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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial.

Els articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els

signa i el diari no els fa seus
necessàriament.

ELS ARTICLES ANÒNIMS NO
SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

Les JERC Terres de l’Ebre celebren per cinquè any consecutiu el
concurs musical A Xalar! L’objectiu d’aquest concurs és promo-
cionar els grups novells ebrencs, de les comarques del
Matarranya, el Priorat i el Baix Maestrat, així com la nostra
música, llengua i cultura. El concurs es farà al Poliesportiu de
Móra la Nova demà dissabte 17 de juny a les 23.30 h.

Torna el concurs musical A XALAR! de JERC Ebre

Editorial
Les temperatures pugen i pujaran

Unes temperatures pròpies del ple estiu han arribat abans d'hora i ja comencen les alertes i les campanyes per conscienciar la ciutadana a estalviar
aigua. Una conscienciació i solidaritat que l'actual president dels Estats Units sembla no tenir, ja que Trump, ara fa poques setmanes, va fer que els
Estats Units abandonessin l'acord de París en contra el canvi climàtic. Una bravatejada que demostra la seva ignorància i el perill que suposa aquesta
inquietant decisió per a la resta de països. Un dels arguments de Trump és que "el canvi climàtic és una invenció d'un grup de científics que només
afavoreix l'economia de països com la Xina"... Aquesta decisió ha estat titllada com una de les decisions més ignorants i perilloses preses per un pre-
sident d'una nació. Però ell, s'ha quedat tan ample. 

EL 17 DE JUNY A MÓRA LA NOVA

Els premis en benchmarking CSC/ARQ reconeixen el rendiment i la qualitat als
hospitals de Catalunya que participen en la xarxa d'hospitals associats del pro-
jecte ARQ. En el marc de la II Jornada de Benchmarking CSC/ARQ, que ha tin-
gut lloc a la sala Àgora del Cosmocaixa, el president del Consorci de Salut i Social
de Catalunya (CSC), Manel Ferré Montañés, ha lliurat els diplomes als dos hos-
pitals bàsics, als dos de referència i als dos d'alta tecnologia que han obtingut
millors resultats en cadascun dels indicadors analitzats.
En nom de l’Hospital de Tortosa, que ha estat premiat per l'indicador qualitatiu
de complicacions intrahospitalàries en la categoria d’hospital de referència, l’ha
recollit Carlos Tobar, gerent de l’ICS a les Terres de l’Ebre.
El projecte CSC/ARQ examina l'anàlisi del rendiment i la qualitat que busca
superar la limitació actual de les fonts d'informació i permetre que els centres
que hi formin part puguin compartir quelcom més que dades i resultats
Durant la Jornada també hi ha hagut una conferència sobre Big Data i una taula
rodona amb les experiències en benchmarking d'hospitals que van emportar-se
premis CSC/ARQ en l'edició del 2016.

L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta rep un reconeixement 

DEL CONSORCI DE SALUT I SOCIAL I BENCHMARK SANITARI 3.0

Cinc persones aturades s'han incorporat aquest dijous al Consell Comarcal del
Baix Ebre per fer treballs de manteniment a la Via Verda, el Camí natural de
l'Ebre i el GR-92 durant els propers sis mesos. Aquestes cinc contractacions
s'inclouen en el Pla d'Ocupació Baix Ebre 2017, que impulsa la Diputació de
Tarragona amb la col·laboració de l'ens comarcal. Les persones que hi partici-
pen rebran també formació complementària dirigida a millorar les seves habili-
tats personals i professionals i afavorir la posterior inserció al mercat laboral.
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Daniel Andreu, en nom de la
institució, els ha donat la benvinguda i ha agraït el treball de la Diputació de
Tarragona per a la realització d'aquest pla d'ocupació que fa possible el man-
teniment d'entorns naturals del Baix Ebre. La Via Verda és actualment un dels
principals actius turístics i de lleure de la comarca, utilitzat setmanalment per
centenars de persones, que requereix un manteniment permanent. 

Un nou pla d’ocupació contracta cinc aturats per
fer treballs de manteniment 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

L'Estratègia Territorial Montsià 2026, el pro-
jecte de desenvolupament econòmic elaborat
per les institucions de la comarca, el sector
privat i la comunitat educativa, es va
començar a presentar ahir dijous 15 de juny
als diferents municipis del Montsià. Es faran
diferents assemblees locals en les quals assis-
tiran, a més de l'alcalde del municipi, altres alcaldes de localitats
veïnes. La primera de les assemblees es va fer ahir al municipi
de Mas de Barberans. El dia 22 de juny la presentació es traslla-
darà a Sant Carles de la Ràpita i, el 29 de juny a Masdenverge.
Les assemblees s'aturaran durant els mesos de juliol i agost i es
reprendran al setembre per fer-se, fins a la primera quinzena
d'octubre, a la resta de municipis del Montsià.
L'Estratègia Montsià 2026 és el resultat del procés participatiu
engegat l'any 2016 i vol augmentar l'ocupabilitat i fomentar
l'ocupació decent a la comarca. Per aconseguir aquest objectiu
es vol promoure un teixit empresarial diversificat que dinamitzi
els recursos del territori i que sigui inclusiu amb les persones.

Assemblees locals per presentar
l’Estratègia Territorial Montsià 2026

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

L’Ajuntament d’Alcanar ha
adquirit 4 nous vehicles a
través del sistema de rèn-
ting, per un període de 4
anys, destinats a la Brigada
Municipal d’Obres i als
Serveis Tècnics. L’objectiu
d’aquest lloguer és reduir
les despeses de combusti-
ble i manteniment, alhora
que incrementar la segure-
tat dels treballadors i treba-
lladores municipals. El pro-
cés de licitació es va iniciar a finals del 2016 i, posteriorment,
s’ha  adjudicat a l’empresa Cronorent SL, que recentment ha
fet l’entrega dels vehicles al consistori. Ivette Fibla, regidora
responsable de l’àrea, ha explicat que “amb aquesta mesura
hem renovat gairebé la meitat de la flota  i, en concret, aquells
vehicles més antics, que molt sovint estaven en reparació i con-
sumien molt carburant”. El sistema de rènting actualment és
molt utilitzat per les administracions públiques, ja que, com ha
concretat la regidora, “permet tenir molt acotades les despeses
i millorar les condicions de seguretat i eficàcia dels operaris”.

Alcanar disposa de 4 nous vehicles

PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA I RACIONALITZAR LA DESPESA
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