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Editorial

Salutació
“Iniciem un nou any 2016 ple 
d’incerteses, però també de 
possibilitats de sortir del forat 
que ha suposat una de les crisis 
econòmiques de més llarga durada 
de la història.  

Som conscients que els nostres 
convilatans necessiten llocs de 
treball per sortir de la crisi i no ajudes 
puntuals. En aquest tema hem 
posat fil a l’agulla i estem dedicant 
molts esforços, tot i que no hi ha 
solucions senzilles i ens neguem 
a jugar amb les expectatives i les 

il·lusions de la gent. Són temps de treball i solucions imaginatives per sobre de 
projectes costosos.

Els regidors i jo mateix continuem dedicant moltes hores a administrar amb 
rigor uns recursos escassos, però sense perdre de vista que cal millorar la 
qualitat de vida dels nostres convilatans.

Aquí us deixo aquest BIM on podreu veure molta de l’activitat que s’ha dut a 
terme a Móra la Nova en aquests darrers mesos. 

Una salutació cordial”.

Francesc X. Moliné Rovira
Alcalde de Móra la Nova
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En portada

L’Ajuntament aprova un      
pressupost “auster” de 
3 milions d’euros
L’Ajuntament de Móra la Nova va aprovar el passat mes de 
desembre per unanimitat de tots els grups, ERC i PSC, a  
l’equip de govern, i CDC, a l’oposició, un pressupost per al 
2016 de 3.040.942,603 euros. Segons va valorar l’alcalde, 
Francesc Xavier Moliné, “és un pressupost de trànsit 
i molt auster perquè no es preveuen ingressos 
extraordinaris, s’ha de fer front a l’increment dels 
salaris als treballadors, hem hagut d’assumir 
l’enderroc d’una casa i haurem de pagar els crèdits 
contrets per l’antic equip de govern.” Per la seva part, 
la regidora d’Hisenda, Laura Griñó, destacava que “hem 
fet un gran esforç per reduir la partida de Despesa 
Corrent i hem estalviat en aquest concepte 100.000 
euros”.

L’equip de govern ha destinat 205.310 euros al capítol 

d’Inversions. El projecte més destacat, en el qual s’invertiran 
25.000 euros, és el condicionament d’una nau industrial 
del polígon dels Aubals de 1.000 metres quadrats, per a 
ajudar a la implantació de petits empresaris. D’altres obres 
importants són la construcció d’una agrobotiga i d’un punt 
d’informació al Mas de la Coixa (40.000€); la compra d’un 
vehicle per al servei de vigilància municipal (21.780 €,); la 
instal·lació de calefacció al Mas de la Coixa (20.000 €); el 
pagament de les millores al camp de futbol (15.000 € + 
8.750 €), que s’han heretat de l’anterior govern, com ara la 
instal·lació d’un marcador electrònic i de les banquetes, i 
l’arranjament de camins municipals (10.000 €). 

En la mateixa sessió plenària extraordinària es va 
aprovar, entre d’altres, ratificar la resolució del Conveni de 
Cooperació amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
per a la neteja viària, de manera que a mitjans del 2016 
la neteja viària s’assumirà des de l’ens municipal, i donar 
el vistiplau unànime al Pla d’Actuació Municipal per a 
Emergències Nuclears (PAMEN) i a la creació de la Comissió 
de Protecció Civil per a implantar i supervisar els diferents 
plans d’emergències que hi ha a la població.

Móra la Nova rebaixarà l’IBI en un 10 per cent de mitjana
L’Ajuntament de Móra la Nova, en sessió plenària extraordinària del mes d’octubre, va aprovar modificar l’ordenança que 
regula la taxa de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i rebaixar-la fins a un 10% de mitjana l’any 2016. Segons va explicar 
l’alcalde Francesc X. Moliné en el transcurs del ple “aquesta rebaixa del 10% l’hem pogut tirar endavant perquè hem 
fet una revisió del valor cadastral dels habitatges del nostre municipi a la baixa. Hem comprovat que, arran de 
la crisi immobiliària, aquests valors es trobaven de mitjana un 50% per sobre del valor de mercat, així que els 
hem rebaixat un 8%. I a aquest 8%, li hem sumat una rebaixa directa de la taxa de l’IBI”. L’alcalde va remarcar que 
aquesta important rebaixa en els valors cadastrals comportarà als veïns un estalvi en el pagament d’altres d’impostos, com 
el de successions i transmissions patrimonials, però que també significarà una reducció d’uns 80.000 euros anuals en la 
recaptació d’impostos de l’Ajuntament. 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.

D’altra part, en la sessió plenària extraordinària es van aprovar les festes locals de la població per a l’any que ve, que seran 
els dies 8 d’agost, dilluns de Festa Major, i 21 d’octubre, divendres de la Fira.

Nou vehicle per als 
vigilants
Els vigilants municipals han estrenat vehicle. La Citroën 
Berlingo és funcional, els permet  carregar objectes 
voluminosos i poder circular millor pels camins rurals. 
L’adquisició de la furgoneta s’ha fet necessària per l’avaria 
de l’anterior i és una inversió prevista al pressupost del 
2016.
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Actualitat

Resultats de les 
Eleccions Generals del 
20D
En un cens de 2.175 persones cridades a les urnes a 
Móra la Nova per a les Eleccions Generals del passat 
20 de desembre, van exercir el seu dret a vot, 1.511, un 
69,47%, dels quals 26 van ser vots nuls i 11 en blanc. 
Pel que fa als principals partits, els que van rebre més 
de 100 vots, s’hi troben:

El nou equip de govern de l’Ajuntament de Móra la Nova, 
format per ERC i PSC, ha fet una aposta decidida per la 
transparència en la seva gestió i ja ha posat en marxa 
diverses iniciatives en aquest sentit.

Així, en la pàgina web municipal ja funciona un apartat 
que sota el nom de ‘Portal de la Transparència’ permet 
consultar el sou, les indemnitzacions i les dietes que 
cobra cadascun dels regidors. Així mateix, només prendre 
possessió del govern municipal, PSC i ERC, van demanar al 
secretari-interventor de l’Ajuntament l’estat dels comptes 

Conveni amb la Diputació per 
garantir el funcionament de 
l’Escola d’Art municipal
L’alcalde de Móra la Nova, Francesc Xavier Moliné, i el president de la 
Diputació de Tarragona, Josep Poblet, van renovar el conveni de col·laboració 
anual corresponent a l’any 2015. Segons l’acord, l’òrgan provincial atorgava 
un ajut de 30.000 euros per garantir el funcionament i la realització de 
diferents activitats de l’Escola d’Arts plàstiques i Disseny de Móra la Nova.

Respecte als aparcaments 
de persones amb 
discapacitat
L’Ajuntament ha repintat fins a 11 aparcaments senyalitzats 
per a persones amb alguna discapacitat física. Són 
aparcaments situats prop dels seus habitatges per facilitar-
los-hi l’accés, és per això que el consistori demana que es 
respectin per part de la resta de la ciutadania.

municipals. Segons l’informe presentat, a 12 de juny de 
2015, l’Ajuntament estava endeutat amb els bancs en 
686.012,05 euros.

A aquestes dues primeres accions, també s’ha sumat 
la creació d’una borsa de contractació per cobrir futures 
vacants de personal administratiu, per a la qual els 
aspirants han hagut de passar un seguit d’exàmens. 
Segons l’alcalde, “aquestes mesures són l’inici de la 
nostra política de transparència perquè els nostres 
veïns sàpiguen en què i com ens gastem els seus 
diners. Més endavant, per exemple, la nostra intenció 
és crear altres bosses de contractació per a altres 
tipus de personal i ja estem treballant per a canviar la 
web municipal perquè ofereixi molta més informació 
de la gestió de l’Ajuntament i també en la posada en 
marxa d’un torn de preguntes obert al públic en els 
plens municipals.” 

L’equip de govern fa una 
aposta decidida per la 
transparència en la gestió 
municipal

Sigles     vots     %
ERC-CATSI 416 28,01 %
DL  336 22,63 %
PSC  238 16.03 %
En Comú 234 15,76 %
PP  113  7,61 %
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Actualitat

La regidora de Fires, Míriam Vinaixa, ha valorat “molt positivament” 
l’edició de la fira de l’octubre, que va tancar portes amb una assistència 
estimada d’unes 50.000 persones. “Els visitants han respost molt 
bé a les novetats introduïdes, això ens encoratja de cara a 
l’edició de l’any vinent i des de ja començarem a treballar en 
més novetats”.

A més de les novetats introduïdes enguany, com són donar un caire 
menys polític al pregoner -l’encarregat de tallar la cinta inaugural 
va ser el mediàtic meteoròleg Tomàs Molina-; l’ampliació del recinte 
firal fins a la plaça de l’Església i la millora de la Fira del Vi; la 
realització del primer Tast de Vermuts musicat i del primer concert 
nocturn amb grups del territori, la Comissió de Fires va decidir fer dos 
reconeixements. El primer, va ser per a l’expositor local més antic 
de la Fira, que hi exposa des de l’any 1960, el senyor Josep Guzmán 
Hernández. El segon, se’l va endur l’autora del cartell de la FIO 2016, 
l’alumna de l’Escola d’Arts i Disseny de Móra la Nova, la senyora Fouzia 
El Bahij Idriss.

La 184 edició de la Fira de Móra la Nova va reunir més d’un centenar 
d’estands vinguts d’arreu de les Terres de l’Ebre i de comarques 
veïnes, com el Priorat i el Baix Camp. S’hi van exposar productes tan 
variats com automoció, maquinària agrícola, mobiliari, alimentació 
artesanal, animals, així com hi va haver espectacles amb cavalls i 
atraccions de fira. 

Les novetats de la Fira 
són ben rebudes i atrauen 
uns 50.000 visitants

Lliurats els premis del 31è Concurs Literari
En aquesta edició del Concurs Literari, organitzat per l’Ajuntament, han participat 47 obres de concursants vinguts de 
les tres comarques de l’àmbit del concurs, Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat. Els premiats han estat: en la categoria 
infantil, amb 25 participants, la guanyadora va ser “Històries vora el foc” d’Aina Ribes Montaña, d’Ascó, i el finalista, “El 
cavall de la Fira” de Joan Abella, de Móra la Nova. En la categoria juvenil, amb 8 concursants, l’obra guanyadora va ser “ 
Instants, Casualitats i pors” de Judit Oliva, de Móra d’Ebre, i la finalista “Records?” de Meritxell Guzmán, de Móra la Nova. 
Quant a la categoria d’adults, en què van optar 14 treballs, el guanyador va ser Raimond Aguiló, de Marçà, i la seva obra 
“Lo Caspolino”, i els finalistes Ex aequo van ser “Consciencia” de Georgina March, de Móra d’Ebre, i “Ungles de xarol” de 
Norma Català, de Flix.
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Festes

Móra la Nova organitza una quarantena d’activitats per 
celebrar les festes nadalenques
Les activitats, organitzades per les diferents regidories de l’Ajuntament i per entitats de la població, es van iniciar el dia 6 
de desembre i van finalitzar amb la Gran Cavalcada de Reis. S’hi va poder gaudir de conta-contes, pinta-cares, pessebres, 
xerrades, treballs manuals per a la gent gran, xocolatades, concerts, teatre, màgia, campionats esportius... i dels actes que 
pretenen mantenir les nostres tradicions, com el caga-tió, les cantades de nadales, la Cursa de Sant Silvestre i la Cavalcada 
de Reis. 

Entres les activitats programades destacaven, la Fira de Nadal, amb 26 estands; l’encesa de 90 punts de llum led de Nadal 
de carrer, amb la recuperació de la il·luminació de l’església; el Parc de Nadal, amb més d’una vintena d’activitats entre 
tallers manuals i atraccions inflables i el Pessebre dels pensaments, que en aquesta edició ha assolit gairebé el miler 
de visitants. Enguany, el nou equip de govern ha volgut introduir diverses novetats com la vinguda de l’home dels nassos 
el dia 31 de desembre o l’arribada del patge reial en carruatge al barri del Remei. Pel que fa als guanyadors del Concurs 
d’aparadors  de Nadal, un diploma i premi en metàl·lic, van ser per a: la Pastisseria Masos, el Forn de pa Magí i La Llar. 
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Cap d’any musical 
L’any 2015 el vam acomiadar a la plaça de 
l’Església amb la música del Deejays Flix, 
qui també va posar la música de la festa de 
Benvinguda a l’any nou 2016 que es va realitzar 
al Pavelló firal, amb una gran afluència de 
públic. El Pavelló firal també va acollir el Sopar 
de Cap d’Any de l’Associació Cultural Los 
Descarrilats amb gairebé 300 comensals. Una 
molta bona manera d’acomiadar i d’iniciar 
l’any.

Ja entrats en el nou any, l’activitat cultural no es 
va detenir: els tres primers dies de 2016 hi va haver 
teatre infantil amb Rucs Production, la màgia del 
Mag Albert i un concert del Grup vocal Antistiana 
Màskili. Les llargues festes de Nadal i Any Nou 
es van tancar amb l’acte més il·lusionador, la 
Cavalcada de Reis. Els Reis van recuperar el tren 
per arribar al poble, després es van desplaçar amb 
carruatges acompanyats per la Banda de Cornetes 
i Tambors i el Club de Twirling  i per uns personatges molt 
amics dels nens i nenes: Doraemon, Elsa, Peppa Pig i Minion. 
Ses Majestats, a més de saludar als més petits, van assistir 

Els Reis Mags arriben 
amb tren

al pregó des del balcó de l’ajuntament, al Castell de Focs 
Artificials del Parc 26 d’Octubre i a l’ofrena  a l’ Església Ntra. 
Sra. del Remei.
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Festes

Móra la Nova recapta més de 2.600 euros per a la Marató 
de TV3
Com els darrers anys, la població ha participat en la Marató de TV3 i molts dels actes programats el passat mes de 
desembre han servit per recaptar-hi fons. Entre tots i totes s’ha aconseguit reunir 2.630,30 euros per continuar lluitant contra 
la diabetis i l’obesitat. Les entitats que s’han sumat a la recaptació solidària són la Llar de Jubilats, la Penya Blanc i Blava, 
l’Esplai Kau Kau’s, l’Ampa, la Penya Blau Grana, el Col·lectiu de Dones, el Club Cicloturista, la Comissió de Festes, la regidoria 
d’Esports, els Quintos’98 i, finalment, l’Institut Escola Tres d’Abril.
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Entrevista

Associació de Joves i Cultural 
LOS DESCARRILATS.
En parla el seu president, Rubèn Asón

- Quan es crea l’associació?
Va néixer oficialment a l’octubre de 2012, però, tot plegat, va 
començar l’estiu d’aquell any. La idea em va sorgir a partir 
de referents d’associacions de joves d’altres poblacions, que 
duien a terme activitats força interessants. No sóc d’esperar 
que les coses arribin per si soles i a falta d’activitats que 
cohesionessin el jovent del poble vaig fer un pas endavant. 
Vaig començar a mobilitzar altres joves moranovencs 
amb inquietuds similars i ganes de fer coses, finalment va 
formar-se l’associació i ens vam legalitzar com a tal.

- Quins són els vostres objectius?
La nostra associació neix primerament amb la intenció de 
cobrir una necessitat del jovent del poble, que en moltes 
ocasions sentia que a Móra la Nova no s’organitzaven 
activitats dirigides a ells o que els interessessin suficient. 
Així que preteníem dinamitzar i, alhora, cohesionar 
joves de diferents edats, organitzant activitats dirigides 
especialment a aquest públic, així com volíem dinamitzar 
i fomentar la participació ciutadana en general.

- Quines activitats realitzeu al llarg de l’any, per 
assolir aquests objectius. 
“Tapeos” musicals, on els establiments preparen tapes 
amb música local en directe, el proper serà el 5 de març; la 
festa d’estiu Calisay, que és l’acte més important, la primera 
nit amb sopar de germanor i dj’s locals i la següent nit 
amb l’actuació de grups musicals i dj’s; la revetlla de Cap 
d’any, amb sopar i una festa posterior, ja hem arribat a la 
quarta edició; també col·laborem en les Festes Majors amb 
el correbars i, enguany, per primer cop, hem participat en 
les Fires amb l’organització d’un concert la nit del dissabte; 
també vam elaborar un cicle de cinefòrum. Aquestes són 
les activitats més significatives.

- Són activitats que responen, a què? inquietuds 
o necessitats dels socis, propostes de la gent del 
poble? 
Doncs de tot una mica, al cap i a la fi les propostes dels 
col·laboradors no deixen d’estar motivades per les seves 
pròpies necessitats i les de la gent que els envolta, siguin 
família, amics o fins i tot altres associacions del poble. 
Molts cops necessitem aquest teixit col·laboratiu per 
materialitzar els nostres projectes.

- Com funcioneu?
Disposem de secretari, tresorer i president. Per altra banda, 
funcionem amb comissions, cadascuna de les quals 
està composta per diferents membres de l’associació 
i gestionada per una o dues persones que se’n fan 
responsables d’aquesta. Acabem d’implantar aquest 
mètode per tal d’adaptar-nos millor a les diferents tasques 
que desenvolupem al llarg de l’any. Mirem de dur a terme 
reunions setmanals on bolquem tot de noves propostes i 
treballem en les activitats periòdiques. Sempre elaborem 
actes de les sessions, de manera que tots, malgrat que 
ens perdem alguna reunió per treballar o estudiar fora, 
en puguem estar al corrent de tot allò que s’ha tractat 
aquell dia. Econòmicament, les activitats s’autofinancen i 
rebem una subvenció de l’Ajuntament. Tots els beneficis els 
reinvertim en actes nous.

- Si algú vol formar part de la vostra entitat, què ha 
de fer? 
L’únic requisit és tenir 16 anys complerts i moltes ganes 
de fer coses i treballar de valent per fer reviure Móra la Nova 
i la seva gent. Som una associació de joves i cultural per 
tal de no posar límit quant a l’edat dels seus membres.  
Pel que fa a la implicació de la gent, és molt dispar, hi 
ha persones que s’involucren més i aquestes generalment 
són les que es posen al capdavant de les activitats, per 
altra banda, els membres no tan actius acostumen a fer 
tasques de suport, necessàries per poder dur a la pràctica 
tots els projectes que tenim. Ara som 40 socis en un grau 
d’implicació diferent.  

- Quins són els vostres objectius futurs?
Aconseguir que es mobilitzin més joves, sigui formant part 
de l’associació o, com a mínim, participant en els actes 
que organitzem. D’aquesta forma, es podria conèixer millor 
els interessos d’una bona part del jovent i mirar de cobrir 
les mancances d’oci i activitats lúdiques davant de les 
quals ens trobem ben sovint.

Correu: losdescarrilats@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/AgrupacioCulturalJovesDeMoraLaNova

Twitter: http://twitter.com/LosDescarrilats
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Cultura i Societat

Emilio Petit deixa de ser 
l’Hereu del 2014
El jove moranovenc, Emilio Petit, va acabar el seu pubillatge 
el passat mes d’octubre. En el Certamen de Pubilla i Hereu de 
Catalunya 2015, celebrat a Cubelles, el jove, Hereu de Móra la 
Nova 2014, Hereu de les Comarques Tarragonines 2014 i Fadrí 
d’Honor de Catalunya 2014, va deixar el seu títol i va rebre un 
obsequi d’agraïment de la regidora Eva Vallespí per la tasca 
de representació de la població i de la província al llarg de tot 
un any. Moltes gràcies Emilio!

Gran participació en la Trobada 
de Puntaires
El Col·lectiu de Dones va organitzar el passat novembre, la 21a 
Trobada de Puntaires al Pavelló firal, com ja és tradicional, amb un 
gran èxit de participació.

Hi van participar unes 400 puntaires vingudes d’arreu de Catalunya, 
Aragó i Castelló, i hi van assistir autoritats locals i la coordinadora 
territorial de l’Institut Català de les Dones, Carme Valls. 

L’Ajuntament organitza un Cinefòrum sobre Cinema 
Paradiso
La pel·lícula Cinema Paradiso, va estrenar el passat mes de desembre el primer Cinefòrum organitzat per l’Ajuntament. 
Els assistents van poder gaudir d’una introducció al film i d’un col·loqui posterior, tots dos a càrrec del cinèfil Francesc 
Sabater. 

Actes en solidaritat 
amb els veïns més 
desafavorits
La regidoria de Serveis Socials ha aconseguit recuperar 
l’any 2015 l’adhesió del banc d’aliments de l’Ajuntament 
al Pla d’ajuda alimentària amb fons europeus i el 
passat mes de novembre es van rebre 4.548,792 quilos 
d’aliments. En el mateix sentit de treballar per a cobrir 
les necessitats bàsiques dels veïns més desafavorits 
del poble, Càritas va recollir aliments, amb el Gran Recapte 
i en col·laboració dels botiguers de Ginestar, i productes 
de neteja, amb una Desfilada de modes . D’altra part, 
l’associació Mora Agermanada Sàhara Occidental Sahrauís 
(MASSOS) va aconseguir 1.200 quilos d’aliments per fer 

front a la campanya d’emergència per les inundacions al 
camp de refugiats del Sàhara. I Creu Roja, gràcies a les 
donacions de comerços i particulars i amb el suport de 
Serveis Socials i de l’Ajuntament, va reunir joguines perquè 
cap nen i nena se’n quedés sense el dia de Reis. Novament, 
gràcies a la solidaritat de tots i de totes!
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Cultura i Societat

Solidaritat amb el poble 
francès i amb les dones 
maltractades
L’Ajuntament va convocar el 14 de novembre, una concentració 
i un minut de silenci a la plaça de l’Església, en contra de 
l’atemptat de París i en solidaritat amb el poble francès. 
L’atemptat perpetrat per l’Estat Islàmic va provocar 129 morts 
i més de 350 ferits entre la població civil de París. D’altra part, 
el 25 de novembre, es va celebrar el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les Dones. Als baixos de 
la casa consistorial es va llegir el manifest de la diada, es 
van encendre espelmes i es va fer un minut de silenci en 
memòria de les víctimes del 2015. Prèviament, la regidora de 
la Dona, Eva Vallespí, va llegir dos relats relacionats amb la 
violència de gènere als alumnes de 4t d’ESO. Els alumnes 
van confeccionar un mural en què van estampar les seues 
mans per dir “prou” a la violència i que es va exposar a l’acte 
de l’Ajuntament.

Móra la Nova participa en 
l’homenatge als soldats 
morts en la Batalla de l’Ebre
L’alcalde Francesc X. Moliné i dues regidores, Eva Vallespí 
i Laura Griñó, van participar el passat mes d’octubre en 
l’homenatge a tots els soldats morts en la Batalla de l’Ebre, 
organitzat per la Generalitat de Catalunya al Memorial de les 
Camposines. En l’acte, s’hi va instal·lar una nova placa amb 
40 noms de combatents, i ja en sumen 1.344, que s’han 
inscrit recentment en el Cens de Persones Desaparegudes a 
la zona durant els combats. Nou dels nous inscrits eren de les 
Brigades Internacionals, per això van assistir a l’acte familiars 
vinguts de països llunyans com Puerto Rico o Dinamarca, a 
més dels vinguts de les Terres de l’Ebre i de la resta de l’Estat. 

El Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts 
es reuneix al Mas de la 
Coixa
El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 
va escollir la seu de l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), 
al Mas de la Coixa, per realitzar una de les seves 
reunions plenàries.  Abans de realitzar la trobada a 
porta tancada, els membres del plenari van rebre la 
benvinguda de l’alcalde de Móra la Nova, Francesc 
Xavier Moliné, de la regidora de Cultura i vocal de 
l’IRMU, Eva Vallespí, de la presidenta del Consell 
Comarcal, Gemma Carim, i del director dels Serveis 
Territorials de Cultura, Ferran Bladé. Aquesta mena de 
reunions permet, entre d’altres, donar a conèixer el 
territori i transmetre la realitat cultural que es viu a 
les Terres de l’Ebre, en aquest sentit es va poder visitar 
el centre d’interpretació del ferrocarril de la població.

Un punt de joc i de 
lectura infantil per al 
CAP
La regidoria de Sanitat ha completat l’àrea de 
pediatria del CAP amb mobiliari infantil de gran 
colorit i material per a dibuixar, com ara llibres de 
pintar i colors. L’objectiu és fer més agradable la visita 
i espera al metge dels més petits.
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La web acordscatala.cat guanya el premi de la URV a 
l’emprenedoria
El projecte de la pàgina web acordscatala.cat, creada per dos moranovencs, Albert Muñoz i Àlex Usach, continua 
avançant. Recentment han rebut un premi a l’emprenedoria atorgat per la Universitat Rovira i Virgili que els permetrà 
millorar el portal. En la web acordscatala.cat es poden trobar els acords de cançons catalanes de tots els temps. Des 
d’aquí els felicitem i els encoratgem a seguir creixent.

Novetats als 
‘Dies del Museu’
Els ‘Dies del Museu’, acte 
organitzat per conèixer el Centre 
d’Interpretació del Ferrocarril de 
Móra la Nova, ha introduït enguany 
diverses novetats, molt ben 
acollides. Així, s’hi va poder conduir 
una locomotora dièsel real, circular 
per les vies de l’entitat acompanyat 
d’un instructor maquinista i pujar 
en un globus aeròstat amb què 
es va poder contemplar la ciutat 
de Móra la Nova i les instal·lacions 
ferroviàries a vista d’ocell.

Les galetes ‘La Bonita’ 
estrenen embalatge
El marc de la Fira de Nadal va servir per presentar oficialment 
l’embalatge de les 
galetes representatives 
del poble, en forma 
de tren. El nou envàs 
està fet amb cartó, té 
un aire “retro” i hi ha 
una foto antiga de la 
màquina de tren “La 
Bonita”, a l’anvers de la 
caixa hi ha l’explicació 
de la història d’aquesta 
màquina. El disseny és 
obra de l’alumna de 
l’Escola d’Arts i Disseny 
municipal, Ariadna 
Rofin de Tivissa. 

El projecte ferroviari de 
Móra la Nova rep el premi 
Bonaplata 2015
La Fundació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari 
i Industrial (FPPFI) de Móra la Nova ha rebut el Premi 
Rehabilitació en la Categoria de Béns Mobles dels 23 
Premis Bonaplata 2015, pel seu projecte “La recuperació 
i rehabilitació integral de cotxes de viatgers de  tercera 
classe, CC-6029 i CC-6043 de RENFE”. Aquests dos 
cotxes són els únics que queden de les 60 unitats 
que l’any 1950 van ser construïts a França. Segons el 
jurat, “la intervenció, en tots els aspectes, ha estat molt 
acurada, tant pel que fa a la carrosseria com xapes, 
sostre i decoració de tipografies, utilitzant materials 
molt semblants als originals”. El diploma acreditatiu 
el va recollir a Barcelona el vicepresident de la FPPFI, 
Tomàs Claramunt.

Els  Premis Bonaplata estan organitzats per l’Associació 
del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia 
Industrial de Catalunya i tenen com a finalitat premiar 
l’interès per recuperar i difondre el patrimoni industrial 
de Catalunya.
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Esports

Móra la Nova inaugura el camp de futbol de gespa artificial
Una triangular entre l’Espanyol B, el Futbol 
Club Ascó i l’equip local, D.E. Atlètics Móra 
la Nova, va servir per inaugurar el passat 
mes de novembre el camp de futbol de 
gespa artificial de Móra la Nova. El cost 
de l’obra ha estat de 331.522,27 euros, 
dels quals 52.228 subvencionats per la 
Diputació de Tarragona. L’obra ha consistit 
a cobrir el camp amb gespa artificial 
d’última generació, resistent a la calor i a 
les variacions climatològiques extremes. 
Per al seu manteniment s’hi ha instal·lat 
un dipòsit de 20.000 litres i sis canons 
d’aigua amb què es pot regar tot el camp i 
s’ha construït una canalització per recollir 

i evacuar aquesta aigua. Paral·lelament, s’ha rehabilitat la tribuna i les grades, s’ha fet el tancament del recinte i s’ha 
pavimentat tot l’exterior de l’estadi.

En els parlaments oficials l’alcalde, Francesc X. Moliné, va remarcar el fet que “la nova instal·lació  permet potenciar el 
futbol base i animar a molts xiquets a practicar un esport com el futbol, a més d’evitar que vagin a jugar a altres 
clubs cercant millors instal·lacions”.

La Penya Blanc-i-Blava 
celebra el XV aniversari
La Penya Blanc-i-blava de Móra la Nova va celebrar el 
seu XV aniversari amb un dinar, on van assistir més de 70 
persones, entre membres de la junta, socis, simpatitzants 
i autoritats. De part de l’ajuntament van ser-hi, l’alcalde 
Francesc X. Moliné, i el regidor d’Esports, Jordi López; també 
hi van participar directius del RCD Espanyol i d’altres penyes 
del territori de: Flix, Riudecanyes, Torredembarra, Reus i 
comarca, Montsià i Baix Ebre. Felicitats i força espanyol!

El Cros Comarcal arriba a 
Móra la Nova
El Cros Comarcal Ribera d’Ebre es va organitzar al mes 
d’octubre a Móra la Nova. És una competició inclosa 
dins els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, curs 
2015-2016, itinerant per diferents pobles de la comarca 
i en què col·labora el nostre ajuntament. És una prova 
que any rere any augmenta la implicació dels nens i 
nenes.
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Opinió

PSC
CORESPONSABILITAT I 
PRESSUPOSTOS 2016.
Coresponsabilitat compartida, és la 
responsabilitat comuna a dues o més 
persones (en aquest cas organitzacions 
polítiques) que comparteixen una 
OBLIGACIÓ i un COMPROMÍS. 

Efectivament, els Socialistes de Móra 
la Nova, en virtut del pacte assolit amb 
Esquerra republicana de Catalunya, 
tenim la ferma convicció de treballar 
de forma constant i sense defallir, 
per tal que tinguem èxit en la tasca 
encomanada. 

Una OBLIGACIÓ i COMPROMÍS, que com 
a mots prenen tot el seu significat i es 
carreguen de força degut a l’exigència 
moral que representa haver-los 
adquirit amb tots els veïns i veïnes de 
Móra la Nova. 

Hem tancat un primer semestre 
de govern compartit a l’Ajuntament 
de Móra la Nova, contents amb la 
feina feta. Hem abordat situacions 
directament relacionades amb les 
carteres que tenim encomanades, 
amb la convicció que les actuacions 
realitzades representaven un benefici 
per a la majoria de moranovencs i 
moranovenques. Per exemple, en els 
desperfectes als camins municipals 
pels aiguats del novembre 2015 i les 
actuacions necessàries a les cases del 
carrer Major degudes a les filtracions 
d’aigua de la xarxa. 

Encara que sembli un contrasentit, 
per tancar l’any 2015 hem dut a terme 
l’acte públic per excel·lència, que ens 
marcarà el futur de les nostres accions 
de govern el proper any, com és la 
realització del ple de pressupostos 
per al 2016. Uns pressupostos que 
han estat treballats llargament i 
minuciosament per l’equip de govern. 
Hem intentat fer possible una reducció 
en l’impost de l’IBI amb la realització 
de projectes i inversions, sense 
desestabilitzar l’equilibri pressupostari 
del nostre ajuntament.

ERC
El passat mes de desembre, 
l’Ajuntament de Móra la Nova va 
aprovar en ple els Pressupostos 
2016. Han estat uns pressupostos 
complicats de quadrar, ja que les 
aportacions de la Generalitat a les 
arques municipals s’han reduït d’una 
forma dramàtica i els ingressos que 
l’ajuntament percep són molt més 
baixos a causa de la ralentització 
econòmica global. 

Partíem d’una premissa bàsica per a 
ERC, que era no augmentar el deute 
ja existent de Móra la Nova, si no era 
estrictament necessari. Això sí, sense 
reduir la inversió en despesa social, 
assistencial i educativa. I això, perquè 
tenim clar que la situació econòmica 
no ha millorat de forma substancial. 

En aquest sentit, les diferents 
regidories van fer un esforç enorme 
per a reduir la despesa del dia a 
dia. Això ha permès quadrar els 
comptes, malgrat que ens ha deixat 
un marge molt estret pel que fa a 
la inversió per al 2016.  Malgrat tot, 
hem considerat oportú dedicar una 
partida pressupostària per adequar 
la nau que l’ajuntament té al polígon 
Aubals, per poder ficar-la en lloguer 
per a petits empresaris. D’aquesta 
forma posem el nostre gra de sorra 
per a impulsar l’economia local, cosa 
que consideràvem vital per a generar 
ocupació.

Finalment, creiem que hem redactat 
uns pressupostos seriosos, prova 
d’això és que hem aconseguit que 
ens fossin votats favorablement per 
l’oposició. Per arribar a tal fi, hem 
considerat algunes de les esmenes 
que l’oposició ens va plantejar, 
sempre amb l’ànim de dialogar per 
tal d’arribar a acords que puguin 
beneficiar a tots els moranovencs i 
moranovenques. 

CDC
Des de feia anys, el nostre grup sempre 
havia fet una política de proximitat a 
les entitats del nostre poble, ja fossin 
esportives, culturals, socials, etc. Sempre 
havíem intentat bones col·laboracions 
des del punt de vista econòmic, logístic o 
personal, i també sempre en la mesura 
que les possibilitats de tots ho permetien.

Amb l’arribada del nou equip de govern, 
una de les coses que s’ha posat de 
manifest és el desconeixement més 
absolut de la realitat de la major part 
d’entitats de Móra la Nova: Escola d’Arts 
i Disseny, Institut Ramon Muntaner, 
Associació per a la Preservació del 
Patrimoni Ferroviari i Industrial... I d’una 
manera clamorosa: no hi havien posat 
els peus ni una sola vegada! Ara, de 
pressa i corrents, amb una política de 
rentat d’imatge i de fer veure que ara 
tot interessa molt, s’han fet intents 
d’aproximació a moltes entitats.

Una altra cosa que ja està passant, i 
passarà més, és fer veure que ara tot 
s’inventa de nou, i cada vegada que 
es realitza alguna cosa, esbombar-
la a bombo i plateret com si s’hagués 
descobert la sopa d’all... Per exemple, fa 
uns dies es va aprovar un nou reglament 
de funcionament per a la Biblioteca 
municipal. Per unanimitat al Ple. Perfecte. 
Amb la clara pretensió, per part de 
l’equip de govern, de donar la sensació 
que ara sí que es posava ordre. Doncs 
bé, la nostra biblioteca ja va viure fa anys 
un trasllat de lloc i un condicionament 
posterior, a més d’una informatització, 
un personal adequat, la integració a la 
Xarxa de Biblioteques de la Generalitat, 
l’adequació de la supressió de barrera 
arquitectònica amb el nou ascensor i 
l’adquisició permanent de llibres i fons 
documental. Ni més ni menys.

Què volem dir? Que l’evolució del nostre 
poble i el seu progrés en tot allò que té 
relació a l’activitat que fa l’Ajuntament, 
ja fa molts anys que va començar. I tot 
el poble, tots sense exclusió, se’n sent 
orgullós.
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Informació d’interès

NAIXEMENTS 
MAR ANGLADA RIUS    16/10/2015
ISAAC ANTONIO PONFERRADA OCHOA   16/10/2015
BET LORAN VILAPLANA    10/11/2015
EMMA MIRAVETE TOMÀS    25/11/2015
ROMEU SOLÉ MERCADO    03/12/2015
MOHAMMED ADAM, SOUSSAN   29/12/2015

DEFUNCIONS    
ROSA  ROJAS MARTÍNEZ    15/10/2015
TRINIDAD BENAIGES ANGUERA   20/10/2015
JOAQUINA MEDINA MONTILLA    24/10/2015
VICTORIA PUERTO BUENO    09/11/2015
MARIA ROSA JOAN ROJALS    15/11/2015
JOSE FERRER ROSELLÓ    08/12/2015
OTILIA LATORRE QUEIXALÓS    10/12/2015
JOSÉ MANERO JORNET    16/12/2015
JUANITA GUIU VILLAGRASA    20/12/2015
JAIME ARASA GUARDIOLA    22/12/2015
HILARIO ORTUÑEZ FERNÁNDEZ   29/12/2015

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: 8.15h - 11.45h i 10.18h - 12.00h.
Dissabtes i diumenges: 10.18h - 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: 13.30h - 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 (Sortida Móra d’Ebre).

Direcció Lleida
De dilluns a divendres feiners: 8.15h - 9.30h (HIFE) / 18.07h - 19.15h 
(Alsina).
Els divendres del curs escolar: 16.20h (HIFE) (Sortida Móra d’Ebre).
Els diumenges del curs escolar: 18.02h (Alsina) (Sortida Móra d’Ebre).

Direcció Tortosa (amb Conexió Vinaròs - Castelló - València)
De dilluns a divendres feiners: 6.45h - 7.45h / 8.45h - 9.45h / 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
 

 TEMPERATURES PRECIPITACIONS 

 Temp. Màx. Temp. Mín. Precipitació Mensual 

Octubre 28,6º dia 06 4,1º dia 16 2,4, litres (1,6 l. dia 27) 

Novembre 26,1º dia 07 -0,1º dia 30 110,5 litres ( 109,2 l. dia 2 ) 

Desembre 18,3º dia 06 0,3º dia 03 1,8 litres ( 1,2 l. dia 29) 

 



Enderroc, part de dalt de la botiga Casa Cot.
Entre els anys 1984-1988.  Foto cedida per Ignasi Albi.


