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LA FOTO DE LA SETMANA

DESTACAT

“
Si la inversió s’acaba materialitzant

serà molt positiva per a Roquetes i

les Terres de l’Ebre”

JOSEP CODORNIU, regidor de Promoció Econòmica de Roquetes

Més de 500 escolars nadant contra el càncer

“
Les Terres de l’Ebre continuen creixent

per sota de la mitjana catalana i això

s’hauria d’anar corregint”

JUAN A. DURO, director de la CELiR

Josep Martí declararà

com a testimoni en

el judici contra

Francesc Homs 

■ “El dia 28 de febrer declararé al Su-
prem com a testimoni en el judici de
Francesc Homs. Explicarem com i
què vam fer aquell 9-N i també deixa-
rem constància que ho tornaríem a
fer de la mateixa manera”. Així ho ha
anunciat al seu compte de Facebook
l’exsecretari de Comunicació del Go-
vern, el calero Josep Martí. 

Deltebre Dansa

busca voluntaris per

col·laborar en l’edició

d’aquest estiu

■ El festival Deltebre Dansa busca
voluntaris i ha obert una convocatò-
ria per tal de crear un equip de vo-
luntaris que col·laboraran en l’orga-
nització del festival en l’edició d’a-
quest pròxim estiu. Els voluntaris
s’encarregaran de dur a terme dife-
rents tasques abans, durant i des-
prés de l’esdeveniment, que aquest
any se celebrarà del 10 al 23 de ju-
liol. Per poder formar part de l’e-
quip de voluntaris cal tindre més de
18 anys i complir uns requisits. Els
interessats es poden inscriure fins
al 31 de març a la pàgina de Face-
book del festival.

De vegades, al temps i a l'esforç no
se'ls dóna el valor que es mereixen i
mira que, a nivell sentimental i
emocional, tots, amb més o menys
exteriorització, ho posem en alça.
Però sí que és cert -i em poso el pri-
mer de la llista- que de vegades els
que més s'ho valen se'n van directa-
ment a la coa de la llista. Avui vull
fer un crit a favor de l'empresa que
m'ho ha donat tot, que m'ho ha en-
senyat i cada dia ens dóna l'oportu-
nitat d'aprendre i continuar crei-
xent. Un crit pel Grup L'Ebre i tots
els seus treballadors, i si em perme-
teu, en especial per Canal Terres de
l'Ebre i aquella nostàlgica L'Ebre
TV que va donar el tret de sortida a
aquesta cursa. No m'agrada parlar
de mi, però sí dels meus i, sobretot,
quan és de justícia. La televisió del
sud del país ha treballat fort i dur
per fer créixer el territori, dins i fo-
ra de les nostres contrades. Durant
molt temps, ara ja anys, aquest ca-
nal ha fet “xarxa”. S'hi han posat
moltes hores, molta, molta, moltís-
sima mà d'obra absolutament va-
luosa i professional, i s'ha confiat
sempre en l'Ebre, sense filtres, amb
tot tipus de perfils representants
per infinitat de persones, entitats,
associacions, fins i tot iniciatives
empresarials i un llarg etcètera al
qual és difícil posar el punt i final i
precisament aquest ha de ser el
nostre principal objectiu, transfor-
mar-lo en un constant punt i se-
guit per continuar treballant amb
la mateixa línia i visualitzant la
mateixa meta. I no puc cloure
aquesta estoneta sense donar les
gràcies a tota l'audiència que ho
sap, que en fa ús i que ens dóna for-
ces per continuar lluitant. Vosal-
tres sou la garantia més preuada i
encara que alguns dies siga més dí-
ficil que d'altres, no defallirem en
les ganes de continuar exportant
proximitat, temes locals i territori
perquè n'estem orgullosos, que
ningú ho dubte, i perquè tots vo-
saltres us ho mereixeu.

Jaume Borja

Que es valore la
faena feta!

Periodistes

Les

frases

de la

setmana

Més de 500 xiquets i xiquetes d’instituts i esco-
les de Tortosa van participar en la nadada soli-
dària a la piscina municipal de Tortosa amb mo-
tiu del Dia Mundial Contra el Càncer Infantil.
L’activitat, organitzada per l’institut Joaquín

Bau, va tindre una part pedadògica i una altra
de més lúdica. Els participants, jóvens i pares,
van lliurar voluntàriament un euro que es desti-
na a l’Associació Nens amb Càncer Afanoc. La
jornada va comptar amb el suport de l’AMPA de

l’institut Joaquín Bau, Lliga Contra el Càncer de
Tortosa, Fundació Obra Social La Caixa, secre-
taria general de l’Esport de la Generalitat, Fun-
dació Pere Mata, Tortosasport i Ajuntament de
Tortosa. FOTO: NÚRIA CARO

El telèfon d’atenció a

la dona maltractada

va atendre 126

trucades de l’Ebre

■ La línia 900 900 120 que l’Insti-
tut Català de les Dones (ICD) posa
a disposició de les dones en situa-
ció de violència masclista va aten-
dre, al llarg de l’any passat, un to-
tal de 10.016 trucades, de les
quals 124 es van fer des de les co-
marques de l’Ebre. Això representa
que s’ha atès una mitjana de 835
trucades mensuals i entre 27 i 28
trucades diàries. De l’anàlisi de les
dades es fa palès que el 58,16%
de les dones ateses té filles o fills
que viuen al mateix nucli familiar
on es produeix violència masclista i
familiar.

Campanya de

recollida de firmes en

favor del corredor

mediterrani

■ Uns 300 empresaris valencians i
catalans van participar a Tarragona
en la presentació del canal www.el-
corredormediterraneo.com, que per-
met navegar de forma interactiva pel
traçat ferroviari. També s’ha activat
una campanya de recollida de signa-
tures adreçada a la societat civil amb
el lema Vull corredor. 


