidatans visitaran 
les instal·lacions de 
Tarragona 2018

La Demarcació 
de Lleida del Col-
legi d’Arquitectes 
de Catalunya, en 
col·laboració amb 
la Demarcació de 

l’Ebre i la Demarcació de Tar-
ragona, organitzen de cara al 
dissabte dia 19 de maig una vi-
sita guiada a les instal·lacions 
esportives de l’Anella Medi-
terrània, seu central dels XVIII 
Jocs Mediterranis Tarragona 
2018, i altres obres recents del 
Camp de Tarragona. De deu 
del matí a dues del migdia, vi-
sitaran el Velòdrom, el Palau 
d’Esports, el Centre Aquàtic, 
la remodelació del Complex 
Esportiu de Campclar, l’Estadi 
d’Atletisme i el Projecte d’Ur-
banització AMED. De cara a les 
dues del migdia, està previst 
un dinar per, a les quatre de la 
tarda, tornar a l’acció. Primer, 
els assistents visitaran l’ex-
posició 20 anys de la Biennal 
d’Arquitectura Alejandro de la 
Sota 1997-2017, a la sala d’ex-
posicions del Coac Tarragona. 
Tot seguit, es traslladaran cap  
a l’ediici de la Demarcació del 
Coac Tarragona, amb motiu 
del 30è aniversari. A les sis de 
la tarda serà el torn de la visita 
a l’església i centre parroquial 
de Bonavista, una obra premi-
ada a la X Biennal Alejandro 
de la Sota. Per inalitzar, serà 
el moment de la Biblioteca 
Pere Anguera de Reus. Els in-
teressats a apuntar-se, poden 
fer-ho abans del 17 de maig a la 
Secretaria del COAC de Lleida 
o a la del COAC de les Terres de 
l’Ebre. Redacció

Vicente M. Izquierdo

L’empresa Ticket-
master, que és la 
responsable de la 
venda i distribució 
de les entrades dels 
Jocs Mediterranis 

Tarragona 2018, ja ha posat en 
marxa la prevenda anticipada. Es 
tracta simplement de la venda de 
les entrades abans de posar-les a 
disposició del públic.

Des d’ahir, tant els ajunta-
ments de les diferents seus dels 
Jocs, com els patrocinadors i els 
diversos Comitès Olímpics po-
den adquirir les entrades entrant 
al portal www.ticketmaster.es.

Segons han assegurat fonts 
dels Jocs Mediterranis a aquest 
mitjà, es tracta d’una venda de 
tipus «restringida». Això succe-
eix perquè, tal com podrà com-
provar qualsevol persona que no 
formi part dels tres grups abans 
esmentats, no podrà fer el pas 
deinitiu de comprar els tiquets, 
ja que se li requerirà una contra-
senya, de la que només disposen 
els que poden accedir a la pre-
venda anticipada.

Ajuntaments, comitès i patro-
cinadors només comptaran amb 
aquest privilegi durant uns dies, 
ja que està previst que a principis 
de la setmana vinent: el públic 
en general ja pugui adquirir les 

entrades a tots els esdeveni-
ments esportius. Els preus seran 
variats, depenent de la modali-
tat, i també tindran un preu ben 
diferent tant la inauguració com 
la clausura.

En principi, s’havia anunciat 
que la venda d’entrades al públic 
seria el 17 de maig, però infor-
macions arribades des dels Jocs 
apuntarien que la data es podria 

avançar alguns dies. A principis 
de la setmana vinent es coneixe-
rà concretament aquesta dada.

Segons s’ha manifestat en els 
darrers dies, la previsió que té 
Ticketmaster és la d’ingressar 
uns 1,7 milions d’euros en ven-
da d’entrades, una estimació 
«conservadora i realista», segons 
asseguraven des de la mateixa 
empresa.

ENTRADES

Ticketmaster posa a la 
venda les entrades per a 
comitès i patrocinadors
Els ajuntaments seu també les poden adquirir a la pàgina web, tot i que el 

públic en general no les podrà comprar fins a la setmana vinent

CRISTINA AGUILAR

El ministre Méndez de Vigo, el president del Nàstic, Josep Maria
Andreu i Ballesteros al Nou Estadi, on s’inauguraran els Jocs.

JOCS MEDITERRANIS


