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Editorial

Salutació
Hola,

En aquest nou BIM que inaugura 
la nova legislatura, us vull saludar 
com a nou Batlle de Móra la Nova. 
Per mi, que he nascut al Mas de 
la Coixa, representa un orgull ser 
l’alcalde del nostre poble. Afronto 
aquest nou repte de la meva 
vida amb la il·lusió i l’empenta 
necessària que el projecte 
requereix. Compto amb l’ajuda 
inestimable de sis regidors que 
treballen de forma entusiasta pel 
projecte que tenim en comú. 

En aquesta legislatura, l’equip de govern format per ERC i PSC hem 
començat a treballar com un sol bloc per tal de millorar la qualitat de 
vida dels nostres convilatans. Móra la Nova té molts reptes pendents i 
el nou equip de govern treballarem amb energia per a tirar endavant 
el màxim nombre de projectes que el poble necessita. Ens hem posat 
com premisses bàsiques la transparència, l’ètica i el treball per a tothom 
sense distinció de colors polítics. 

Podeu estar segurs que ens hi deixarem la pell.
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En portada

Un nou equip de 
govern per a Móra 
la Nova format 
per ERC i PSC

Equip de Govern
FRANCESC XAVIER MOLINÉ (ERC). Alcalde: 
Nascut a Móra la Nova el 1967, casat i amb una 
filla, és llicenciat en Humanitats i en Ciències 
del Treball. Treballa a la secció de Planificació i 
Gestió de Treballs de la Central Nuclear d’Ascó. 
Els últims quatre anys ha estat regidor a 
l’oposició amb ERC. Molt vinculat al món de 
l’atletisme, ha entrenat joves del municipi en 
diferents etapes.

MÍRIAM VINAIXA (ERC). Regidora de Festes, 
Fires, Ensenyament i Joventut:  Nascuda 
a Móra la Nova el 1978, casada i amb dos 
fills, és Tècnica Superior en Integració Social 
i Diplomada en Magisteri d’Educació Especial. 
Treballa de mestra interina pel Departament 
d’Ensenyament, feina que combina amb el 
treball en diferents entitats del poble. Des de 
fa 19 anys s’encarrega, juntament amb un 
grup de joves, de coordinar i potenciar el lleure 
a Móra la Nova mitjançant l’Esplai Kau-Kau’s. 
Abans d’entrar al govern, va estar vuit anys de 
regidora a l’oposició.

LAURA GRIÑÓ (ERC). Regidora de Promoció 
Industrial i Ocupació, Hisenda, Comerç i 
Alberg: Nascuda a Tortosa el 1960, casada 
i amb dos fills, és auxiliar administrativa i 
esteticista. Va ser presidenta de la Unió de 
Comerciants durant 7 anys i membre de 
l’Assemblea Nacional Catalana de Móra la 
Nova. Va estar vinculada al grup de teatre del 

Consistori
Francesc Xavier Moliné (ERC) 
Míriam Vinaixa (ERC)
Laura Griñó (ERC)
Eva Vallespí (ERC)
Jesús Álvarez (ERC)
Jordi López (PSC) 
Carlos Trinchan (PSC)
Ferran Bladé (CDC)
Montse Pedret (CDC)
Ivan Vilanova (CDC)
Pili Vaqué (CDC)

Les eleccions municipals del passat 
24 de maig van deixar a Móra la 
Nova un nou consistori amb un nou 
equip de govern al seu capdavant. 
El nou Ajuntament moranovenc està 
format per tres grups polítics: ERC-
AM, que compta amb 5 regidors; CiU, 
que en els comicis va aconseguir 4 
regidors; i PSC-CP, que va obtenir-hi 
2 regidors. Els grups d’ERC-AM i PSC-
CP van arribar a un acord i governen 
conjuntament, sumant 7 regidors 
de govern, mentre que CiU roman a 
l’oposició. 

Al capdavant del nou consistori s’hi 
troba l’alcalde republicà Francesc 
Xavier Moliné. El nou alcalde, el dia de 
la seva presa de possessió en sessió 
plenària el 13 de juny, va valorar 
aquest canvi de color polític en el 
consistori com “un dia històric per 
a Móra la Nova perquè es produeix 

una alternança real al govern 
municipal, ja que des del 1995 
havia estat governant CiU. Crec 
sincerament que la democràcia 
s’enriqueix amb l’alternança”.

L’alcalde va expressar també el 
compromís d’ERC d’aplicar a la gestió 
municipal “transparència, ètica i 
diàleg” i va recordar que les prioritats 
del nou govern són l’educació, amb 
el repte de la construcció del nou 
Institut-Escola; la reactivació de 
l’economia al municipi, i l’aplicació 
de polítiques socials adreçades als 
més desfavorits. Finalment, Moliné 
va recordar que l’Ajuntament de Móra 
la Nova està al costat del procés cap 
a la independència de Catalunya 
i “no defugirà de les seves 
responsabilitats si la voluntat del 
poble el 27-S és la d’avançar cap 
a l’autogovern”. 

Col·lectiu de Dones i a l’Associació Amics del 
Barri.

EVA VALLESPÍ (ERC). Regidora de Cultura, 
Serveis Socials, La Dona, Comunicació 
i Protocol: Nascuda a Barcelona el 
1974, casada i amb dos fills, és Tècnica 
Administrativa, Tècnica en Gestió Comercial 
i Educadora Infantil. Ha estat vinculada a 
entitats locals com la Coral Sant Pau, Esplai 
Kau Kau’s i natació de l’AMPA. Col·labora amb 
entitats socials i acompanya els nens i nenes 
de primer any de catequesi.

JESÚS ÁLVAREZ (ERC). Regidor de 
Governació, Cementiri, Protecció Civil i 
Serveis, 1r Tinent Alcalde: Nascut a Móra 
la Nova, té 47 anys, casat i amb dos fills, és 
auxiliar mecànic. Transportista d’una empresa 
local del sector de la construcció. Ha estat 
implicat en entitats locals com la Lluna Plena, 
Club Atlètics i Futbol Sala de Móra la Nova. 
Abans d’entrar al govern, ha estat vuit anys de 
regidor d’ERC a l’oposició. 

JORDI LÓPEZ (PSC). Regidor d’Esports, 
Turisme, Agricultura, 2n. Tinent Alcalde: 
Nascut a Móra la Nova fa 46 anys, casat i amb 
dos fills, és Enginyer Tècnic Agrícola. Treballa 
al sindicat Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya i té una petita empresa de 
consultoria tècnica del camp agropecuari. 
Implicat de fa temps en diverses associacions 
del poble, Creu Roja, APPFI, AMPA i Club Atlètics 
de Móra la Nova.

CARLOS TRINCHAN (PSC). Regidor de 
Sanitat, Medi Ambient, Urbanisme i Obres, 
3r Tinent Alcalde: Nascut a Móra la Nova,  té 
46 anys, casat i amb dos fills. És Arquitecte 
Tècnic. Treballa en el món de la construcció 
des de fa més de vint anys, on ha participat 
en projectes d’edificació i d’activitats, tant en el 
sector  privat com en el sector públic. Des dels 
16 anys està involucrat amb entitats d’àmbit 
local, Creu Roja, A.V. Agrupació del Remei i AMPA 
de l’IE 3 d’abril.
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Actualitat

Els pregons 
del poble han 
canviat de 
música
Si bé inicialment i de forma temporal, 
per coincidir amb la 6a Festa de la 
Jota, vam poder escoltar als pregons 
municipals la música de la Jota de 
Móra la Nova, paral·lelament, s’ha 
fet un treball de recerca per tal de 
trobar la música de les sardanes 
referents a Móra la Nova. Gràcies 
a les referències i col·laboració de 
les nostres veïnes, Antonia Loran i 
Carme Font, en l’actualitat podem 
escoltar la sardana “La Fira de Móra 
la Nova” que va ser composta per 
l’instrumentista, compositor i director 
de cobla Tomàs Gil i Membrado per 
encàrrec dels germans Santiago i 
Francesc Jardí Loran i estrenada al 
nostre poble el 20 de juliol de 1996 
baix la interpretació de la Cobla 
Ciutat de Terrassa.

L’Equip de Govern Municipal hereta un deute de gairebé 
700 mil euros
L’actual equip de govern de l’Ajuntament de 
Móra la Nova, format per ERC i PSC, sorgit de 
les eleccions municipals del passat mes 
de maig, va prendre com a primera mesura 
econòmica, conèixer el deute municipal 
heretat del govern anterior de CiU. Segons 
les dades facilitades per la intervenció 
municipal, el deute de l’Ajuntament de 
Móra la Nova a 12 de juny de 2015 pujava a 
686.012,05 euros. L’equip de govern actual ha 
explicat que “volíem saber quin era el punt 
de partida econòmic per tal de dissenyar 
el nostre full de ruta. Sempre havíem 
sentit que érem un dels ajuntaments més 
sanejats però la veritat és que tenim un deute important amb els bancs al qual haurem d’anar fent front els pròxims anys i 
això pot hipotecar alguns projectes” i ha afegit que “la gent havia de saber d’on partim perquè la nostra voluntat de govern és 
ser totalment transparents en la gestió municipal perquè la  gent sàpiga en tot moment en què es gasten els seus diners”.

L’Ajuntament inicia els tràmits 
urbanístics per poder construir el 
nou institut escola a la zona del 
Comellar 
L’Ajuntament de Móra la Nova ha iniciat la modificació urbanística de 9.000 m2, 
situats entre el polígon dels Aubals i la zona del Comellar i catalogats com a 
zona verda, per reconvertir-los en zona d’equipaments. Aquest canvi es realitza 
per ubicar-hi el nou institut escola 3 d’abril. Segons ha explicat l’alcalde, Francesc 
Xavier Moliné, “els terrenys que tenia l’ajuntament per aquesta obra no 
convencien ni a la comunitat educativa. Estan massa prop de la C-12, de 
la rotonda del Mas de la coixa, d’un petit barranc i en desnivell. En canvi,  
els nous terrenys estan en una zona tranquil·la, plana, propera a la llar 
d’infants, cosa que ens permetrà agrupar els nostres equipaments 
educatius, i el més important, el canvi li sembla molt bé a Educació”. 

Moliné ha recordat que ERC, membre majoritari del nou equip de govern, 
“sempre havia apostat per la zona del Comellar i com l’anterior equip 
de govern no havia fet cap pas per cedir els terrenys triats a Educació, 
ens ha facilitat millorar la proposta”. Moliné ha lamentat que precisament 
pel fet que l’anterior equip de govern no va cedir-hi els terrenys “es perdran 
els 200.000 euros que ERC vam aconseguir introduir als pressupostos 
d’enguany de la Generalitat per tal que Educació redactés el projecte 
del nou institut”.

La proposta per iniciar la modificació urbanística va rebre el vistiplau dels dos 
partits al govern, ERC i PSC, i els vots en contra de CiU, a l’oposició, en la sessió 
plenària del passat mes d’octubre.

ESTAT DEL DEUTE de l’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

a data 12.06.2015

Any

formalització

Capital

INICIAL

Capital

PENDENT

Data

cancel·lació

2000 Caixa Bank “LA CAIXA” 180.303,63 €   3.586,25 €    01/07/2015

BCL (ara BBVA) 150.253,03 €   10.732,35 €    30/09/2015

Catalunya Bank (CAIXA TARRAGONA) 160.000,00 €   128.239,90 €    31/12/2025

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 82.000,00 €   57.400,00 €    12/12/2021

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 153.000,00 €   107.100,00 €    12/12/2021

BANC DE SABADELL 125.000,00 €   125.000,00 €    30/11/2017

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 253.953,55 €   253.953,55 €    22/05/2025

TOTAL PENDENT          686.012,05 €  

ENTITAT

2001

2010

2011

2011

2014

2015
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Actualitat

L’anunci de l’empresa pública Adif de suspendre la venda 
de bitllets a l’estació de Móra la Nova a partir del 20 de juliol 
va agafar per sorpresa tothom. Però les reaccions no es 
van fer esperar. Primer va ser una concentració a les portes 
de l’estació moranovenca el dia 18 de juliol i després una 
recollida de signatures, promoguda per la Plataforma Trens 
Dignes de les Terres de l’Ebre, on es reclama una millora 
integral del servei ferroviari a les Terres de l’Ebre i Priorat, 
recollida que encara és vigent. A l’Ajuntament es poden 
trobar els fulls per signar-hi. 

L’Ajuntament de Móra la Nova, que no ha rebut mai cap 
notificació oficial d’Adif, empresa amb la qual va intentar 
posar-se en contacte, sense èxit. Segons ha explicat 
l’alcalde “des de l’Ajuntament mostrem el nostre total 
rebuig a aquesta mesura perquè a més de traure un servei 
al territori pot comportar la pèrdua de dos llocs de treball, 

L’alcalde Francesc 
Moliné va lliurar a 
l’Institut Català de 
la Salut el passat 
mes de juliol, 300 
signatures de veïns 
m a j o r i t à r i a m e n t 
de la població 
per reclamar la 

reobertura del servei d’urgències al CAP de la població 
també en caps de setmana. Moliné, per reforçar aquestes 
firmes, es va reunir amb el Director dels Serveis Territorials de 
Salut a les Terres de l’Ebre, Albert Gómez. Segons l’alcalde, 
“Salut s’ha compromès a estudiar els usuaris que tenia el 
servei abans del tancament i ara, per veure si és viable i 
llavors decidirà”. Moliné va explicar que feia aquesta petició 
per “coherència”, ja que el seu partit, abans a l’oposició, 
sempre s’ha oposat a aquest tancament –ocorregut el mes 
d’octubre de 2011- i “pels inputs rebuts de veïns del poble 
que abans tenien un servei més proper i més ràpid”.

ja que les dues persones que regenten el bar no descarten 
haver de tancar d’aquí a uns mesos. El bar és deficitari i el 
benefici sortia de la venda de bitllets -30.000 euros i 100 
targetes daurades a l’any-, fins ara els dos serveis estaven 
vinculats”. 

Després de la supressió d’aquest servei, la solució ha estat 
instal·lar unes màquines expenedores de bitllets a l’exterior 
de l’estació, cosa que ha refermat la sospita de l’alcalde 
“l’estació restarà la major part de dies tancada, si bé ara 
l’obrien els llogaters del bar, Adif no ens ha assegurat que 
disposi personal perquè faci aquesta tasca”. 

Indignació per l’eliminació 
de la venda de bitllets a 
l’estació moranovenca

L’alcalde lliura 300 firmes a 
Salut i aconsegueix el seu 
compromís per valorar la 
reobertura de les urgències 
al CAP

Visita al Regne Unit per 
conèixer projectes de 
trens històrico-turístics 
L’Alcalde Francesc Moliné va participar a l’estiu en un viatge 
institucional al Regne Unit organitzat per la Fundació per 
la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial de Móra 
la Nova, per a conèixer la realitat dels ferrocarrils turístics 
i històrics britànics i intercanviar coneixements amb 
directius de diverses companyies. La visita va incloure 
una reunió amb el responsable del grup de treball sobre 
els ferrocarrils històrics del Parlament Britànic que es 
va oferir a venir pròximament al Parlament català per 
explicar les repercussions econòmiques d’aquestes 
explotacions ferroviàries. L’alcalde va aprofitar per a 
convidar el Lord anglès a visitar el projecte de tren turístic 
que es treballa a la nostra població.
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L’entrevista

El primer 
pregoner de 
la història de 
Móra la Nova. 
Què ha significat 
per a vostè?
Tot un honor, un 
repte i un magnífic 
regal del nou 
equip de govern i 
dels meus veïns. 
Les meves arrels 
paternes vénen de 
molt enrere a Móra 
la Nova, el poble 
on vaig créixer i on 
visc.

Va fer un treball d’introspecció en la seua vida moranovenca 
per escriure el pregó? 
Vaig remembrar la meva infància, des de les passejades amb 
l’avi Antoni pel carrer Major amb el Patufet a les mans, passant 
pels capvespres de juguesca al barranc de Nolla amb els amics, 
fins al dia d’avui. La Móra la Nova que he conegut i estimat, la que 
està en el meu record i la que encara visc, amb un homenatge 
als primitius vilatans que van tenir el coratge de convertir els 
Masos de Móra d’Ebre en la vila de Móra la Nova.

Podria ser material per a una futura obra... Les Terres 
de l’Ebre és un fet intrínsec que el condiciona a ser i a 
escriure com ho fa?
Tota història, quan la vius de prop, és apassionant i literària pel qui 
té les lletres a la sang com és el meu cas. Els escriptors de raça 
escrivim fins i tot quan somniem al vespre. I sí, quasi bé sempre 
als meus llibres hi ha una referència al món del camp i a l’Ebre, 
el nostre riu, i els nostres mites... És el que estimes i vius i és 
difícil aïllar-te’n.

No pot dir allò “ningú és profeta a la seva terra”? També 
forma part del jurat del Concurs Literari.
El cert és que estimo els meus veïns i rebo moltes mostres 
d’afecte per la seva part. Com és natural no pots agradar tothom 
ni que tothom t’agradi, però m’agrada saludar els veïns, xerrar, 
debatre, riure... I sempre m’he sentit emparat aquí...

Què aconsella per començar a escriure? 
L’empatia per les lletres s’educa però hi ha un component 
innat. Per escriure s’ha de llegir molt abans, veure com trenen 
les paraules els clàssics i d’altres escriptors. Però a més, hi 
ha aquesta mena de necessitat de traslladar a un paper les 
sensacions del que vius i veus, del que penses, et commou o et 
resulta desagradable.  Un escriptor de raça, té aquesta necessitat.  

Valora els premis com un revulsiu o ans al contrari?
Els defenso. A més tenim la sort aquí, a la Ribera, de tenir molts 
premis honestos i de nivell. Són premis que esperonen als 
escriptors i els pot atorgar ja un reconeixement a la seva feina.

Era economista, de cop passa al sector agrícola i, aquí està. 
Aquest canvi té a veure amb la seua vocació d’escriptor?
La carrera d’Econòmiques no em proporcionava la passió que 
em regala el fet d’escriure i les Humanitats. Per sort a la vida 
pots sempre rectificar, els humans tenim aquest poder immens. 
L’agricultura també m’encanta i s’adiu més a la meva vocació 
humanística i literària que les finances. 

La seva inspiració, on la troba? Hem sentit dir que a dalt 
del tractor.
Les temàtiques de les meves cinc novel·les publicades són 
afectes, empaties, interessos per elements de la història i la vida, 
que m’atreuen. Comences per quelcom que et crida l’atenció i 
acabes descobrint-hi tota una història que fas teva i necessites 
passar-la a paper, fer-la seductora, per ser llegida. Dalt del tractor 
i quan estàs fent una feina rutinària com segar herba pots pensar 
en la teva novel·la i els seus personatges o... Sempre duc una 
llibreta a la butxaca i anoto, perquè la memòria és fugissera. 

Podríem dir que El Joc de Sade va ser un parèntesi en el 
seu estil?
De les cinc novel·les publicades, tres podríem dir que són novel·les 
històriques. “El joc de Sade” és un Miquel Esteve narrador més àgil 
i madur, no tant maniqueu amb el llenguatge, més narrador i 
menys descriptiu. Més que per la temàtica, “El joc de Sade” és un 
punt d’inflexió tècnic i també comercial perquè passo a editar en 
una editorial de les tres grans, en dos idiomes de sortida, català 
i castellà.

S’ha consolidat com un escriptor a tenir en compte més 
enllà de les Terres de l’Ebre?
Hi ha ressenyes de les meves dues darreres novel·les en tots els 
grans mitjans de comunicació d’arreu d’Espanya i Catalunya . “El 
joc de Sade”, a més, està en les llibreries de Brasil... Estic molt 
satisfet i feliç del camí literari. 

Treballa des de Móra la Nova o té algun lloc fetitxe? 
Escric bàsicament des del saló de casa meva a Móra, en el meu 
racó especial de treball. Però també ho faig sota les vetustes 
moreres de la terrassa del mas “la Cenia” de Benifallet.  

En què treballa actualment? 
Tinc vigent un contracte signat de lliurament amb Ediciones B 
d’una novel·la històrica pel gener del 2017. Una temàtica i un 
període que m’apassiona i que des de fa molt temps que he anat 
seguint i investigant... 

Moltes gràcies, i molta sort en la seva nova obra!

Miquel Esteve Valldepérez.
Escriptor, agricultor i economista
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Festes
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Cultura

Un estiu ple d’activitats 
pels més petits
Els més petits de la casa van poder triar el passat mes de  
juliol entre el curs de plàstica, organitzat per la Regidoria 
de Cultura a l’Escola d’Arts i Oficis, o bé el Casal d’Estiu, 
realitzat per la Regidoria de Joventut al pavelló firal. Més 
de 50 nens i nenes van poder participar en diversos tallers, 
treballs manuals, balls, jocs... compartint estones de lleure 
i de treball en grup. S’ho van passar molt bé!

L’àvia Irene Suárez, la 
nostra representant a la 
comarca
L’àvia Irene Suárez va ser la representant enguany del 
poble de Móra la Nova a la Festa de l’Avi Comarcal que 
es va celebrar al Casal de Benissanet. L’homenatjada va 
estar acompanyada per la seua família, altres avis de la 
Llar de Jubilats de Móra la Nova, la regidora de Benestar 
Social, Eva Vallespí, i l’alcalde, Francesc Moliné, qui va 
ser l’encarregat de lliurar-li la placa commemorativa de 
l’acte. 

Una revetlla passada per 
aigua
Un any més representants de l’Ajuntament acompanyats per 
l’hereu, damisel·la i fadrí 2014 van anar a recollir la flama del 
Canigó a Reus. Mentre arribava al poble, els més petits van 
gaudir d’un espectacle de circ. En arribar, els atletes de Cros de 
l’Institut-Escola van fer un relleu en grup pel carrer Major fins 
a la plaça de l’Església, novetat d’aquesta edició. Aquí es va fer 
la lectura del Manifest i es va repartir la flama als pobles veïns, 
que aquest any van ser Garcia, Ginestar, Móra d’Ebre, Miravet i 
la Fatarella. Tot seguit es van donar els premis al concurs de 
fogueres i al concurs de fotografia, finalitzant l’acte amb un 
berenar popular de coca i mistela per a tothom. La pluja no va 
deixar celebrar enguany ni el sopar de germanor ni la revetlla.



9  BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL, 3R TRIMESTRE 2015     9  

MÓRA LA NOVA MUNICIPAL

Cultura

“Ets una joia”, una mostra per fer visible 
l’Escola d’Arts i Disseny  

El vuitè Projecte Comú de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny ha consistit en 
una exposició que sota el títol “Ets una joia: 70 dones fetes joia” ha intentat convertir 70 
dones icòniques de la història de la humanitat en una joia. Aquest projecte és un treball 
artístic en què participa tot l’alumnat del centre i que pretén traure l’art de portes enfora 
i visibilitzar el treball del centre. La mostra es va poder visitar a l’Ateneu i ara està itinerant 
per altres pobles del territori. S’hi poden veure dones de tots els àmbits i èpoques, des de 
Cleòpatra fins a arribar a l’actual Lady Gaga. 

La lectura de l’estiu, a la 
Bibliopiscina
La Regidoria de Cultura va posar en marxa durant tot 
el mes de juliol el servei de Bibliopiscines a la Piscina 
Municipal. Els usuaris podien llegir reculls de premsa, 
revistes, novel·les, contes infantils... facilitats per la 
Biblioteca Municipal, mentre es refrescaven a la piscina.

En marxa el Club de 
Lectura de la Biblioteca 
Municipal
Un grup de 18 persones s’ha interessat en formar part 
del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal impulsat 
des de la Regidoria de Cultura del nostre Ajuntament. 
En la primera reunió del grup es va escollir el primer 
llibre de la temporada: “La societat literària i de pastís 
de pela de patata de Guernsey”, de l’autora Mary Ann 
Shaff. La directora de la biblioteca Sra. Meritxell Pedraza, 
ha dissenyat un punt de llibre per obsequiar als lectors 
que formen part del club. Per més informació sobre el 
Club de Lectura podeu consultar el blog de la Biblioteca, 
o demanar informació i apuntar-vos a la mateixa 
Biblioteca o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

III Exposició de Diorames Playmobil
El pavelló firal va acollir per tercer any consecutiu l’Exposició de Diorames Playmobil 
organitzada per la Regidoria de fires. Hi van participar 17 diorames a la mostra i una 
quarantena més al Concurs Infantil. Hi havia dues categories, fins als 8 anys i de 
9 a 14. Els primers i segons guanyadors de cada categoria es van endur un lot de 
playmobils. Els guanyadors van ser, fins als 8 anys, Miquel i Blai Serra i Martí i Ferran 
Silva; i els de 9 a 14 anys, Pau López i Aleix Bonjorn. També es van lliurar dos accèssits 
fora de concurs a Joan i David Abella. Moltes felicitats a tots!!!

Bona assistència de públic 
a la Fira de Brocanters  
La 9a Fira de Brocanters, organitzada per l’Ajuntament 
de Móra la Nova, ha vist consolidar-se la participació dels 
expositors, xifrada al voltant de la quarantena -enguany 
concretament 37-, vinguts d’arreu de l’Ebre i Tarragona, 
Lleida, Barcelona, País Valencià i la Franja de Ponent, i també 
ha vist com augmentava el públic assistent, tant local com 
d’altres poblacions veïnes. 
En l’edició d’enguany, a més de comprar els diferents 
productes que els expositors van posar a la venda: monedes, 
joguines, mobles, articles militars, roba..., també es va poder 
pujar en la tradicional subhasta de les 12 del migdia. S’hi van 
posar a subhasta 51 lots, dels quals més de la meitat van ser 
venuts. Els lots van sortir a la venda amb preus que anaven 
des d’un euro fins als 200 euros.
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Cultura

Cinema, música 
i parlaments per 
la Diada 
Un any més el Parc 26 d’Octubre va 
ser l’escenari de l’acte central de 
la celebració de la Diada: la llegida 
del Manifest per part de la pubilla, el 
parlament de l’alcalde, la hissada de la senyera i el Cant dels Segadors, acompanyat d’un petit refrigeri. Els  dies previs, dins 
de la Setmana de la Diada, es va realitzar, entre d’altres, una projecció de cinema familiar en català i el tradicional Concert 
de Banda, a càrrec de la Banda de Ginestar “La Ginesta”.

Móra la Nova ja té jota

La professora de música moranovenca Jorgina Gironès 
ha compost la melodia de la nova jota de Móra la 
Nova. Gironès s’ha inspirat en totes les jotes de la 
Ribera, que tenen una mateixa forma harmònica i els 
mateixos ritmes i acords, per crear de cap i de nou la 
jota moranovenca. Els arranjaments de la partitura els 
ha fet la Banda de Música de Benissanet, mentre que 
l’associació Lo Fardell Patxetí n’ha creat els passos. Uns 
puntejos que mostren l’essència de la jota: el festeig. 
Així, la jota de Móra la Nova recrea una situació en què 
dues persones es coneixen, s’agraden i, finalment, 
decideixen festejar. 

En un primer moment, des del municipi es va fer recerca 
per intentar trobar la partitura d’alguna jota antiga, però 
no hi va haver sort. L’Ajuntament també ha encarregat 
un mocador nou pels balladors de jota locals. És blau, 
un color identificatiu de la població -apareix a l’escut 
municipal i l’utilitzen moltes entitats del poble- i té 
estampat en color blanc l’escut del poble i la llegenda 
‘La jota de Móra la Nova’.

La Festa de la Jota 
reuneix a Móra la Nova 
les dansades de tots els 
pobles de la comarca
Móra la Nova ha estat el poble amfitrió enguany de la 6a. 
Festa de la Jota de la Ribera d’Ebre que ha aconseguit 
reunir per primer cop les jotes de tots els pobles de la 
comarca riberenca. El darrer poble en tenir el seu ball 
de plaça ha estat precisament Móra la Nova que la va 
presentar públicament a la Festa Major d’enguany.

La Festa, tot i que la pluja va obligar a traslladar-la des 
de la plaça de l’Església al pavelló firal, va tenir una bona 
assistència tant de balladors com de públic. A més de la 
dansada, es va gaudir d’una mostra de productes locals, 
d’un taller per aprendre a puntejar la jota, d’un berenar 
amb xocolatada calenta i de la música dels inauguradors, 
Lo Gitano Blanc. 
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Esports

Un centenar d’atletes 
participen en la XVI Milla 
Urbana
Un total de 95 atletes van participar en la XVI Milla Urbana Vila 
de Móra la Nova, organitzada pel Club Multisports de Tivissa 
i patrocinada per l’Ajuntament de Móra la Nova. Els atletes, 
provinents d’arreu de les comarques de l’Ebre i fins i tot de Lleida 
i del Camp de Tarragona, van córrer en alguna de les 9 categories 
previstes, des dels més petits, Patufets, fins als veterans. Una 
vegada més la prova va estar al nivell de les expectatives i es va 
poder gaudir d’un espectacle vibrant i esportiu. Des del consistori 
moranovenc es va agrair un any més la participació dels atletes i 
el suport de tots els veïns i veïnes del poble.

El Mas de la Coixa acull els 
únics campus d’handbol i 
de bàsquet de “L’Estiu és 
teu”

El Mas de la Coixa va acollir el passat mes de juliol les 
dues úniques estades d’handbol i de bàsquet organitzades 
enguany per la Generalitat dins del programa “L’Estiu és 
teu”. En els campus, els 90 nens i nenes participants van 
perfeccionar aquests esports però també van interactuar 
amb la població. Bona prova d’això és el partit amistós 
que els 44 participants en l’estada d’handbol van disputar 
contra el Club d’Handbol de Móra la Nova. Aquestes estades 
també són una molt bona manera per despertar l’interès 
d’equips de renom per fer les pretemporades en aquesta 
instal·lació del nostre poble.

Bons resultats 
a la Baixada del 
Renaixement nedant
pel riu
Tres nedadors moranovencs: Joan Carles Anguera, 
Ivan Figueroa i Cristina Vallespí, van participar enguany 
en la XIV Baixada del Renaixement nedant pel riu Ebre, 
de Xerta a Tortosa. En la cursa s’havia de recórrer una 
distància de 12.522 metres. Destacar el bon resultat 
de la nedadora Cristina Vallespí que va quedar 1a 
classificada absoluta de la categoria + de 40 i 1a 
classificada de les Terres de l’Ebre amb un temps de 
2:10:06.
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Mascarreras, Escolà i Usach, èxits sobre dues rodes
La moranovenca Cristina Mascarreras, el passat mes de setembre, va resultar campiona d’Espanya en la modalitat de 
bicicleta de muntanya Màster 30. En la mateixa modalitat però en el campionat de Catalunya, que es va celebrar a Ripoll a 
finals del mes d’agost, va resultar campió el també moranovenc, Miquel Escolà. 

El mateix mes d’agost, el també veí de Móra la Nova Manel Usach es va proclamar subcampió d’Espanya Sub-23 de 
ciclisme de velocitat en pista. En la categoria individual Usach va ser el tercer classificat. L’equip de govern va fer una rebuda 
institucional a Usach, acte que va aprofitar per homenatjar aquest esport en la figura de Josep Valencia que ha dedicat tota 
la seua vida als pedals. Enhorabona!

Curs de Twirling a Móra la 
Nova
Una quarantena d’atletes van participar en el curs de 
twirling organitzat pel Club de Twirling de Móra la Nova, 
per tal de treballar i corregir la base d’aquest esport i, a la 
vegada, adquirir nous moviments i iniciar els atletes en 
la modalitat dos bastons. Les classes van ser impartides 
per entrenadors del club La Vie d’Ulldecona i del Club 
Alfacs. Els Clubs participants van ser: Amposta, Alfacs, 
Magraners (Lleida), Lucena del Cid (Castelló), Olesa de 
Montserrat (Barcelona), la Vie d’Ulldecona, Benavent 
(LLeida) i Móra la Nova.

La Copa d’handbol arriba a 
Móra la Nova
L’alcalde de Móra la Nova, Francesc Xavier Moliné, i el 
regidor d’Esports, Jordi López, van fer una recepció oficial a 
les atletes del Club d’Handbol del nostre poble i a la seua 
entrenadora, Núria Solans, a la sala d’actes de l’Ajuntament. 
L’alcalde i el regidor les van felicitar pel bon resultat obtingut 
com a primeres classificades de la Copa Federació Cadet 
Femenina i els hi van fer entrega d’un obsequi. L’acte es 
va tancar amb un aperitiu. El Club d’handbol de la nostra  
població és un dels actius esportius a cuidar i potenciar. 
Felicitats pels reptes assolits!
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Medi ambient

Nous contenidors per millorar la recollida selectiva
A partir del proper mes de desembre, hi haurà un canvi dels contenidors a la via pública. Es passarà dels dos models actuals: 
de càrrega posterior per a les fraccions de rebuig i orgànica, i de càrrega de doble ganxo, per a les fraccions de paper-cartró, envasos i 
vidre, a un tipus de recollida amb contenidors bilaterals.

Els nous contenidors permetran, entre altres, reduir els punts de recollida i el nombre de contenidors, ja que seran més grans. El fet 
d’unificar els recipients per a totes les fraccions també permetrà reduir la tipologia de vehicles per realitzar la recollida. I un fet important, 
es crearan illes completes, és a dir, on hi haurà tots els contenidors (de rebuig, de paper, d’envasos, d’orgànica i de vidre).

Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Carlos Trinchan, “amb aquest canvi volem ajudar els nostres veïns a fer la recollida 
selectiva. Reciclar per reutilitzar i generar menys residus. Ara ho tindrem fàcil perquè tots els contenidors estaran junts. 
Ara bé, haurem de continuar fent l’esforç de separar les deixalles que tots generem a les nostres llars. Tinguem en compte 
que un petit esforç té unes compensacions molt importants, tant econòmiques com mediambientals”.

Recollida de voluminosos porta a porta
Els residus que es passaran a recollir són: ferralla, fustes (mobles), 
roba, aparells electrònics, electrodomèstics (cuines, estufes, neveres, 
rentadores).
Aquest servei es portarà a terme els dilluns i dijous a les 8 del matí, si 
aquests dies coincideixen en dies festius no hi haurà recollida.
Els residus es podran deixar al carrer des de les 8 de la tarda del dia 
anterior a la recollida fins les 8 del matí del dia de la recollida.
Tots els residus que siguin dipositats al carrer fora dels dies i les hores 
abans assenyalats, no seran recollits, i es quedaran al lloc on han estat 
dipositats, fins al dia programat per a la recollida.

tota mena 
d’envasos: 
bosses de plàstic, 
embolcalls 
plastificats  i 
d’alumini i safates 
de porexpan.

tot tipus 
d’envàs i 
ampolles 
de vidre, 
sense taps.

rebuig:
restes d’escombrar, 
bolquers, 
compreses,
cendra, 
excrements 
d’animals...

tot tipus de 
paper:
diaris,
revistes,
cartró (capses i 
embalatges)

fracció orgànica: 
restes de fruita, 
verdura, carn, ossos, 
closques d’ous i 
fruits secs marró de 
cafè, paper de cuina, 
tovallons de paper, 
restes de plantes, 
flors seques.

Nous contenidors

TOTS hem de fer un esforç per 
reduir la quantitat de rebuig 
que generem.

El FUTUR mediambiental dels 
nostres fills està en joc.

Saps que en els últims anys, 
Móra la Nova està incrementant 
les tones de rebuig i el cost de la 
factura del seu tractament?
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Opinió

PSC
L’entorn és convuls i complicat, 
però els Socialistes de Móra la Nova 
hem sabut adaptar-nos a les noves 
situacions, actuant amb sentit 
comú, i sempre pensant en les 
moranovenques i els moranovencs. 

A les últimes eleccions municipals, 
vam incrementar regidors i nombre 
de vots i a les darreres eleccions 
autonòmiques, hem obtingut uns 
resultats que també avalen aquesta 
tendència.

Com tots sabem, a les eleccions 
municipals, Móra la Nova va optar 
per un canvi que ens ha permès 
entrar al Govern i dur a terme 
el nostre projecte, amb un estil 
dialogant i conciliador.

A banda de la gestió diària de les 
regidories on som responsables i de 
planificar els pròxims quatre anys, 
també estem donant resposta a 
diverses qüestions sobrevingudes. 

Podríem destacar l’ensorrament 
parcial d’un edifici proper a la 
Plaça Catalunya, el qual aviat 
s’enderrocarà  i la supervisió de 
les gestions que realitza Aigües de 
Catalunya, per a reparar les lesions 
que una fuita d’aigua ha produït 
sobre la vorera i uns edificis ubicats 
al C/ Major (prop del pas a nivell). 

Després de realitzar nombroses 
visites als edificis afectats, d’ana-
litzar estudis tècnics, d’informar els 
veïns en reunions a l’Ajuntament, 
etc., ja s’estan reparant tots els 
desperfectes ocasionats. Tot a 
càrrec d’Aigües de Catalunya i 
sense cap cost pels veïns afectats.

També s’està donant resposta a 
les queixes rebudes pels pagesos, 
en referència al mal estat en què 
tenim els camins municipals, on és 
latent la manca de manteniment.

A poc a poc, anem millorant Móra 
la Nova sense oblidar el nostre 
objectiu, el servei als nostres veïns.

ERC
ERC en el seu programa electoral 
per a les municipals es va 
comprometre a rebaixar l’IBI 
municipal en un 10%. Aquesta 
rebaixa comportava una minva 
important dels ingressos muni-
cipals en uns 80.000 €.  Era un 
tema que no volíem deixar per a 
uns mesos abans de les eleccions, 
com havia estat la tònica habitual. 

El passat més de setembre, l’Estat 
va oferir la possibilitat de rebaixar 
un 8% els valors cadastrals del 
nostre municipi. Com que això 
encara era millor que la rebaixa 
del tipus impositiu, ja que també 
comportava als veïns de Móra la 
Nova un estalvi en el pagament 
d’altres impostos, com el de 
successions i transmissions 
patrimonials, no ho vam pensar 
dues vegades i vam decidir 
sol·licitar-ho.

Així, després d’avaluar la seva 
viabilitat econòmica amb els 
tècnics de l’ajuntament, ho 
vam portar a sessió plenària 
extraordinària, on es va aprovar 
modificar l’ordenança que regula 
la taxa de l’Impost sobre Béns 
Immobles (IBI), modificació que 
conjuntament amb la rebaixa dels 
valors cadastrals, ens dóna una 
rebaixa de fins a un 10% de mitjana 
per l’any 2016. Som conscients 
que aquesta reducció d’uns 80.000 
euros anuals en la recaptació 
d’impostos de l’Ajuntament ens 
obligarà a ser molt més curosos 
amb la despesa corrent, per tal 
de no endeutar més les arques 
municipals.

La rebaixa en el rebut de l’IBI es va 
aprovar amb el vot favorable dels 
dos grups de l’equip de govern, 
ERC i PSC, i els vots en contra de 
Convergència, cosa que ens costa 
molt d’entendre, ja que és difícil 
justificar el vot contrari a una 
mesura que beneficia a tots els 
convilatans.

CIU
La passada legislatura vam assistir 
incrèduls a una lletania de crítiques, 
queixes o reivindicacions que giraven 
entorn de paraules que es pretenien 
balsàmiques i curadores en aquell 
temps, però que s’han convertit en 
estèrils, paper mullat, fullaraca, en 
els temps actuals. Com a mínim fins 
al moment actual. Aquestes paraules, 
com poden suposar, eren ètica, 
transparència, etc. Aquella mena 
d’eslògans electorals que funcionen, 
que tenen un cert efecte en la 
població, però que a l’hora d’aplicar-
se’ls un mateix, es dilueixen.

A banda que, amb aquesta acusació 
de falta de transparència, qui la fa 
no s’adona que no únicament critica 
els responsables polítics, sinó que 
també en surt esquitxat tot el cos de 
treballadors de l’Ajuntament, totes les 
àrees, ja que, implícitament, se’ls està 
acusant a ells de ‘col·laboracionistes’ 
de la causa, quan resulta, a l’hora 
de la veritat, que tothom fa la seua 
feina de manera neta, amb encerts i 
errors, però sempre en benefici de la 
població.

El govern actual, oposició en aquell 
moment, va creure que valia tot per 
tal d’arribar a governar, i no es van 
estar de disparar contra tot allò que 
es movia. Sense calcular-ne les 
conseqüències. 

Som en ple octubre i el nostre grup 
municipal encara no ha rebut cap 
acta de Junta de Govern Local. 
Pràcticament 4 mesos. Com es pot 
fer oposició i seguiment de l’acció de 
govern pels canals habituals si encara 
no disposem de les actes de JGL?

Sí que volem, d’altra banda, mostrar 
la nostra satisfacció per haver estat 
aprovat per unanimitat el Compte 
general de l’exercici 2014 en Ple 
municipal de data 9 d’octubre. Una 
prova més que els números de 
l’Ajuntament eren i són solvents fins 
a data d’avui. Amb el vistiplau de tots. 
Molt important.
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Informació d’interès

NAIXEMENTS 
Aleix Loscos Casion  14/9/15
Lucas Cristian Cana  27/7/15
Mohamed Tahar Benanteur 14/6/15
David Alexandru Haidu  19/8/15
Bianca Anais Capitanu  25/7/15
Ainet Roca Solà   21/9/15
Axel Bibiloni Pla   7/8/15  

DEFUNCIONS    
Enriqueta Tramunt Loran  14/6/15
Julia Carmen Griñó Poyo  26/6/15
José Vinaixa Solé  18/7/15
Juan José Molluna  13/7/15
Maria Pilar Garriga Tolsa  9/7/15
Àngel Juan Dobato  29/8/15
Jose Inglés Vilàs   13/9/15
Natividad Ventura Bonet  18/8/15

METEOROLOGIA: 
 
 

 TEMPERATURES PRECIPITACIONS 

 Temp. Màx. Temp. Mín. Precipitació Mensual 

Juny 39,3º dia 27 15,2º dies 5 i 12 37,9 litres (11,5 l. dia 23) 

Juliol 40,8º dia 6 19,3º dia 26 19,42 litres (19,4 l. dia 31) 

Agost 38,7º dia 7 16,5º dia 25 5,1 litres (3 l. dia 8) 

Setembre 33,2º dia 16 10,8º dia 25 34,9 litres (24,2 l. dia 30) 

 

Direcció Barcelona     
Sortida  Arribada a destinació
6,41 9,05 (no circula diumenges)
8,26 10,36 
12,15 14,35 
14,37 17,05 (fins a Sant Andreu)
17,58 20,12  (fins a Sant Andreu)
19,15 20,35  (fins a Sant Andreu)

Direcció Saragossa  
Sortida Arribada a destinació 
5,40 8,33 (no diumenges i festius d’Aragó)
7,29 10,23  (no diumenges i festius d’Aragó)
11,15 14,14 
15,50 16,09 (fins a Flix)
18,17 21,01 
19,47 20,56  (fins a Casp)
22,46 23,11 (fins a Riba Roja d’Ebre, només divendres)

Ajuntament  977 40 03 47
Vigilants Municipals  607 20 52 59
Brigada  607 21 53 69
CAP  977 40 14 52
Creu Roja  977 40 16 13
Ateneu  977 40 29 28
Pavelló d’Esports  977 40 28 89
Alberg Mas de la Coixa  977 40 15 41
Llar dels Jubilats  977 40 22 35
Tanatori Municipal  977 85 11 61 / 600 51 52 55
Tele Masos i Ràdio MN  977 40 09 48
Renfe  977 40 03 49
Jutjat de Pau  977 40 24 43
Centre d’Interpretació del Ferrocarril  977 09 05 72
    667 418 899

(horaris: dissabtes, diumenges i festius: de 11’30h. a 13,30h, i de 17,00h a 19,00h)

Vigilants Municipals  vigilants@moralanova.altanet.org
Oficina de Correus de Móra la Nova  977 40 19 49
Línies d’autobusos:  Alsina Graells  973 271 470
  Hife, S.A.  902 119 814 

Direcció Alcañiz (Hife)
De dilluns a divendres: 10.18h - 12.00h (fins Gandesa) - 11.00h.
Només entra amb venda anticipada. Només circula divendres laborables.
Dissabtes i diumenges: 10.20h - 12.00h (Sortida de Móra d’Ebre).

Direcció Barcelona (Hife)
De dilluns a divendres: 7.50h - 10.55h (Sortida des de Móra d’Ebre).
De dilluns a divendres: 13.32h - 14.20h (Fins Reus). – 16.00h (Sortida Móra d’Ebre).
Dissabte: 11.45h - 14.25 (Sortida des de Móra d’Ebre).
Diumenges i festius:  18.25h - 20.50h (Fins Reus). - 19.30h (Sortida Móra d’Ebre).
Arriba fins l’aeroport – Terminal 1.

Direcció Lleida
De dilluns a divendres feiners: 8.10h (HIFE) i 15.45h (HIFE) / 18.07h (Alsina 
Graells).
Els divendres del curs escolar: 16.20h (HIFE) (Sortida Móra d’Ebre).
Els diumenges del curs escolar: 19.15h (HIFE) (Sortida Móra d’Ebre).

Direcció Tortosa (amb Conexió Vinaròs - Castelló - València)
De dilluns a divendres feiners: 6.45h - 7.55h / 13.00h - 14.05h (HIFE)
De dilluns a divendres feiners: 15.00h / 16.00h (Alsina Graells)
Els divendres del curs escolar: 19.05h (HIFE) (Sortida Móra d’Ebre).
Diumenges del curs escolar: 21.45h (HIFE) (Sortida Móra d’Ebre).

ATENCIÓ SANITÀRIA CONTINUADA
CAP Móra la Nova
De dilluns a divendres: De 8h a 15h, visites. De 15h a 20h, atenció 
continuada.
C. Francesc Macià, 58 - Tel 977 40 14 52

Hospital Comarcal Móra d’Ebre
De dilluns a divendres, de 20h a 8h. Caps de setmana i festiu, les 
24 hores. Tel. 977 40 17 02

TELÈFONS D’INTERÈS HORARIS DE TRENS

HORARIS D’AUTOBUSOS

METEOROLOGIA
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