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Dintre d’una societat estructurada com la nostra cadascú te assignat un paper que
desenvolupa amb més o menys encert i amb més o menys satisfacció. Crec que una bona
classificació pot ser la de distingir entre els que es dediquen a fer coses, a treballar, a
buscar solucions als reptes que ens planteja la mateixa societat i els que es dediquen a
parlar, a estar en contra de tot, a criticar utilitzant més l’insult i la mentida que no pas
el raonament.
A mi i a l’equip de govern de l’ajuntament ens agrada ser dels que treballen per millo-
rar el nostre poble, per millorar el nivell de vida dels nostres ciutadans i generar amb la
nostra acció més progrés i benestar des del respecte a tothom. Per això hem aconseguit
situar el nostre poble en els primers llocs del conjunt de les Terres de l’Ebre, tant en
creixement de població, com en creixement d’activitat econòmica, com en creixement
d’activitat cultural i associativa. 
Un bon exemple en son tot el seguit d’activitats que es recullen en aquest BIM. Però no
parlem sols del que s’ha fet fins el setembre, si no també del que, per exemple i sense
anar és lluny, ha ocorregut aquesta darrera setmana, com el lliurament de claus dels
primers pisos de protecció oficial que ha construït la Generalitat amb la col·laboració de
l’Ajuntament a 6 parelles joves del nostre poble, o be la inauguració de les instal·lacions
de Grues Ribera d’Ebre, empresa que ha creat 9 llocs de treball, o l’inici de les obres
d’ampliació de l’arxiu municipal, o dels treballs de reparació de voreres.
Respecte a temes que han estat tractats amb extensió en els darrers BIM’s vull destacar
que, contràriament al que diuen els que en lloc de fer tan sols parlen amb l’ànim de
desinformar amb la mentida, la planta de gasificació de Ribesalbes està en funciona-
ment  i disposa de tots els permisos i autoritzacions, d’acord amb les comunicacions del
seu propi Ajuntament i de la Generalitat valenciana. Respecte a la Fundació Ramon
Muntaner, es previst que a primers de gener iniciï la seva activitat al Mas de la Coixa,
un cop habilitat l’espai necessari. 
A Móra la Nova hem de continuar sent dels que fem coses, dels que treballem per conti-
nuar en els primers llocs malgrat les dificultats passades, per estimular aquest ric teixit
associatiu, per incrementar el nivell d’oportunitats del nostres joves de guanyar-se la
vida sense haver de marxar fora i a la vegada per disposar dels millors serveis i equipa-
ments amb el menor cost possible per als contribuents. 
Només així podem assegurar el present i projectar-nos amb garanties cap al
futur.

Joan M. Sabanza i March
Alcalde de Móra la Nova
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La nostra portada: L’estiu és
temps de festes. A la portada un
dels actes més populars de la nos-
tra festa major, la cursa de muletes
al riu.
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La Festa Major d’enguany va tindre
lloc entre els dies 26 de juliol i 5
d’agost.
Com en els anys anteriors, hi ha
unes prèvies com ara el concurs
d’engalanar carrers, que va ser
guanyat per l’Avinguda Lluís
Companys, o també tots els actes
que es van realitzant els dies ante-
riors a l’inici de la festa. Aquests
actes lúdics i festius, com la gimca-
na que organitzen Ràdio Móra la
Nova i Tele-Masos, o la festa del
batre organitzada per Equus Ebre,
així com el cinema a la fresca, l’es-
pectacle de la Polinèsia, la discote-
ca mòbil per als joves,les cucanyes,
les havaneres o el sopar de germa-
nor, aquests actes, dèiem, són un

complement idoni que escampa la
Festa Major uns quants dies més,
l’oxigena.
La pubilla 2002 va ser l’Irina
Benaiges, i les damisel.les, l’Ariadna
Abella i la Míriam Farnós; l’hereu va
ser l’Ambròs Segura, i els fadrins, el
German Moreno i el Joel Beltran.
Els actes típics de la Festa, com
sempre, la inauguració amb traca i
coets, i el berenar per a tothom. El

vermut passat per aigua, el vòllei-
fang, la festa del riu, cercaviles,
exhibició de balls llatins, concert al
Casal, futbol, revetlles, passejades
ciclistes, les Nits Blanques, etc., i la
cloenda amb els focs d’artifici.
Van ser uns dies d’esbarjo,diversió,
comunitat i participació. La
col.laboració d’entitats i particu-
lars fan que la celebració sigui
encara més lluïda.

Móra gaudeix de la festa major
La col.laboració d’entitats i particulars ha estat molt important

La festa major ha estat, un any més, una celebració

molt lluïda farcida d’actes lúdics
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- Quines són les principals activi-
tats que realitza el col·lectiu de
dones durant el curs?
-”Les principals activitats que por-
tem a terme són els cursos de
ceràmica russa, tridimensionals,
gimnàstica de manteniment,punta
de coixí, enquadernació i teatre,
amb el qual hem realitzat unes
quantes sortides i hem participat
en un concurs a Tortosa de grups
de teatre amateur de les Terres de
l'Ebre, però fins al desembre no se
sabrà qui han estat els grups guan-
yadors.”

- De cara a aquest any, hi ha acti-
vitats noves entre  les propostes
que prepara la junta?
-“Sí, estem preparant unes con-
ferències molt interessants per a
les dones i també unes quantes
sortides lúdiques que es faran
durant el curs. També es prepara
una exposició per al proper mes
de febrer amb diorames de fotos
del poble de Móra la Nova que
pensem que serà una de les més
grans que s'han fet a Catalunya i la
gent la podrà veure durant tot el
mes de febrer.”

- Està preparant el col·lectiu de
dones de Móra alguna activitat
especial de cara a aquestes festes
de Nadal?
-“Com que enguany, per les obres
que s'estan fent al Casal,que era el
lloc on es feia el pessebre, no el
podrem fer, estem preparant una
xocolatada per santa Llúcia,que és
quan es presentaran les candida-
tes per a alcaldessa i regidores del
dia de santa Àgueda.Aquesta és la

nostra activitat prevista de cara a
aquestes festes. ”

- Què representa per Móra la
Nova una entitat com el col·lec-
tiu que vostè presideix?
-“El col.lectiu de dones és un més
dels motors que a Móra la Nova

generen activitat. En aquest cas,
nosaltres hem volgut dinamitzar
l'activitat lúdica, formativa i asso-
ciativa, i hem constituït, de ben
segur,un referent i un bon punt de
trobada per a les persones amb
inquietuds socials del nostre
poble”.

“Des que es va formar el

col·lectiu hi ha una rela-

ció molt més cordial i

amistosa, més propera ”

- Quina fita li agradaria assolir
des del càrrec de presidenta?
-”El que més m’agradaria és e és
mantingués durant molt de temps,
fins i tot anys, aquesta cooperació
i que les col.laboradores partici-
pin no tan sols amb el seu número
de carnet, sinó que col.laborin en
tots els actes i activitats que es fan
i que es poden arribar a dur a
terme.”

- Què els diria a les moranoven-
ques que encara no en formen
part per animar-les a participar
en les activitats que organitza el
col·lectiu?
-”Que s'animin a participar, i que,a
banda dels cursets, s'ho passarien
molt divertit i distret amb la resta
d'activitats, que n'hi ha per a tot-
hom, i d'altres que en farem, i que
la junta és oberta per a tota classe
de noves idees que puguin vin-
dre.”

- Creu que el col.lectiu de dones
té una funció social important
en la vida d’un municipi com
Móra la Nova?
-”Jo crec que sí, que des que es va
formar el Col.lectiu hi ha una rela-
ció molt més cordial i amistosa,
més propera, entre totes les dones
del poble, siguin o no del Col.lec-
tiu, i fins i tot amb els homes”.

Montserrat Andreu  

L ’ E N T R E V I S T A

PRESIDENTA DEL COL·LECTIU DE DONES

“Nosaltres hem volgut

dinamitzar l’activitat lúdi-

ca, formativa i associati-

va de Móra i hem consti-

tuït, de ben segur, un

referent i un bon punt de

troba per a les persones

amb inquietuds socials ”

Montserrat Andreu Melic és des del mes
de juny de l’any passat la presidenta del
Col·leciu de Dones de Móra  la Nova que
aplega més de 400 sòcies. En aquesta
entrevista fa un repàs a les activitats que
des d’aquesta entitat es porten a terme al
llarg de l’any.
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En Ple de data 24 de
juliol es va aprovar la
memòria valorada
redactada per l’arqui-
tecte municipal sobre
la millora de les
instal.lacions de l’em-
barcador de Móra la
Nova. Les obres que
s’hi han de fer tenen un
import de 25.151’12
euros, i es tracta de
construir un nou pan-
talà que permetrà ama-
rrar les barques i donar
més cobertura a l’ac-
tual construcció.

Aprovada la
millora de
l’embarcador

Al·legacions a l’abocador
En Ple de data 24 de juliol, i en el despatx d’o-
fici, es va donar compte de les al.legacions
presentades, segons acord de comissió de
govern de data 11 de juliol, davant la ponèn-
cia ambiental del Departament de Medi
Ambient, a la proposta de resolució de l’ex-
pedient d’autorització ambiental TA
200222001 de l’activitat de recuperació i
valorització de residus demanada per l’em-
presa Gestió i Recuperació de Terrenys SL,
que es realitzarà al terme municipal de
Tivissa, en relació a les mesures sobre els
residus i sobre el Pla d’emergència.
L’Ajuntament de Móra la Nova va demanar
ser-ne part interessada.Es va sol.licitar,doncs,
que atesa la proximitat de l’abocador i que el
camí d’accés transcorre íntegrament pel
terme municipal de Móra la Nova, es garan-
teixi el tractament de residus de procedència

municipal  per un període mínim de 15 anys
i es faci arribar a l’Ajuntament el Pla d’e-
mergència del dipòsit.
D’altra banda,el dia 23 de juliol,hi va haver al
Consell Comarcal una reunió del Consorci
per a la Gestió dels Residus municipals de les
comarques de Ribera, Priorat i Terra Alta, reu-
nió en què hi van participar representants de
la Terra Alta, de la Ribera d’Ebre i del Priorat,
així com representants de la Junta de Residus
de la Generalitat de Catalunya.
En aquesta reunió, es va prendre l’acord, a
petició de l’Ajuntament de Móra la Nova, de
modificar els estatuts del Consorci perquè
l’Ajuntament hi fos membre de ple dret.
També es va parlar, entre d’altres coses, del
nou abocador i de la campanya de recollida
selectiva de residus.

Presentació del programa PRODER
És el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 
El dia 4 de juliol es va presentar a
la Sala d’actes de l’Ajuntament de
Móra la Nova el programa PRO-
DER (Programa de desenvolupa-
ment rural de Catalunya). Aquest
programa està promogut a través
del Consell comarcal de la Ribera
d’Ebre, i en la presentació a Móra
la Nova hi van ser la directora del
programa, Begoña Garcia Barco,
l’alcalde de Móra la Nova, Joan
Sabanza, i el vicepresident primer
del Consell comarcal, Pasqual
Bellmunt, a més de comptar amb
la presència de més de 30 empre-
saris de la zona.
Aquest pla suposa la inversió de
1.000 milions de pessetes
(6.024.096 euros), dels quals, 700
milions vénen de la Unió Europea,
i 300 de fons propis.
En aquest programa es preveu l’a-
plicació de determinades mesures
de desenvolupament de les zones
rurals mitjançant la metodologia
dels grups d’acció local a partir de
les experiències dels grups que
han operat en períodes anteriors

amb la gestió de la iniciativa
comunitària Leader de desenvolu-
pament rural. Caldrà establir el
règim d’ajuts que faci possible l’a-
plicació d’aquestes mesures de
foment de la diversificació de les
activitats econòmiques a les zones
rurals de Catalunya, d’acord amb
la programació aprovada per al
període 2000-2006.
El programa PRODER preveu les
següents mesures d’aplicació dels
ajuts:
1. Mesura m5: foment de la comer-
cialització de productes agrícoles
de qualitat i de l’artesania ali-
mentària per tal de mantenir,
millorar i incrementar, a les zones
rurals, les empreses dedicades a la
comercialització de productes de
qualitat i de l’artesania alimentà-
ria, productes de qualitat amb dis-
tintius de qualitat i origen.
2. Mesura p: diversificació de les
activitats en l’àmbit agrari i afins,
per a l’augment de les possibilitats
de creació de llocs de treball d’in-
gressos alternatius, amb la promo-

ció de la creació de noves empre-
ses i activitats en l’àmbit agrari,
per tal d’augmentar la possibilitat
d’ocupació a les zones rurals.
3. Mesura s: foment del turisme i
l’artesania mitjançant el suport a
les inversions turístiques en el
medi rural, així com les adreçades
a la promoció i el desenvolupa-
ment de les artesanies locals i
comarcals, i així contribuir a com-
plementar les rendes en aquestes
àrees.
Les comunitats de béns (CB) no es
poden acollir a aquest programa,
que està destinat a inversions pro-
ductives en què se subvenciona
tota aquella que supera les
500.000 pessetes (3.000 euros).
Les bases, els beneficiaris, la quan-
tia i intensitat dels ajuts, la selec-
ció de projectes i criteris de prio-
ritat, les limitacions i les incompa-
tibilitats, i les sol.licituds i docu-
mentació, es poden trobar al
DOGC núm. 3652 de 7 de juny.
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Aquest era el quart any que els
nens saharauis venien a passar
l’estiu amb famílies de Móra la
Nova. Van arribar a comença-
ments de juliol i van marxar cap
a Tinduf, que és on tenen el
campament de refugiats, a final
d’agost.
En aquesta ocasió van ser tres
nenes les que van arribar a
Móra la Nova per gaudir d’a-
questes vacances. L’associació
MASOS rep una subvenció de
l’Ajuntament de la nostra locali-
tat que ajuda amb aquesta
col.laboració necessària.
L’estada va ser molt positiva, i
cal recordar que dues nenes
que ja vivien a Móra la Nova,

han retornat al Sàhara per retro-
bar-se amb les seues famílies.A
la darrera setmana de la seua
estada, l’associació els va prepa-
rar una festa, un sopar de
comiat al Poliesportiu, un acte
de record per aquestes nenes
que ja formen part de la nostra
realitat quotidiana, encara que
només sigui per uns mesos.
Cal recordar que el poble saha-
raui fa més de vint-i-cinc anys
que ha de patir l’exili per culpa
de l’ocupació militar del
Marroc al Sàhara Occidental, i
que ells depenen totalment dels
ajuts humanitaris que reben de
diversos països i de les organit-
zacions no governamentals.

Nens saharauis passen les
vacances a Móra la Nova

La URV i l’Ajuntament de
Móra la Nova signen un
conveni de col·laboració
En comissió de govern de data 31 de juliol es va pre-
sentar la proposta de conveni, que després seria
aprobada en Ple, entre l’Ajuntament de Móra la
Nova i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona-
Reus, que dóna compte del contracte d’assessora-
ment i assistencia tècnica que el doctor Joan
Salvadó, del Departament d’Enginyeria Química de
la URV, ha signat amb l’Ajuntament de Móra la Nova
per tal de donar-li assessorament en el desenvolupa-
ment de les labors de planificació, construcció,
muntatge, posada en funcionament i operació de la
planta de cogeneració per gasificació que l’empresa
Vilaseca Energia SL ubicarà al terme municipal de
Móra la Nova.
Aquest contracte té un import de 5.876,29 euros
més IVA.

En el despatx d’ofici del Ple de
24 de juliol es donava compte
de la resolució d’expedient en
data 12 de juliol de 2002, de
sol.licitud de llicència ambien-
tal presentada per Vilaseca
Energia SL, per a la instal.lació
d’una planta de cogeneració
per gasificació, concedint l’es-
mentada llicència, subjecta a
les condicions ambientals
assenyalades a l’informe inte-
grat de l’OGAU i al compli-
ment del protocol de col.labo-
ració per a la promoció del
projecte de cogeneració subs-
crit per l’Ajuntament de Móra
amb Manuel Vilaseca SA,
Environmental International
Engineering SA i Generalitat
de Catalunya (Eficiència
Energètica SA).
En data 31 de juliol va ser con-
cedida la llicència d’obres. La
primera fase de les obres de

construcció d’aquesta indús-
tria van donar inici el dia 16 de
setembre de 2002, i consistien
en l’aplanament dels terrenys
que limiten amb la fàbrica
Vilaseca, i la creació d’un camí
paral.lel al que ja hi ha actual-
ment, que permetrà maniobrar
i tirar endavant l’execució de
les obres.
Cal fer esment, també, que
com a conseqüència de l’im-
port que correspon a l’estalvi
en costos de personal i de
seguretat social que a l’empre-
sa Vilaseca SA li va suposar la
vaga general del 20 de juny,
aquesta empresa va fer un
donatiu per obres socials i aju-
des a famílies necessitades de
Móra la Nova per un import de
2.797’93 euros.Aquest donatiu
el va fer efectiu el senyor
Manuel Vilaseca a l’alcalde al
mes de juliol.

L’empresa Vilaseca Energia SL
rep la llicència ambiental
El mes de setembre van començar la primera fase de les obres  
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Dintre del calendari de festes esti-
vals, n’hi ha una amb una tradició
arreladíssima, com és la festa que
clou l’estiu, i que té lloc al Barri del
Remei. Enguany, la festa es va cele-
brar el dia 31 d’agost, dissabte, i va
estar plena d’activitats al llarg del
dia, i molt concorreguda en tots
aquests actes.
Entre les coses que s’hi van poder
veure,hi havia una cercavila que va
animar força els moments d’esbar-
jo, un parc infantil que va funcio-
nar al matí i a la tarda, i que va ser
de gran expectació per als més

menuts, una missa de campanya
oficiada per als feligresos, també
una xocolatada popular de gran
èxit, i l’actuació, per descomptat,
de la Banda de cornetes i tambors i
de les Majorettes de Móra la Nova.
Com a fi de festa, després d’una
diada magnífica, hi va haver la
revetlla nocturna amenitzada per
l’orquestra Dallas.
La revetlla, el punt final de la jor-

nada,és també el toc de record que
l’estiu ja s’acaba, i que la tardor i
l’activitat de treball tornen a ocu-
par el lloc principal.

Festes del Barri del Remei
La celebració va servir com cada any per acomiadar l’estiu

El dia 18 de juliol, una
delegació de càrrecs
públics va visitar el riu
Roine a Arles i les ins-
tal.lacions de l’empresa
BRL, concesionaria dels
cabals del riu, que
actualment disposa
d’un aqüeducte que
condueix des de la
desmbocadura del
Roine fins a Montpeller
les aigües del riu més
important del sud de
França.
Entre el grup de perso-
nes que van visitar
aquestes instal.lacions,
hi havia l’alcalde de
Móra la Nova, Joan
Sabanza, a banda de 34
càrrecs electes de les
Terres de l’Ebre, sobre-
tot pel fet de ser zona
afectada en el Pla
Hidrològic Nacional.
El govern de la
Generalitat tenia pre-
vist presentar a finals
d’octubre al govern
central el projecte per
a la construcció  del
transvasament del
Roine.

L’alcalde visita
el riu Roine

Moció de suport al Delegat
En Ple de data 24 de juliol es va aprovar una
moció presentada pel grup de govern de
l’Ajuntament, en el sentit de manifestar fron-
talment el rebuig als fets violents esdevinguts
a la Delegació del Govern de la Generalitat a
les Terres de l’Ebre, i mostrar el suport obert
al delegat, senyor Francesc Sancho, que en va
ser la víctima.
El text de la moció evidencia el rebuig a la
violència en el debat polític i territorial. Una
vegada debatuda, la moció va ser aprovada
per 8 vots a favor (CiU i PP) i 3 abstencions
(PSC-PSOE). Al torn d’explicació de vot, el

grup municipal socialista manifestà que, tot i
no compartir els fets ocorreguts, podia arri-
bar a entendre els motius que generen la
violència contra els polítics i les seues deci-
sions.
L’alcaldia, per la seua part, contestà que si
s’intenta justificar qualsevol acte de violèn-
cia, intentant trobar-hi un determinat origen,
es pot caure, per exemple, en l’error de justi-
ficar el perquè dels actes terroristes d’ETA
contra regidors del PSE i del PP basc. El
rebuig a la violència no pot tenir gradacions:
s’hi ha d’estar en contra al cent per cent.

Ocupació del Mas de la Coixa
Aquestes són les dades bàsiques i significa-

tives de la utilització que s’ha fet del Mas de

la Coixa per les persones que han decidit

passar les vacances o gaudir durant uns

dies de l’estada en les nostres terres, o que

simplement hi han estat de pas.

La diferència entre persones i pernocta-

cions rau en el nombre de dies que una per-

sona pot fer estada en el lloc, és a dir, és

comptabilitza una persona, però pot fer

dues o tres pernoctacions. Per tant, sempre

serà major el nombre de pernoctacions que

el de persones.

PERSONES PERNOCTACIONS

MAIG 109 212

JUNY 129 250

JULIOL 82 136

AGOST 81 645

SETEMBRE 60 85
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Conveni entre el
Consell i l’Ajuntament

En Ple de data 24 de juliol, es va
aprovar un conveni de cooperació
interadministrativa entre el Consell
comarcal de la Ribera d’Ebre i
l’Ajuntament de Móra la Nova per a
la prestació de determinats serveis a
l’enllumenat i el clavegueram.
L’objecte del conveni és la regulació
de la cogestió de determinats ser-
veis i competències de titularitat
municipal per part del Consell
comarcal de la Ribera mitjançant el
suport i auxiliabilitat tècnica i mate-
rial de les següents actuacions:
- Protecció de la salubritat pública, i
en concret de la vassant referent al
manteniment del clavegueram.
- Enllumenat públic i manteniment
d’instal.lacions d’anàloga naturalesa.
Les diferents prestacions i activitats
dutes a terme pel Consell comarcal
en exercici de cogestió constituei-
xen un paquet global de considera-
ció unitària que respon a criteris de
planificació supramunicipal. Per al
cas que el servei fos gestionat de
manera indirecta, s’acorda una
prohibició absoluta per establir,
entre Ajuntament i concessionari,
contractes paral.lels de prestació de
serveis públics que incideixin en
l’àmbit material de la present coges-
tió i que s’hi superposin.

L’Ajuntament de Móra la Nova, a partir
de la possibilitat de demanar la figura
d’un agent d’ocupació i desenvolupa-
ment local (AODL),per un conveni amb
el Departament de Treball, que subven-
cionaria el 80% del sou de l’agent inclo-
sa la seguretat social, s’ha volgut acollir
a aquesta petició perquè permet, grà-
cies al treball d’aquesta persona, dina-
mitzar les viabilitats de noves implanta-
cions industrials i econòmiques a la vila,
i potenciar l’economia local.
Els agents d’ocupació i desenvolupa-
ment local tenen com a missió principal
col.laborar en la promoció i la imple-
mentació de les polítiques actives d’o-
cupació relacionades amb la generació
d’activitat econòmica i amb la creació
d’activitat empresarial, col.laboració
que s’ha de desenvolupar en el marc
d’actuació conjunta i acordada de l’enti-
tat contractant amb la Subdirecció
General de Programes d’Autoempresa.

Les funcions dels AODL són: 1)
Prospecció de recursos ociosos o
infrautilitzats, de projectes empresa-
rials, de projectes de promoció econò-
mica local i iniciatives innovadores per
a la generació d’ocupació 2) Difusió i
estímul d’oportunitats potencials de
creació d’activitat. 3) Acompanyament
tècnic en la iniciació de projectes
empresarials per a la seva consolidació .
4) Suport als promotors de les empre-
ses una vegada constituïdes, acompan-
yant-los tècnicament durant les prime-
res etapes de funcionament mitjançant
l’aplicació de tècniques de consultoria
en gestió empresarial i assistència en els
processos formatius adients per a coad-
juvar a la bona marxa de les empreses
creades.
La contractació de l’agent s’ha de fer
amb oferta genèrica d’ocupació presen-
tada a l’Oficina de Treball de la
Generalitat.

Móra la Nova demana un
Agent d’Ocupació

En Ple de data 24 de juliol es va aprovar
la moció presentada per l’Associació
Catalana de Municipis sobre la conside-
ració dels municipis petits en la modifi-
cació de la Llei 6/87, de 4 d’abril, sobre
l’organització comarcal de Catalunya.
El Parlament de Catalunya té la intenció
de revisar aquesta llei per establir un nou
sistema d’elecció dels membres que
componen els Consells Comarcals. Les
propostes de modificació volen afavorir
la representativitat dels municipis amb
més habitants. L’actual llei, preveu un sis-
tema proporcional d’elecció en funció
dels votsi el nombre de regidors.
Les noves demandes que es volen pre-
sentar, proposen que el Consell
Comarcal esdevingui un òrgan de marcat
caràcter partidista i de fragmentació
territorial, ja que s’imposa el criteri del
més gran i poblat en detriment de la
resta de municipis amb menys població i
més ocupació de territori. Si la proposta
de modificació del règim d’elecció dels

llocs del Consell Comarcal, seguint crite-
ris polítics de majories fos aprovada,
aquells partits que guanyin a la capital
serien els únics representants al si del
Consell Comarcal, i es deixarà de tenir en
compte la pluralitat i la realitat dels diver-
sos municipis.Per tant,amb l’objecte d’e-
radicar qualsevol intent de perjudicar l’e-
quilibri territorial i demogràfic dels
municipis de Catalunya, molt especial-
ment dels més petits, es proposà votar
aquesta moció de l’ACM:
Manifestar l’oposició a una possible
modificació dels sistemes d’elecció dels
Consells Comarcals vers la iniciativa de
diferents grups parlamentaris, en perju-
dici dels petits municipis i a favor de les
majories partidistes, sempre que no es
garanteixi una proporcionalitat raonada
que doni resposta a la presència del terri-
tori en l’òrgan comarcal, mantenint,
doncs, els dos terços de regidors com a
compensació per les desigualtats territo-
rial.

Moció de l’ACM sobre la Llei 6/87
d’organització comarcal

Móra la Nova
creix en habitants
La major part de la població de Móra
la Nova haurà pogut observar de
manera clara que en els últims
mesos s’ha produït un creixement
notable dels habitants de la vila. Per
tal de donar-ne coneixement públic,
fem una referència estadística breu
dels últims mesos.

Novembre 1998 2.732 habitants
Novembre 1999 2.751 habitants
Novembre 2000 2.828 habitants
Novembre 2001 3.025 habitants
Novembre 2002 3.137 habitants
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Els dies 5 i 6 de juliol, va tenir lloc
la tradicional diada de celebració
de l’Associació Amics del Barri.
Aquesta associació ve duent a
terme aquesta festa des de ja fa
molts anys, i actualment es pot dir
que s’ha consolidat com una de les
més significatives per l’acceptació
general que rep de la gent.

A l’acte d’inauguració de la XVIIIa
Festa del Barri, hi van assistir el
director general d’Acció Cívica de
la Generalitat, senyor Josep Lluís
Cleries, l’alcalde de Móra la Nova,
senyor Sabanza i els regidors del
Consistori, a més, naturalment, del
president de l’entitat, Joan Ramon
Escoda, els membres de la junta de

l’Associació i nombrós públic.

Entre els actes que hi va haver, cal
destacar el sopar de germanor de
la nit del dia 5, sopar en què hi va
actuar l’organista Héctor Daniel, i
també en què es va homenatjar els
socis que feia 25 i 50 anys, respec-
tivament, que s’havien casat; així
com també un parc infantil durant
tot el matí del dia 6, amb grups d’a-
nimació, de gegants, majorettes i
xaranga. A la tarda, hi va haver un
concert per a la gent gran, i a la nit,
el correfoc i el ball amb les orques-
tres ROSALEDA i TARANTEL.LA.
S’ha comptat, en l’edició d’en-
guany, amb més de dues mil perso-
nes al ball del dissabte a la nit.

Festa dels Amics del Barri 
L’associació organitza des de fa anys aquesta celebració

La Regidoria de Cultura organitza, entre sant Joan i la Festa
Major, unes activitats que en podríem dir pròpiament d’estiu.
Entre aquestes activitats, hi havia enguany les bibliopiscines,
que és un servei de lectura i distracció en el temps de lleure,
així com el curs de plàstica per a la gent menuda que unes
monitores realitzen al mes de juliol a l’Ateneu, el cinema a la
fresca a la placeta del costat de l’Església, amb pel.lícules com
“Chocolat”, “Very important perros”, “Malena” i “El diario de
Bridget Jones”.Van tindre lloc, també, un exitós curs d’inicia-
ció a la sardana a l’Ateneu, la jornada solidària de Mulla’t per
l’esclerosi múltiple el dia 7 de juliol i, finalment, l’exposició
dels treballs que el Col.lectiu de dones realitza durant tot l’any.

Dissabte dia 20 de juliol, al carrer Àngel Guimerà, el grup de
majorettes i la banda de cornetes i tambors van organitzar
com ja és tradicional des de fa 10 anys una revetlla popular
amb què pretenen recollir fons per a les seues activitats
anuals. La celebració va ser amenitzada per l’orquestra
Harlem’s, i quan va acabar la festa hi va haver una discoteca
mòbil per a la gent més jove.
La banda de cornetes i tambors, i el grup de majorettes de
Móra la Nova vénen desenvolupant una activitat molt impor-
tant des de fa molts anys, d’una manera intensa tant dins de la
realitat quotidiana de Móra la Nova com en les seues sortides
i participacions en concursos i trobades fora de l’àmbit de la
vila i fins i tot comarcal.

Bibliopiscina, plàstica i cinema
a la fresca, activitats de l’estiu

Les Majorettes celebren la
seva festa anual

En Ple de data 24 de juliol
es va aprovar el conveni
subscrit entre
l’Ajuntament de Móra la
Nova i l’Institut Català
d’Energia (ICAEN) per al
desenvolupament d’un
pla de millora de l’eficièn-
cia energètica al munici-
pi. Donat que
l’Ajuntament de Móra la
Nova té entre els seus
objectius incentivar acti-
vitats i oferir serveis que
contribueixin a augmen-
tar la qualitat de vida del
municipi, la qual ve deter-
minada en bona mesura
per la disponibilitat i l’ús
de l’energia, i tenint en
compte que un consum
sostenible dels recursos
energètics no tan sols
contribueix a millorar la
qualitat ambiental, sinó
que constitueix un ele-
ment imprescindible per
fer front al repte ambien-
tal actual, se subscriu l’es-
mentat conveni, atenent,

sobretot, els següents

punts:

• accions de difusió i

sensibilització

• assessorament energè-

tic a l’enllumenat públic

• asses. energètic a

dependències municipals

i nous projectes 

• instal.lació programa

WinCEM d’ajuda a la ges-

tió energètica municipal

•promoció

d’instal.lacions d’ener-

gies renovables

• elaboració de criteris

normatius i/o legislatius

que fomentin l’estalvi

energètic al municipi

Conveni ICAEN



La tarda de l’Onze de setembre, per tercer
any consecutiu, es va celebrar la Milla
urbana de Móra la Nova. La participació va
ser molt diversa en totes les categories
que,al llarg d’un tram del carrer Major,van
desenvolupar amb tota la intensitat les
seues curses.
La Milla urbana està organitzada pel Club
Multiesports Tivissa amb la col.laboració
de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Móra la Nova.Al final de la competició,
els representants municipals van repartir
els trofeus a tots els guanyadors i partici-
pants.

Al mes de juliol va començar a
funcionar l’enllumenat del camí
de la barca, una obra que estava
inclosa en el programa FEDER
2000-2001 de la Unió Europea.
L’obra es va fer per administració
pròpia, és a dir, que va ser la bri-
gada municipal que va realitzar-la,
i tenia un pressupost total de
30.050’61 euros, dels quals una
subvenció de 15.025 euros prove-
nien dels fons europeus.
Amb aquesta obra s’aconsegueix
cobrir una mancança molt impor-
tant, ja que en els últims anys, i
com a conseqüència de la utilitza-
ció d’aquest espai de la vora del
riu, era d’urgent necessitat que la
il.luminació hi arribés per tal de
facilitar el trànsit de vianants i
vehicles.

La Milla urbana
arriba a la 3a
edició
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La Joventut Esportiva de Móra
la Nova va pujar de categoria
aquesta temporada passada,
sent l’últim partit el del dia 21
de juny.Aquesta era una aspira-
ció que es perseguia des de feia
molt temps, i s’hi va posar tot
l’esforç perquè al final de la
campanya es pogués aconse-

guir. La temporada passada, l’e-
quip militava en la primera divi-
sió catalana, i aquest any ho fan
a la divisió d’honor. La dificultat
de l’ascens es pot constatar cla-
rament en el fet de veure que, a
la divisió de l’any anterior,
aquest any s’han fet dos grups
més, pel grau de competitivitat.

La Joventut Esportiva de
Móra la Nova-Futbol Sala ha
fet pública una nota informa-
tiva on agraeix el suport dels
socis i aficionats en la tem-
porada passada, i anima i
encoratja a tothom perquè
se sumi a aquest esforç
enguany, i així intentar que
tot el que s’ha aconseguit
fins ara no decaigui. Fer-se
soci només val 15 euros a
l’any, i és una bona manera
de començar animant.

El Futbol Sala puja categoria Nou enllumenat al
camí de la Barca

En referència al procés de l’enderroc de l’immoble del
carrer l’hostal i a la situació judicial que durant tot el pro-
cés s’ha produït, volem fer esment de les següents resolu-
cions judicials que han arribat per ordre cronològic.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), RE
núm. 1614 de data 24/07/2002, tramet el recurs ordinari
(llei 56) 4116/96, interposat pel senyor Esteve Blasco con-
tra la declaració de ruïna feta per aquest Ajuntament de
l’immoble del c. L’Hostal, 13, propietat de l’esmentat sen-
yor. La sentència 306 de data 09/03/2002, desestima el
recurs.
En segon lloc, del recurs contenciós administratiu
240/2000: aquest recurs es va interposar contra un “supo-
sat” Decret de l’Ajuntament de 27 de juny de 2000.
Mitjançant providència de 2 de setembre de 2002, es va
ordenar l’arxiu d’aquest recurs un cop constatat que,
efectivament, no existia tal Decret.
I en tercer lloc, el recurs interposat pel mateix senyor
Carlos Esteve Blasco contra l’Ajuntament de Móra la Nova
per substracció de materials amb els quals va ser edificat
l’immoble. El Jutjat d’Instrucció de Falset procedeix a
decretar l’arxiu de les actuacions per no haver-se acredi-
tat que la conducta del denunciat fos constitutiva de
delicte. Per tant, la jutgessa Victoria Gallego Martínez
decretà l’arxiu de les diligències prèvies de conformitat
amb el que disposa l’article 789.5.Aquesta interlocutòria
té data de 15 d’abril de 2002.

Enderrocat l’immoble del
carrer de l’Hostal
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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
Juliol. màxima 36,08º (21 de juliol) mínima 16,5º (2 de juliol)
Agost. màxima 37.6º (15 d’agost) mínima 14,9 (28 d’agost)
Setem. màxima 31,5º (1 de set. ) mínima 8,5 (26 de set.)

PRECIPITACIONS
Juliol. Precipitació màxima: --- 

Total litres juliol: --- 

Agost. Precipitació màxima 23,1 litres (dia 22)
Total litres agost: 67,5 l.

Set.   Precipitació màxima 29,7 litres (dia 20)
Total litres març: 69,9 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 MÓRA D’EBRE

Tel 977 40 17 02

Naixements
Mariona Descarrega Lasala 14-08-2002

Angie Vera Cea 25-08-2002

Joaquín Álvarez Escalona 20-09-2002

Lorena Escoda Linares 20-09-2002

Ona Fuster Torres 21-09-2002

Nerea Moreno Alentorn 25-09-2002

Defuncions
Angustias Damas Sánchez 25-07-2002

Antonio Ponferrada González 25-07-2002

Pilar Font Pàmies 25-09-2002

Consuelo Casanova Barcelona 28-09-2002

Emilio Monlleó Descarrega 28-09-2002

Rectificació
En el mapa-plànol, que es va repartir a la població

fa un cert temps, hi va haver una errada important

en ometre la referència i número de telèfon d’un

dels serveis de taxi de la població. Es tracta del taxi

d’Enric Terzán i els números de telèfon de contac-

te són el 639 635 422 i 977 40 06 06.
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