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Són nombroses les activitats a destacar d’entre les que s’han anat succeint
en aquest darrer trimestre al nostre poble, i totes elles segueixen un fil con-
ductor, el que ara s’acostuma a dir un fil roig, que és per un cantó la consta-
tació de l’activitat i la vitalitat de les diferents entitats i associacions, i per
l’altre la concreció en positiu dels projectes endegats o impulsats des de l’ad-
ministració municipal. Al costat dels actes festius i alhora d’afirmació com
la diada de l’Ermita, Sant Jordi, Sant Joan, o el festival escolar, n’hi ha d’al-
tres d’un to més general, com ara les Jornades Culturals o les exposicions de
l’Escola d’Arts o del Col·lectiu de Dones o dels 20 anys de l’Associació
Catalana de Municipis  i també de més materials en actuacions que ajuden
a millorar el nostre nivell de benestar, com ara la instal·lació de megafonia
al polígon industrial, la presentació del nou projecte de rec del pantà dels
Guiamets amb el qual tot el terme serà regable, la licitació de les obres per a
la renovació de l’enllumenat del barri del Remei o l’encàrrec de redacció del
projecte de la residència d’avis que va anunciar públicament la consellera de
Benestar Social fa uns dies, sense oblidar la licitació de l’obra de soterra-
ment del pas a nivell per part del Ministeri de Foment. 
Juntament amb aquests projectes que van assegurant el nostre futur, vull
destacar la visita del President de la Generalitat a la nostra vila per inaugu-
rar les instal·lacions d’energia solar i l’aula d’informàtica del col·legi i per
presentar el nou Institut Ramon Muntaner, una aposta de la Generalitat
per convertir Móra la Nova en el centre de referència de les entitats dedica-
des a l’estudi i la promoció de la cultura catalana (Catalunya, País Valencià,
Aragó, Illes Balears,  Andorra, Alguer, Rosselló) amb el que representa de
projecció exterior i també d’activitat a nivell pel moviment de gent especia-
litzada que visitarà el centre i la gent que hi treballarà. 
Tot plegat, un conjunt d’accions i activitats que ens mantenen en primera
línia i ens permeten afrontar el futur amb més garanties d’èxit.

Joan M. Sabanza
Alcalde

El fil roig
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La Generalitat ha anunciat la crea-
ció de la Institució Ramon
Muntaner i la seua ubicació física a
l’edifici del Mas de la Coixa. El
centre de Recerques Culturals es
crea a les Terres de l’Ebre com a
cruïlla dels Països Catalans per
donar suport a l’activitat de les
entitats dedicades a l’estudi i la
promoció de la cultura catalana. El
centre tindrà com a objectiu la
difusió de la recerca i el  suport a
iniciatives de foment de la cultura
i d’intercanvi i coordinació entre
entitats culturals catalanes, especí-
ficament dels centres d’estudis.
Per això s’estableix un acord amb
la Coordinadora dels Centres
d’Estudis de Parla Catalana. La
Fundació tindrà com a finalitats:
- Elaborar un fons documental per
àmbits referents a la diferents
àrees d’estudi de la realitat cultu-
ral, lingüística, social, econòmica i
política de les terres de llengua
catalana. 
-Difondre, utilitzant els sistemes
tradicionals i els nous recursos de
la societat de la informació, les
referències necessàries per a loca-
litzar webs, estudis documents, ...
que facilitin el coneixement de la
realitat catalana. 
- Afavorir la relació entre estudio-
sos i entitats amb una especial
atenció a les possibilitats que ofe-
reixen les noves tecnologies amb
l’objectiu de crear un espai virtual
de comunicació de les entitats cul-
turals catalanes. 
Coordinar i subvencionar estudis
d’investigació.
-Promoure les relacions entre cen-
tres d’estudi locals i comarcals i
altres institucions acadèmiques,
científiques i culturals.
.Instituir premis i ajudes.
Organitzar reunions científiques i
altres activitats que contribueixin
a l’acompliment de les finalitats de
la Fundació. 
Actualment, existeixen arreu del
domini lingüístic català institu-
cions i entitats que agrupen i coor-

dinen sectorialment ens que treba-
llen per l’estudi de la història, per
la cultura tradicional i popular,
per la recerca i la investigació, o bé
associacions que promocionen la
cultura catalana en el sentit més
ampli del concepte. Hi ha exem-
ples: el mateix Centre de Cultura
Tradicional i Popular del
Departament de Cultura, amb el
seu programa Arrels o l’Àrea de
Foment de la Cultura Popular i de
l’Associacionisme; el Patronat
Francesc Eiximenis de Girona; el
Servei d’Història Local de la
Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb la signatura de convenis
diversos amb centres d’estudi i
altres universitats i amb institu-
cions locals; l’Institut Joan Lluís
Vives, la Coordinadora de centres
d’estudis de parla catalana; la pro-
posta de coordinadora de centres
d’estudis comarcals del País
Valencià; a més de la proposta del
III Congrés de Cultura Catalana
materialitzada en el Centre de
Recerca i Documentació Pau Vila.
Aquestes referències, demostren
que hi  ha la necessitat alhora que
l’interès, d’unir esforços per tal
d’afavorir la coordinació i l’inter-
canvi, la recerca i la investigació, la
promoció i la divulgació, la forma-

ció i la informació d’aquells cen-
tres i/o entitats que treballen per
conèixer i donar a conèixer el nos-
tre país: la nostra història, la nostra
cultura, la nostra llengua. 
Tot aquest teixit format per enti-
tats culturals, associacions, centres
d’estudis, etc. contribueixen deci-
sivament, per la seva implantació,
a un equilibri territorial que cal
reforçar perquè existeixi una
autèntica cohesió cultural. Aquest
món de l’associacionisme cultural
està parcialment conformat per
organismes ja esmentats i, en
alguns casos, s’han establert rela-
cions amb les diferents universi-
tats del domini lingüístic.
A les Terres de l’Ebre hi ha el punt
geogràfic idoni per acollir un cen-
tre amb capacitat d’articular inicia-
tives i oferir un servei al divers
món del teixit associatiu del nostre
espai cultural i per això la
Generalitat de Catalunya es marca
com a objectiu prioritari la creació
d’aquest organisme amb la finali-
tat de consolidar i fomentar una
xarxa cultural en el marc legal
d’una fundació que integraria ins-
titucions i entitats, i és molt desta-
cable que sigui Móra la Nova
aquest punt tan significatiu i
simbòlic alhora.

Móra la Nova serà la seu de la
Institució Ramon Muntaner
Fundació dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

MUNICIPALMóra la Nova
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- Quins són els reptes de futur que
té l’escola pel curs vinent?
-”Reptes, reptes en especial de
futur pel curs vinent no hi són;
però sí que n’hi ha dos que sem-
pre tenim molt presents i volem
que es mantinguin per damunt
de tot. El primer és que els alum-
nes aconsegueixin sempre l’ele-
vat nivell pel que s’han destacat
tots els que surten del nostre cen-
tre i el segon és consolidar la
doble línia al centre, per la qual
cosa és necessari que es mantin-
gui l’increment de matrícula dels
tres últims anys.”
- El centre disposa d’un bon equipa-
ment pel que fa a les noves tecnolo-
gies, com es tradueix això en la for-
mació dels alumnes?
- “Efectivament, l’aula d’in-
formàtica és una de les millors
dotades, la qual cosa permet que
els alumnes utilitzin i es familia-
ritzin amb les noves tecnologies.
La informàtica no és una matèria
curricular, per tant s’utilitza com
una aplicació a les diferents
assignatures curriculars com
són: matemàtiques, llengües,
coneixement del medi social i
natural. Tots els cursos, des de 
P-3 fins a 6è utilitzen l’aula d’in-
formàtica com una activitat més
dins de l’horari escolar.”
- Quin és el paper de l’Associació de
Pares en el dia a dia de l’escola?
-“L’Associació de Pares
d’Alumnes  té un paper molt
important en el funcionament
del centre amb una doble ves-
sant. Per una banda com un
suport a les decisions preses pel
Claustre de professors i coopera-
ció personal i econòmica als pro-

jectes que es fixen al comença-
ment de curs dins del Pla
General del Centre que també
inclou les activitats que la pròpia
Associació organitza al llarg del
curs. Per l’altra, la d’ésser un
enllaç entre les inquietuds dels

pares (que de vegades ens arri-
ben de forma directa) i el Centre.
Aquests suggeriments són molt
bons i així, tots plegats, contri-
buïm a millorar la qualitat de
l’ensenyament. Haig de destacar
que la relació que hi ha entre
l’APA i el centre és excel·lent.
Des d’aquí aprofito per felicitar-
los i al mateix temps agrair-los la
tasca que desenvolupen.” 
- Quines són les principals activi-
tats complementàries al programa
educatiu que es porten a terme?
- “N’hi ha moltes però crec que
en podríem destacar tres:  el
menjador escolar, gestionat per
l’APA, i que ha sigut un factor

determinant en la consolidació
de la matrícula. Les classes de
mecanografia i informàtica orga-
nitzades per l’APA. Les activitats
esportives organitzades i coordi-
nades pel centre amb la col·labo-
ració dels pares, dintre del pro-
grama dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya.”
- Fa poc temps que han estrenat pla-
ques solars per subministrar energia
a l’escola. Porten a terme altres acti-
vitats relacionades amb el medi
ambient?
- “Les activitats relacionades
amb el medi ambient estan inclo-
ses en els programes de coneixe-
ment dels medis: social i natural.
De forma més específica puc dir
que la Setmana Cultural s’ha
dedicat durant tres cursos al
medi ambient.”
- Personalment, amb tots els anys
que fa que està al capdavant del cen-
tre, com  ha evolucionat?
- “És evident que hi ha hagut
una gran transformació, encara
que no sempre totes hagin sigut
positives. Positiva ha sigut el
nombre d’alumnes per classe. En
l’actualitat és inferior a 20 tenint
la majoria de les classes al vol-
tant de 15. Hi ha una gran
diferència amb fa uns 15 o 20
anys quan hi havia entre 35 i 45
alumnes per aula. El poder dis-
posar d’especialistes en EF,
Música, Anglès i Educació
Especial, la dotació de medis de
què disposem en l’actualitat era
impensable fa uns quants anys.
Només cal veure el nou centre.
Malgrat totes aquestes avantat-
ges també he de dir que no ha
estat gens positiva l’evolució en
el respecte i valoració dels pares
en relació amb el treball del pro-
fessorat que hi ha a la societat.”
- Quan al setembre els alumnes tor-
nin a les aules, trobaran  canvis?
- “De moment tot seguirà igual,
no hi haurà cap canvi significa-
tiu. És possible que algun nou
mestre s’incorpori a la nostra
plantilla.”

Ildefonso Franco   

E N T R E V I S T A

DIRECTOR CEIP 3 D’ABRIL

“ L’APA té un paper molt

important en el 

funcionament del centre”

Ildefonso Franco Poza, a qui tots
coneixem com l’Alfonso, és el director
del CEIP 3 d’Abril de Móra la Nova.
L’Alfonso fa 32 anys que és mestre i
pràcticament sempre ha estat a la nos-
tra escola. Des del 1979 n’és director.
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Visita del President de la Generalitat
Jordi Pujol va interessar-se per les empreses del nostre polígon

Butlletí Municipal
Móra la Nova

El matí del dilluns, 17 de juny, el
Molt Honorable President de la
Generalitat, Jordi Pujol, va arri-
bar a Móra la Nova per tal de
visitar els següents llocs: l’estada
del president va començar ben
d’hora a l’edifici del Mas de la
Coixa, lloc on es va presentar la
Institució Ramon Muntaner, que
ha de tindre la seua seu a l’edifi-
ci del Mas de la Coixa, i que ha
de convertir-se en el centre
neuràlgic de tots els centres d’es-
tudis dels Països Catalans.
Aprofitant aquesta avinentesa,
s’inaugurarà una exposició
al·legòrica al tema en qüestió i
també cal dir que, ja que es
comptava amb la  presència de
nombrosos mitjans de comunica-
ció, el president va concedir una
roda de premsa.
El segon lloc de visita van ser les
noves reformes de l’empresa
BCM al polígon industrial de
Móra la Nova. Aquesta és una
empresa que ja fa uns anys que
es va instal·lar al nostre poble, i
que es dedica bàsicament a la
comercialització de la fruita. El
president va tindre ocasió de
parlar amb els propietaris i els
treballadors durant una estona.
El president Pujol va manifestar,
per la seua part, que “aquestes
comarques havien d’anar enda-
vant si tots els sectors anaven
endavant”, en clara al·lusió als
fets esdevinguts l’últim any
arran de la impossibilitat d’ins-
tal·lar una empresa de generació
d’electricitat a Móra la Nova. En
aquest sentit, va parlar de la
injustícia amb el cas d’Enron.
Després d’aquesta indústria, va
ser en els Cellers Mariol, empre-
sa de nova implantació, però que
està ubicada a les instal·lacions
d’Elias Gil, on el president va
conèixer el treball que s’hi està
fent a partir dels productes agrí-

coles de la vinya i el vi. Cellers
Mariol és una planta embotella-
dora que té una producció quan-
tificada en un tres milions d’am-
polles l’any. També, òbviament
es van visitar els edificis d’Elias
Gil, i es va poder comprovar in
situ el sistema de treball i de pro-
ducció de l’empresa. 
Finalment, i aquí es va acabar el
recorregut, el CEIP 3 d’Abril va
ser el lloc on el president Pujol
va inaugurar el oficialment el
sistema fotovoltàic d’acumulació
d’energia solar i de posterior
producció d’energia elèctrica.
Aquest és un sistema modern
que poc a poc es va implantant a
molts llocs que pretenen ser cap-
davanters en les noves formes de
producció d’energia. Al mateix
col·legi també es va inaugurar la
banda ampla d’accés a Internet, i
amb els xiquets de l’escola es va
comprovar el funcionament del
sistema ADSL a l’aula d’in-
formàtica amb els ordinadors a
punt. El president, que en finalit-
zar l’acte va dir a unes paraules a
tots els assistents, opinava que

“era molt important que els cen-
tres d’ensenyament estiguessin
ben dotats” i que “necessitàvem
un bon ensenyament”.
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Divendres 14 de juny
es va presentar al
Casal de Móra la Nova
el nou rec dels
Guiamets. El conseller
Josep Grau va parlar
de la millora i del con-
dicionament de la
xarxa de rec de l’em-
bassament dels
Guiamets, del qual en
podran treure benefici
dels pobles del
Masroig, Garcia, els
Guiamets, Móra la
Nova i Tivissa. El pro-
jecte té un pressupost
de més de 23,6 milions
d’euros. 
Aquest rec permetrà
millorar la qualitat
dels conreus de cire-
rers, ametllers, alber-
giners, olivers i vinyes

d’aquestes poblacions
del Priorat i de la
Ribera. “Si no podem
competir en quantitat
ho hem de fer en qua-
litat perquè l’aigua ens
dóna l’estabilitat” va
manifestar el conse-
ller. En aquest acte de
presentació, l’assem-
blea de la comunitat
de regants havia de
donar la seva aprova-
ció i així va succeir. El
projecte, les obres del
qual està previst que
comencin a la tardor,
dotarà d’aigua, 2485
hectàrees de conreu.
El 67% de l’obra serà
finançada pel Govern
central, el 20% per la
Generalitat i el 13%
pels futurs usuaris.

Es presenta el Rec
dels Guiamets

Constitució del CPIDE

S’acorda l’ampliació de l’abocador
de Tivissa
El dia 27 de maig hi va haver una reunió al Consell Comarcal de
la Ribera de tots els alcaldes de la comarca per parlar de l’am-
pliació de l’abocador de Tivissa. En aquesta reunió es va parlar
que s’havia de tirar endavant una ampliació de l’abocador amb
el compromís dels adjudicataris de garantir amb un mínim de 15
anys la recollida de les deixalles de la Ribera, la Terra Alta i el
Priorat. L’acord de tots els representants municipals va ser unà-
nime, i es va proposar de començar a treballar per aquesta futu-
ra ampliació

Divendres, dia 19 d’abril, es va constituir a Amposta el CPIDE
(Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l’Ebre) un orga-
nisme integrat per 36 dels 42 membres possibles. Aquest orga-
nisme crea alhora cinc comissions d’estudi específiques per
començar a desenvolupar els seus objectius. Aquestes cinc
comissions són: de règim hídric i de gestió de l’aigua, costes i
regressió, món local, estudi mediambiental i model agronòmic i
pesquer. 
El president del consorci és el delegat del Govern a les Terres de
l’Ebre, Francesc Sancho, i cal dir que Móra la Nova com a muni-
cipi menor de 10.000 habitants, també compta amb representació
a la directiva del CPIDE, en la figura de Pasqual Bellmunt. 

S’ha instal·lat, al polígon
industrial, una torre de
megafonia amb quatre alta-
veus per tal de posar al dia
el sistema del Pla
d’Emergència Nuclear que
ja funciona a tot arreu de la
vila i de la comarca, però
que a les instal·lacions del
polígon industrial encara
no era operatiu.
El sistema de megafonia
permetria, en cas d’e-
mergència, que totes les
persones que treballen al
polígon industrial tingues-
sin la informació necessària
i urgent, si fos el cas, de pri-
meríssima mà.

Instal·lació de megafonia al
polígon industrial
És un nou sistema d’avís d’emergència pels treballadors 
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Les regidories de Cultura i Joventut
van organitzar,entre els dies 20 d’a-
bril i 9 de juny, unes jornades cul-
turals obertes al gran públic.
Aquestes jornades, que  s’organit-
zen al temps de la primavera per-
què és quan ve més de gust sortir
una estona cap al tard per partici-
par-hi, tenen la pretensió d’oferir
als vilatans espectacles o qualsevol
mena d’acte cultural que pugui
despertar el seu interès. Moltes
vegades, algunes de les persones
que hi ha anat , manifesten la seua
sorpresa i alhora complaença per
aquella conferència o aquella
actuació musical que no s’espera-
ven.
Enguany van començar les jorna-
des el dia 20 d’abril amb un espec-
tacle per als joves a càrrec de la
companyia Toc de Retruc que fan
oferir l’espectacle Tutti Frutti.Al dia
següent, tot i que no era Sant Jordi,
la Coral Sant Pau de Móra la Nova
va oferir un recital al Casal amb un
repertori de cançons catalanes
molt oportú per la diada de dos
dies després.
Tres conferències: la primera a
càrrec d’un grup d’estudiants de la
Universitat de Barcelona, sobre el
potencial del turisme a la Ribera
d’Ebre; la segona a càrrec de l’es-
criptor, periodista i actual director
general de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió, Vicenç
Villatoro, que va parlar de l’ofici
d’escriptor i va delectar els assis-
tents amb una xerrada molt didàc-
tica alhora que interessant; la terce-
ra, amb la presencia del periodista
Xavier Graset, director del progra-
ma de Catalunya Ràdio “El món s’a-
caba”, que va parlar sobre el difícil
paper dels mitjans de comunicació
dins la societat actual.
El dia 4 de maig, dissabte, un auto-
car ple de moranovencs, va des-
plaçar-se a Reus per visitar llocs
importants de la ciutat des del
punt de vista del moviment artístic
del Modernisme.Es va poder visitar
un pavelló de l’Institut Pere Mata,
de l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner, la casa Gasull i la casa

Rull, la Prioral de Sant Pere, la sala
de plens de l’Ajuntament de Reus, i
també l’espai Gaudí,on es va poder
contemplar una retrospectiva
immillorable sobre l’arquitecte
Antoni Gaudí.
Dos festivals al Casal: els dies 4 i 5
de maig, els professors del CEIP 3
d’Abril i els seus alumnes van mun-
tar un maratonià festival amb el
nom de “La volta al món en pati-
net”.Amb la participació de pràcti-
cament tots els xiquets del col·legi,
es va anar fent viatge a través de les
diferents cultures del món.
L’espectacle va rebre una acollida
magnífica per part del públic, ja
que l’interès que hi van posar uns i

altres perquè l’èxit fos de veritat,va
ser molt gran. El dia 9 de juny, d’al-
tra banda, l’Associació d’Amics del
Ferrocarril de Móra la Nova va con-
vocar el públic a un festival que
pretenia recaptar fons per a l’asso-
ciació. En aquest festival hi va
haver,entre d’altres coses,paròdies
de teatre, músiques del món, acu-
dits, ventriloquia, noticiaris molt
particulars, etc.
Finalment, el dia 8 de juny, un bon
grapat de nens i nenes de Móra la
Nova van participar en el concurs
de dibuix infantil que cada any ser-
veix perquè,posteriorment, s’il·lus-
tri la portada del programa de la
Festa Major.

Jornades culturals

L L E U R E

Les conferències han compartit programa amb activitats lúdiques



La Unió de Comerciats de Móra la

Nova va preparar un berenar a

base de pa, vi i sucre per a tothom

en la diada de Sant Jordi. Aquesta

idea, que va iniciar-se l’any passat,

ve a recordar aquells antics bere-

nars de fa molts anys, que encara

ara la gent gran recorda d’una

manera especial. El berenar de la

Unió de Comerciants va ser molt

concorregut, entre d’altres coses

perquè va fer un temps esplèndid i

la gent tenia ganes de sortir al

carrer. Hi va haver l’actuació de la

xaranga la Murga

Al matí, alumnes del CEIP 3 d’Abril

van organitzar una taula al centre

de la vila amb força llibres per a la

venda al públic. També hi havia,

per descomptat, parades de roses

perquè tothom pogués participar

en aquesta diada ara ja tan recone-

guda a nivell internacional, que és

Sant Jordi.

Els comerciants cel·lebren la festa
de Sant Jordi amb un berenar
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Diumenge,dia 28 d’abril, i al turó de Sant
Pau, va tenir lloc la commemoració que
tots els moranovencs celebren en honor
del patró, Sant Pau. La diada de Sant Pau
comença, de fet, al vespre anterior, quan
els feligresos duen, en romeria, el sant a
pes fins a l’ermita.Al dia següent, tots els
que acudeixen a l’ermita,passen una jor-
nada esplèndida en companyia dels seus
i de la resta de conciutadans. Un dia que
s’aprofita per descansar, per parlar amb
la gent, per participar en jocs, per dis-
traure’s, etc. La concurrència al dinar
que reparteixen els membres de

l’Ajuntament és notable, i després,a l’ho-
ra del cafè, s’aprofita per fer unes parti-
des de cartes, per jugar els més petits o
també per passejar. Enguany vam tenir
la satisfacció de comptar amb la com-
panyia de mossèn Joan Martorell que   va
estar molt content de compartir aquest
acte amb nosaltres. Recordem que les
obres de la construcció de l’Ermita van
començar quan ell exercia la seua tasca
a Móra la Nova, i també va ser un motiu
especial el fet de celebrar el seu cin-
quantè any d’ofici religiós.

Diada de l’Ermita de Sant Pau
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20 anys de l’ACM

El dia 12 d’abril es va inaugurar l’exposi-
ció “20 anys de l’Associació Catalana de
Municipis” a l’edifici del Mas de la Coixa
de Móra la Nova.L’Associació Catalana de
Municipis és un dels dos organismes
municipals més importants de Catalunya
i acull i informa la major part dels muni-
cipis del país en qüestions de gestió i
política municipal.
L’exposició va ser inaugurada pel presi-
dent de l’ACM, Joan Maria Roig, alcalde
d’Amposta i diputat al Parlament de
Catalunya. Aquesta exposició oferia una
retrospectiva fotogràfica del treball que
l’organisme ha anat duent a terme durant
els primers vint anys d’existència. Les
autoritats i altres persones que van ser
presents a l’acte van valorar molt positi-
vament la mateixa exposició i també la
tasca que des d’ella s’està fent en  favor
del municipalisme.

El dia 21 de juny, a Garcia
es va fer la festa de la
gimnàstica de la gent gran
de la Ribera d’Ebre.
Aquesta celebració té lloc
al mes de juny, que és
quan acaba el curs.
Aquesta és la festa de
comiat, i tot comença amb
una demostració de
gimnàstica, que enguany
es va fer a les piscines de
Garcia, i també amb una
missa a l’església de
Garcia. En el posterior
dinar que es va fer a la
Fonda Barcelona de Móra
la Nova, i on es comptava
amb la presència de 330
participants, també hi va
ser present la delegada de

Benestar Social de les
Terres de l’Ebre, Mercè
Santmartí, un representant
del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, alcaldes i
regidors de la comarca,
l’alcalde de Móra la Nova,
Joan Sabanza i la regidora
de Benestar Social, Nuri
Llorens.
En un gran ambient de
germanor, es va poder
departir amb tothom, fent
que el final del curs fos
d’allò més agradable, i pro-
posant, ja per l’any que,
noves il·lusions i moltes
ganes de començar una
altra vegada aquesta pràc-
tica tan sana des de tots
els punts de vista.

Fi de curs de la gimnàstica per la
gent gran a Garcia

Diumenge, dia 23 de juny,
vespre de Sant Joan, van
tenir lloc els actes habituals
que en aquesta data
toquen. Per començar, el
concurs de fogueres que fa
que molts nois i noies de
Móra la Nova construeixin
fogueres per diversos
carrers i places de la vila, i
cal dir que en aquesta edi-
ció eren onze les fogueres
que hi havia inscrites, i que
els guanyadors van ser: pri-
mer lloc per a la foguera
Reciclator, de la plaça
Ribera d’Ebre del barri del
Remei, amb un premi de 55
euros; segon lloc per a la
foguera Aventures a South
Park del final del carrer
Major, amb un premi de 35
euros, i tercer lloc per a la
foguera Harry Potter i la
Pedra Filosofal del Barranc

de Nolla, amb un premi de
18 euros. Joves de Móra la
Nova van anar a la plaça
Mercadal de Reus, que és
on es reparteix la flama del
Canigó per a tots els pobles
del voltants que la volen
per les seves fogueres.
Posteriorment aquesta
flama és repartida des de
Móra la Nova per a diverses
poblacions de la Ribera
d’Ebre. Hi va haver, també,
l’actuació del grup de gra-
llers de Móra la Nova
“Donem la nota”. Es va lle-
gir el manifest de Sant Joan,
i després es va repartir la
flama.A la nit, la tradicional
revetlla de Sant Joan, ame-
nitzada en aquesta ocasió,
pel grup Junior’s.Aquesta és
la revetlla que obre les acti-
vitats de la temporada d’es-
tiu.

Sant Joan 2002

Festa de la Gent Gran
Diumenge, dia 30 de juny, i a la Llar del
Jubilat, es va fer la festa anual de la gent  gran
amb una assistència d’unes 320 persones.
Durant aquesta celebració, i també com és
habitual, van rebre l’homenatge el iaio
Antonio González i  la iaia Josefina Soriano.
Abans que es repartís el berenar per a tots
els assistents, es va fer el lliurament dels tro-
feus dels concursos de guinyot, manilla, boti-
farra, dominó, parxís i petanca. Uns trofeus
oferts per l’Ajuntament i que van ser lliurats
als guanyadors pels mateixos membres del
consistori que hi eren presents. La festa va
ser amenitzada per la Tuna de la Universitat
Rovira i Virgili i després del berenar hi va
haver ball per a tothom.

Els avis han estat també els protagonistes de la seva festa anual



Durant la primera quinzena de
maig, els professors i alumnes de
l’Escola d’Arts Plàstiques i
Disseny de Móra la Nova, van
organitzar una exposició dels
treballs realitzats els últims
mesos, i aquesta exposició es va
ubicar al palau Oliver de Boteller
de Tortosa que també és la seu

del Departament de Cultura de
les Terres de l’Ebre. La inaugura-
ció, que va ser el dijous 2 de
març, va ser presidida pel dele-
gat territorial, senyor Josep Cid,
per l’alcalde
de Móra la
Nova, senyor
Joan Sabanza, i
per la directo-
ra de l’Escola,
Íngrid Caba.
Tots els alum-
nes i professors de l’escola hi
van ser, així com altres persones
aficionades a l’art. La mostra ofe-
ria pintures, escultures i treballs
d’esmalts, i totes les persones
que hi van anar, entre les quals
ho havia alguns artistes de les
Terres de l’Ebre, van destacar la
qualitat i originalitat de les
obres.
Sense deixar l’Escola d’Arts, cal
dir que enguany es va instal·lar
l’aire condicionat en una de les

sales que més ho ha necessitat
sempre,que és la sala d’esmaltat-
ge, ja que es troba en una part de
l’edifici amb poca ventilació, i
també perquè la mateixa elabo-

ració dels tre-
balls comporta
que s’hagi de
treballar prop
de temperatu-
res altes, la qual
cosa provoca
aquesta calor

forta que esmentàvem.
El dia 25 d’abril, d’altra banda,
alumnes de l’IES Julio Antonio de
Móra d’Ebre van visitar l’Escola
acompanyats dels seus profes-
sors. Aquesta visita pretenia fer
conèixer la labor de l’Escola a un
alumnat molt proper que, potser
per diverses raons, no tenia
coneixement de les grans possi-
bilitats que el nostre centre ofe-
reix.

Exposició a Tortosa  dels alum-
nes de l’Escola d’Arts
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El dia 8 de març es va fer un
sopar al restaurant El Setrill de
Móra la Nova amb l’assistència
de 35 dones. El motiu era que se
celebrava el dia de la dona treba-
lladora. Aquest dia té, en els
últims anys,una gran repercussió
en tots els àmbits, i suposa un
reconeixement clar de l’impor-
tant paper de la dona, un paper
que en alguns sectors encara no
està suficientment valorat.
També el col·lectiu de dones va
organitzar una sortida a

Barcelona el dia 6 d’abril al
Teatre Novedades per veure l’o-
bra Hello Dolly que representa
l’actriu Concha Velasco.
El col·lectiu va participar en un
curs de pràctica mecànica de
cotxes molt interessant i curiós.
L’assistència va ser poca, 6 perso-
nes, i el curs es va realitzar al
Taller Ramon Vilàs. Entre les
coses que es van ensenyar, hi va
haver el canvi de rodes, el canvi
d’oli, la pressió de l’aire, l’aigua, la
posició del volant, el seient, els

cinturons, etc.
El dia 3 de juny el col·lectiu va
anar en autocar a la Garrotxa i va
tenir l’ocasió de visitar la Fageda
d’en Jordà, el volcà Crossat, els
pobles de Santa Pau i Besalú.
Finalment, el dia 27 de juny es va
celebrar el sopar que cada any
obsequia totes les seves associa-
des de manera gratuïta com a clo-
enda dels cursos que s’han
impartit durant tot l’any.Al sopar
hi van assistir 194 dones i va aca-
bar amb una discoteca mòbil.

El Col·lectiu de Dones de Móra la Nova tanca el
curs amb un trimestre farcit d’activitats 

L’Escola ha estrenat també un nou equipament d’aire condicionat
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Control de fums i sorolls
dels ciclomotors

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-

trud exerci tation ullamcorper suscipit lobor

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-

per suscipit lobor tis nisl ut aliquip ex ea com-

TELÈFONS 
Ajuntament  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .977 40 03 47
Policia Local  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607 20 52 59
Brigada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607 21 53 69
CAP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .977 40 14 52
Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .977 25 25 25 
Ateneu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .977 40 29 28
Pavelló cobert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .977 40 28 89
Llar dels Jubilats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .977 40 22 35
Tele Masos i Ràdio MN  . . . . . . . . . . . . . .977 40 09 48

HORARI DE TRENS
Direcció Barcelona

SORTIDA ARRIBADA a DESTINACIÓ
4,05 7,00 (fins a Sants)

6,50 9,17 (no circula diumenges)

8,27 10,45
12,23 14,42
14,55 17,15 (fins a Sant Andreu)

17,49 20,18 (fins a Sant Andreu)

19,17 21,44 (fins a Sant Andreu)

Direcció Saragossa
SORTIDA ARRIBADA a DESTINACIÓ

0,07 2,37
5,45 8,20 (no diumenges i festius)

7,15 9,54 (no diumenges i festius)

11,24 14,06
12,11 14,15
15,12 15,30  (fins a Flix)

18,07 20,45
19,34 20,40 (fins a Casp)

22,45 23,07 (fins a Riba Roja d’Ebre)

METEOROLOGIA

TEMPERATURES
Gener. màxima 19,03º (27 de gener) mínima 0,4º (19 de gener)
Febrer. màxima 19,3º (26 de febrer) mínima 0,7 (2 de febrer)
Març:. màxima 29,6º (21 de març) mínima 2,7 (3 de març)

PRECIPITACIONS
Gener. Precipitació màxima: 5,1 litres (dia 2) 

Total litres gener: 13,1 l. 

Febrer. Precipitació màxima 4,5 litres (dia 5)
Total litres febrer: 4,5 l.

Març.   Precipitació màxima 21,7 litres (dia 16)
Total litres març: 57,2 litres

Atenció sanitària continuada
Feiners

De 15 h. a 20 h.

CAP MÓRA LA NOVA

C. Francesc Macià, 58

Tel 977 40 14 52

De 20 h.  a 8 h.

HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

Tel. 977 40 17 02

Caps de setmana i festius

de 8 h. a 20 h.

CAP MÓRA LA NOVA

C. Francesc Macià, 58

Tel 977 40 14 52

De 20 h. a 8 h. 

HOSPITAL COMARCAL MÒRA D’EBRE

Tel 977 40 17 02

Naixements
Sara Daniela Filip 08-04-2002

Laura Gallego Argilaga 15-04-2002

Núria Gaseni Escoda 15-06-2002

Defuncions
Josefa Sicart Piñol 24-04-2002

Carmen Fandos Escorihuela 09-05-2002

Josep Vilanova Algueró 12-06-2002

Leonor Escoda Perpiñá 23-06 2002
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