
 

 

 

 

 
El CAP de Móra la Nova reobrirà els cap de setmana i festius a partir del dia 1 de 
gener de 2017 
 

A partir del dia 1 de gener de 2017 el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Móra la Nova, 

oferirà també els seus serveis els caps de setmana i els festius de les vuit del matí a les 

vuit del vespre. Es veurà complida així una llarga reivindicació de l’Ajuntament i de 

molts veïns de la comarca que reclamaven aquesta reobertura des que el servei es va 

deixar de prestar el mes d’octubre del 2011 arran de les retallades imposades pel 

govern català, per la crisi econòmica. L’alcalde Francesc Xavier Moliné ha manifestat la 

seua satisfacció “el nostre equip de govern sempre ha demanat que es reprengués 

aquest horari perquè assegura una qualitat del servei als nostres conciutadans. Amb 

el cap tancat els veïns del nostre poble i els dels pobles del costat –és centre de 

referència de Rasquera, Ginestar, Tivissa, Garcia, Benissanet, Miravet i Mora d’Ebre- 

s’han de desplaçar a l’Hospital de Móra d’Ebre i com aquí es concentren totes les 

urgències de la zona, esperar més del temps necessari “. 

La reivindicació de recuperar el servei del CAP tots els dies de la setmana és un dels 

cavalls de batalla en què l’actual equip de govern treballa des que va prendre 

possessió del govern municipal. Només ocupar el càrrec, l’alcalde es va reunir amb els 

Serveis territorials de Salut, a qui va traslladar aquesta reivindicació avalada per unes 

300 signatures de ciutadans moranovencs i de la comarca, i ara fa unes setmanes 

Moliné va fer les darreres gestions i va traslladar aquesta mateixa petició al conseller 

de Salut i al Servei Català de la Salut a les Terres de l’Ebre, dels quals va aconseguir el 

compromís que la reobertura seria imminent, a finals d’enguany. Moliné ha recordat 

que aquesta demanda ja era una petició defensada pel seu partit, ERC, des del mateix 

moment en què es va anunciar el tancament del servei.  

Amb l’ampliació de l’horari, el Cap de Móra la Nova estarà obert  tots els dies de la 

setmana de les 8 a les 20 hores. 

 

Móra la Nova,  28 de desembre del 2016 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


