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REDACCIÓ  
TORTOSA 

Proposen la revaloració 
periòdica de la quantia i 
critiquen que hi ha pensions 
de menys de 500 euros 

La Unió de Jubilats i Pensionistes 
de la UGT de Catalunya i la Fe-
dració de Pensionistes i Jubilats 
de CCOO de Catalunya han emès 
un comunicat per animar a parti-
cipar en la concentració d’aquest 
dissabte en defensa del sistema 
públic de pensions.  

A les Terres de l’Ebre, la concen-
tració es farà aquest dissabte a les 

11 hores a la plaça Barcelona (da-
vant del mercat municipal) de 
Tortosa. 

«Volem i hem d’aconseguir que 
el dia 17 de març es converteixi 
novament en una jornada de 
grans mobilitzacions i manifesta-
cions a tot el país. Convidem a 
tothom a unir-se a aquesta jorna-
da i a participar-hi massivament a 
pensionistes, treballadors i treba-
lladores, persones aturades i ciu-
tadania en general, amb l’objectiu 
de donar la màxima visibilitat i 
així llançar un missatge clar al 
Govern a favor d’una revaloració 
digna de les pensions i el mante-
niment del sistema públic de pen-

sions», han expressat els sindi-
cats. 

«Es parla molt de l’envelliment 
actiu, però per a això les adminis-
tracions públiques tenen l’obliga-
ció de buscar els recursos neces-
saris assegurant que les pensions 
siguin suficients per viure digna-
ment. S’ha de promoure una mi-
llora de les quanties de les pen-
sions, tant contributives com no 
contributives», expliquen els sin-
dicats en un comunicat. «Lluny 
d’això, el Govern s’ha centrant a 
garantir la seva viabilitat finance-
ra, a costa de danyar la seva capa-
citat econòmica, impossibilitant al 
sistema proporcionar pensions 
dignes durant la jubilació». 

Segons els sindicats, actualment 
el 60% de pensionistes perceben 
una quantitat per sota dels 1.000 
euros al mes, d’acord amb l’esta-
dística més recent publicada pel 
Ministeri d’ocupació i Seguretat 
Social. Dins d’aquest nombrós 
grup, un 15% dels jubilats cobren 
un màxim de 500 euros. 

«La revaloració periòdica de la 
quantia resulta un element bàsic 
a l’hora de garantir unes pensions 
adequades», observen.

UGT i CCOO donen 
suport a la concentració 
per les pensions M. P.  

TORTOSA 

La junta de traspàs de 
poders i càrrecs tindrà lloc 
divendres a la seu ebrenca 
del Col·legi 

Josep Baubí serà el nou presi-
dent del Col·legi de Periodistes 
de les Terres de l’Ebre, junta-
ment amb Albert Mestre, com a 
vicepresident, Sílvia Tejedor, se-
cretària, Anna Ferràs, tresorera, 
i els vocals Oriol Gracià i Andreu 
Prunera. 

Com determinen els Estatuts 
del Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya, en tractar-se de candi-
datures úniques, aquestes han 
quedat automàticament procla-
mades després que la Junta 
Electoral Central les hagi certifi-
cat validant els avals i els su-

ports necessaris per a presentar-
se. 

Josep Baubí va començar com 
a redactor d’esports al setmana-
ri territorial Ebre Informes l’any 
1982, arribant posteriorment a 
ser cap d’esports. A finals dels 
80 va treballar com a correspon-
sal a les Terres de l’Ebre al set-
manari Crònica de Tarragona. Va 
ser el primer corresponsal del 
Nou Diari de Reus i va col·labo-
rar en les transmissions esporti-
ves de RNE ràdio 5. L’estiu de 
l’any 1989 va començar a elabo-
rar informació esportiva a Cata-
lunya Ràdio, i al setembre del 
mateix any inicia la seva tasca 
com a corresponsal a les Terres 
de l’Ebre de la emissora de la 
Generalitat fins al maig del 
2013. Més recentment ha estat 
vinculat a Imagina Ràdio, Ràdio 
Tortosa, Canal TE i Canal 21.

Josep Baubí, nou president 
del Col·legi de Periodistes

Tortosa Societat

REDACCIÓ  
GANDESA 

La Denominació d’Origen Terra 
Alta acaba d’obrir el termini de 
compra del paquet per participar 
al concurs Grenaches du Monde 
2018. Aquells que vulguin partici-
par de l’experiència enoturística 
que ofereix el concurs podran fer-
se amb una plaça que els perme-
trà gaudir de tota l’agenda del 
concurs i viure una experiència 
única en el món vitivinícola de 
Catalunya.  

El paquet es pot comprar a tra-
vés de la secció del concurs a la 
pàgina web de la DO Terra Alta 
(concursgarnatxes.doterraalta.
com) fins al dia 31 de març amb 
un preu de 795 euros que inclou 
els desplaçaments interns, les per-
noctacions, les diferents activitats 
i visites programades, així com els 
àpats dels quatre dies que dura el 
concurs.  

El concurs Grenaches du Monde 
2018 està dissenyat com un viat-
ge que comença a Barcelona i que 
portarà als participants en un re-
corregut pel Mediterrani fins al 

cor de la garnatxa de terra endins, 
la garnatxa blanca de la Terra Al-
ta. L’agenda arrencarà dimecres 
11 d’abril, data en què està pre-
vista l’arribada dels participants a 
Barcelona, on tindrà lloc l’acte 
oficial de benvinguda al restau-
rant Òpera Samfaina, al bell mig 
de les Rambles, un espai que 
uneix innovació i gastronomia 
amb la història i cultura catala-
nes, i que servirà com a escenari 
perquè les institucions celebrin 
l’arribada d’aquest concurs a Ca-
talunya.  

Dijous 12 arrencarà el viatge 
cap al sud. Però abans d’arribar a 
la Terra Alta, els participants visi-
taran Tarragona, ciutat estreta-
ment lligada al món del vi des de 
fa segles. Els dies dedicats quasi 
exclusivament al concurs seran 
divendres 13 i dissabte 14. Els 
tastos de qualificació dels vins 
presentats al concurs se celebra-
ran divendres i dissabte al matí al 
Celler Cooperatiu de Gandesa. Els 
visitants que no formin part del 
jurat podran gaudir de la Terra 
Alta, de la seva història i dels seus 
paisatges amb visites al poblat 

ibèric del Coll del Moro i la Cate-
dral del Vi de Pinell de Brai. La 
tarda del divendres se celebraran 
també les jornades tècniques al 
Celler Figueres de Gandesa, amb 
ponències. Dissabte serà el dia en 
què el concurs s’obrirà a tots els 
habitants de la Terra Alta gràcies 
a la fira que se celebrarà al centre 
històric de Batea. La nit del dis-
sabte serà la gran nit del concurs 
amb una gran festa de cloenda on 
es lliuraran els premis a les mi-
llors garnatxes d’aquesta edició. 
Serà a l’Església del Poble Vell de 
Corbera, amb un sopar de gala.  

Showroom a Tortosa 
Per una altra banda, Tortosa aco-
llirà el darrer acte de promoció 
del Concurs Internacional Grena-
ches du Monde que se celebrarà a 
la Terra Alta de l’11 al 15 d’abril. 
Serà un showroom adreçat al pú-
blic professional que es farà al 
Centre Cívic de Ferreries el 
pròxim 26 de març. Hi participa-
ran cellers d’arreu de Catalunya, 
una trentena de la Terra Alta. 

Des del Consell Regulador de la 
DO Terra Alta s’ha reservat Torto-
sa per fer el darrer acte de promo-
ció del concurs com a capital de 
les Terres de l’Ebre. El president 
de la DO, Joan Arrufí, ha explicat 
que l’objectiu del showroom és 
que restauradors, someliers i pres-
criptors puguin parlar directa-
ment amb els productors de vi i 
interactuar. Serà una oportunitat 
per tastar algunes garnatxes 
històriques de les principals deno-
minacions d’origen de Catalunya: 
DO Empordà, DO Montsant, DOQ 
Priorat, i DO Terra Alta.  

El showroom es farà a partir de 
les 16.30 hores. Cal inscripció 
prèvia.

Ebre

A la venda el paquet enoturístic per  
al concurs Grenaches du Monde 

Terra Alta

Tortosa acollirà el dia 26 un showroom, darrer acte de promoció abans del concurs

Els vins de la DOTerra Alta han participat aquesta setmana en un 
‘showroom’ a Girona. FOTO: DO TERRA ALTA


