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Salutació
L’any 2015 vam ser triats per a dirigir la 
gestió municipal. Les circumstàncies 
nacionals han fet la nostra  tasca 
més difícil. Els darrers mesos, al fet 
de no tenir interlocució a Madrid, s’ha 
afegit una Generalitat intervinguda 
per l’article 155. Catalunya necessita 
recobrar, si més no, l’autogovern 
que tenia. Això ens permetrà tirar 
endavant alguns projectes que 
requereixen decisions polítiques a 
Catalunya, en conselleries clau com 
Sanitat,  Educació i de Territori.

Malgrat tot, hem continuat treballant 
en l’àmbit local en tot allò que 

depenia directament de nosaltres, multiplicant esforços. Hem realitzat 
els primers pressupostos participatius de la història local, i a  nivell 
cultural, associatiu i esportiu rutllem més que mai. 

L’entorn de les Sequines, a la vora del riu, ja està adequat i senyalitzat, 
per tal que formi part d’un entorn de gaudi pels moranovencs i educatiu 
pels més petits. A més, continuem rebaixant el nivell d’endeutament 
amb les entitats bancàries, tal com ens vam comprometre.

Finalment, estem culminant les obres al Barri de Remei i començarem 
en breu l’adequació d’aigua i de clavegueram d’altres zones del 
poble. Potser no són obres grandiloqüents de les de presumir, però us 
asseguro que són del tot necessàries.

Una abraçada cordial
Francesc X. Moliné Rovira

Alcalde de Móra la Nova

Editorial
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En portada

Els moranovencs trien l’opció de l’adequació acústica del 
pavelló en els primers Pressupostos Participatius
L’opció de l’adequació acústica del Pavelló Firal 1 d’Octubre va guanyar per majoria, amb 170 vots, en els primers 
pressupostos participatius que organitzava el consistori. A més de la seva funció com a seu de les fires que es 
celebren al municipi, al pavelló també es duen a terme actes culturals i lúdics, sobretot, quan la climatologia 
és adversa. No obstant, la seva sonoritat és nefasta, ja que inicialment no estava dissenyat per acollir aquest 

tipus d’actes.
L’alcalde del municipi, Francesc X. Moliné, ha assegurat que 
“s’han posat mans a l’obra”, perquè la idea és materialitzar 
l’opció escollida aquest mateix any. Moliné ha declarat que 
ja s’han fet els primers contactes amb un equip d’enginyers 
perquè en facin un estudi i es redacti el projecte per adequar 
la sonorització del recinte.
Els moranovencs i les moranovenques tenien cinc opcions 
més per escollir: encarregar estudis tècnics necessaris per a 
la construcció d’un centre de dia per a la gent gran (132 vots), 
posar una tanca al Parc 26 d’Octubre (44 vots), construir un 
circuit fitness a la vora del riu (35 vots), altres (14 vots) i construir 

un columbari al cementiri per dipositar les cendres dels difunts (13 vots). També s’han registrat tres vots nuls.
En aquesta primera edició dels Pressupostos Participatius, celebrada el dissabte dia 24 de febrer, hi van 
participar un total de 411 ciutadans. L’alcalde en fa una valoració positiva, destacant que la participació ha 
estat “prou elevada” per tractar-se de la primera vegada que es celebren. El consistori té previst realitzar una 
consulta d’aquestes característiques un cop a l’any.

El deute es redueix considerablement
El deute de l’Ajuntament s’ha reduït considerablement en els últims tres anys. Quan va entrar el nou 
govern local, al juny de 2015, el deute ascendia fins a 686.012,05€. Actualment, la xifra del deute és de 
436.055,63€. Els interessos del deute al 2015 pujaven fins a 15.836,88€, dos anys després, al 2017 aquesta 
xifra es rebaixava fins a 10.077,91€. Aquesta reducció s’ha aconseguit malgrat la baixada dels ingressos, ja 
que la mitjana de rebaixa del IBI ha estat del 18%. A més a més, en el període 2015-2017, es van destinar 
1.936.331,68€ en inversions. Per aquest 2018, les inversions previstes estan valorades en 529.425€.

Nou enllumenat a la zona dels Bancalets i a la zona del 
Poliesportiu
Un total de 33 faroles s’han canviat a la zona dels 
Bancalets (14 faroles) i a la zona del Poliesportiu, 
carrers Bruch, Tortosa i Ramon Llull (19 faroles). Aquest 
canvi ve motivat perquè hi havia zones de penombra 
i l’Ajuntament havia rebut varies queixes dels veïns. 
L’origen del problema ve donat perquè, l’any 2014, el 
govern anterior va signar un conveni amb l’empresa Fulton. Aquesta empresa substituïa gratuïtament 
totes les làmpades  de vapor de sodi i les de vapor de mercuri del poble per unes altres de tecnologia LED 
a canvi de quedar-se l’estalvi durant 15 anys. Aquest canvi va produir que hi haguessin zones fosques per 
la mateixa característica de la làmpada LED, ja que condueix molt la llum cap a terra i les distàncies entre 
faroles eren molt llargues, entre 25 i 30 metres, i eren baixes d’uns 3 metres en algunes parts.
El nou enllumenat resol el problema de tres formes: les noves faroles són molt més elevades (entre 6 i 8 
metres); l’òptica d’aquestes té un angle de 160 graus, la qual cosa dispersa molt més la llum; i, per últim, 
s’ha augmentat la potència, es passa d’uns 30-35 watts a un 50 watts.
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Actualitat

El Museu del Ferrocarril va tancar el 2017 amb rècord de 
visites i un vagó cisterna restaurat
Un total de 2434 persones van visitar el Museu del Ferrocarril de Móra 
la Nova durant el 2017. Aquesta xifra suposa un increment del 80% 
respecte a l’any anterior, apropant-se a l’afluència mitjana amb la 
que compten els altres equipaments que formen part del Sistema 
del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Principalment, 
l’augment de visitants es deu a l’èxit que va suposar la Festa del 
Tren celebrada al mes d’octubre i, en especial, a l’estrena de la visita 
teatralitzada “Un passeig per l’estació”. 
A més, una altra bona notícia pel museu ha estat la finalització dels 
treballs de restauració del vagó cisterna PRfv52045 de CAMPSA, duts a 
terme pels voluntaris de l’APPFI i amb el suport econòmic del Centre 
de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, del Departament de Cultura. El vagó va ser donat el 2016 al 
Museu del Ferrocarril per part de CLH Tarragona i va ser fabricat per CAMPSA el 1957 per aconseguir una 
distribució més eficient del combustible.
De cara al 2018, el Museu continua treballant per oferir una experiència cada cop més enriquidora als seus 
visitants. Així, el grup de teatre local “L’Estació” està assajant dues noves escenes i una nova obra nadalenca 
que s’esdevindrà dins d’un vagó del museu i que completaran la visita teatralitzada. Els voluntaris de l’APPFI 
continuen treballant en la restauració de material rodant que formarà part de l’exposició i del tren històric 
turístic que està previst posar en marxa el 2019, per al qual també es compta amb el suport de l’Ajuntament 
de Móra la Nova i amb la col·laboració d’una vintena d’administracions públiques de Tarragona i de l’Aragó.

Móra la Nova, municipi cardioprotegit amb la instal·lació 
de diversos desfibril·ladors
L’Ajuntament de Móra la Nova, a través de la regidoria de Sanitat, ha posat en marxa dos desfibril·ladors 
en més edificis públics de la localitat. Aquests aparells han de servir per intervenir en cas de parades 
cardiorespiratòries, emetent un impuls de corrent continu al cor i restablint un ritme cardíac efectiu. 
Els centres públics que compten amb aquest nou servei són els següents:

• Camp de Futbol Municipal “Antoni Mateu”
• L’ajuntament
• Al cotxe dels vigilants municipals
• El Pavelló Firal 1 d’octubre
La instal·lació d’aquests desfibril·ladors implica un correcte ús 
d’aquests dispositius, per tant, properament està previst realitzar una 
formació dirigida als treballadors de l’Ajuntament i oberta al públic en 
general.

Marta Abad i Lluc Garceran, pubilla i 
hereu 2018
Els quintos d’enguany ja han escollit els companys que hauran 
de representar el nostre poble en diferents actes socials i festius. 
Són la pubilla Marta Abad Bargalló i l’hereu Lluc Garceran Rejano, 
que estaran acompanyats per les damisel·les Alba Piñol González 
i Georgina Murria Cano i pels fadrins Josep Vallespí Lozano i Marçal 
Rojas Carbó.
L’enhorabona als joves i als seus familiars!
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Actualitat

Recuperem una bassa 
temporal de gran interès 
biològic 
Les jornades de voluntariat per recuperar una bassa 
temporal de gran interès biològic, ubicada dins del 
recorregut del camí de les Sequines, s’han 
dut a terme entre els dies 12 i 13 d’abril. 
Aquesta actuació ha estat realitzada per 
l’Ajuntament de Móra la Nova i el Grup de 
Natura Freixe de Flix, amb la participació 
dels alumnes de l’Institut Escola 3 d’Abril i 
els alumnes del Jeroni de Moragas. 

En la primera jornada, el dia 12 d’abril, 
l’Ajuntament i el Grup de Natura Freixe van 
fer treballs previs de restauració de bassa 
temporal: eliminació de plantes exòtiques 
i preparació del terreny per l’acció de 
voluntariat de l’endemà. 

En la segona jornada, el dia 13 d’abril, els 
alumnes de l’Institut Escola 3 d’Abril i del 
Jeroni de Moragas van netejar la brossa, van 

Móra la Nova mira a l’Ebre
El riu ja és més accessible als moranovencs. S’ha 
adequat el camí de les Sequines, que consisteix en un 
circuit circular que surt des del Mas de la Coixa, passa 

per la Plaça Catalunya i arriba a l’embarcador, a 
través dels masos a la vora del riu. A més, s’ha 
obert un camí alternatiu que, de moment, va 
per la vora del riu fins al Pont Vell. En un futur, 
aquest camí s’arreglarà fins a arribar al Pont Nou. 
L’actuació ha consistit en adaptar els talussos 
i la llera del riu netejant l’espai de canyes per 
fer un passeig més agradable pels veïns i les 
veïnes. També s’han afegit diversos cartells de 
senyalització i d’informació sobre l’origen del 
poble, el Mas de la Coixa, l’aubadera, etc. A més, 
s’hi ha col·locat bancs, taules d’esbarjo, papereres 
i diversos aparca bicicletes. 

Aquest projecte també té com a objectiu atreure 
a més turisme familiar. En els últims anys s’ha 
registrat un augment de les pernoctacions al Mas 

de la Coixa, l’any 2014 aquesta xifra es situava en 2.212; 
i al 2017, hi va haver un total de 3.244 pernoctacions. 

Aquestes actuacions es poden finançar gràcies als 
fons FEDER de la Unió Europea.

plantar aubes i van construir un hotel d’insectes. 

Aquesta actuació s’ha realitzat dintre del programa 
“VOLCAT” que té com a objectiu principal promoure 
la custòdia del territori entre diversos col·lectius 
socials, per la conservació d’espais d’interès natural, 
mitjançant activitats de voluntariat i de formació 
ambiental.
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Fires

Més de 2.000 persones, xifra superior respecte a 
l’any passat, van visitar la II Fira Actiu Natura els dies 
3 i 4 de març, al Pavelló Firal 1 d’Octubre. En general, 
la vintena d’empreses 
i associacions de la 
Ribera d’Ebre, la Terra 
Alta i el Priorat amb 
expositor a la fira van fer 
una valoració bastant 
positiva de l’edició 
d’enguany.
Entre les activitats 
dutes a terme, la I 
Cursa El Caspolino va 
ser la que va comptar 
amb més afluència de 
participants, més de 170 
corredors. Tot un èxit, si 
es té en compte que es tracta de la primera edició 
d’aquesta cursa. L’altra activitat estrella va ser les 
rutes guiades pel casc antic de la població, amb 

La FIO 2018 es va inaugurar el dissabte 27 de gener 
a la tarda de la mà del periodista gastronòmic 
i director de la revista Cuina, Josep Sucarrats. 
L’activitat més destacada va ser ‘La 
II Nit de l’Extraverge’, en què el xef 
Vicent Guimerà del Restaurant l’Antic 
Molí d’Ulldecona,  posseïdor d’una 
estrella Michelin, va cuinar un menú 
de 20 tapes maridades amb olis 
d’oliva del territori.
Els premis del tast d’olis van ser 
en la categoria d’olis de producció 
convencional i sub-categoria d’olis 
amb fruitat verd: el primer, per a Les 
Àrgoles de Miravet; el segon premi, 
per a DOLIUM, Oleïcultures Ribera 
d’Ebre; i el tercer premi per Olis 
Muntané de la Torre de l’Espanyol. 
En la sub-categoria d’olis amb fruitat madur: el 
primer premi va ser per Agro Foods & Commerce 
SL de Margalef del Montsant; el segon per Mas del 

Clos, de Móra d’Ebre; i el tercer per Rius d’Or SCP 
de la Fatarella. I per últim, en la categoria d’olis de 
producció ecològica com a millors olis de la FIO els 

premis van ser, en primera posició, per Mas de Flandi 
SL, de Calaceit i, en segona posició, per Alanterres 
SLU d’Horta de Sant Joan.

Els millors olis de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el 
Priorat, un cop més a la XVI FIO

més de cinquanta participants. També cal destacar 
l’èxit del rocòdrom instal·lat dins el pavelló.
De cara a l’any que ve, el regidor d’esports, Jesús 

Álvarez, assegura que 
s’apostarà per fer més 
activitats, sobretot el 
dissabte per la tarda. 
Encara s’està en procés 
d’anàlisi i valoració, 
però Álvarez ha revelat 
que es podria apostar 
per una proposta 
gastronòmica lligada 
amb el turisme en la 
propera edició de la fira.
Creada fa un any, la Fira 
Actiu Natura té com a 
objectius potenciar i 

diversificar la tradició firal de Móra la Nova i cercar 
nous actius econòmics sostenibles a curt i mitjà 
termini promovent el lleure actiu.

La Fira Actiu Natura creix positivament
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Entrevista

Alba Giné, directora Llar 
d’Infants El Comellar 
L’Ajuntament gestiona la Llar d’Infants El Comellar 
des de principis d’aquest curs (2017-2018), abans 
la gestionava el Grup Sagessa. La nova directora 
del centre, Alba Giné, ens ha obert les portes i ens 
ha explicat quin canvis s’hi han produït i quins 
projectes desenvolupen.
Amb quant personal compteu?
Som cinc educadores i jo que sóc la directora. I ara, 
degut a l’augment de les matrícules, per tal d’oferir 
un servei de qualitat també hem hagut d’ampliar 
l’horari de dues de les educadores. 
En quant han augmentat les matrícules?
L’augment s’ha notat molt sobretot en el servei de 
menjador i per les tardes. Vam començar el curs sent 
dotze o tretze nens fixes i cinc esporàdics i, ara, es 
queden al menjador vint nens fixes i set esporàdics. 
Ha augmentat bastant. 
Quina capacitat té la llar?
La llar d’infants té una capacitat de trenta-nou nens 
i està distribuït en tres grups: els de 0 a 1 any; els de 
P1, que va de 1 a 2 anys; i els de P2 que va de 2 a 3 
anys. 
Quins són els valors que defineixen el centre?
La llar d’infants del Comellar és una llar catalana, 
municipal, inclusiva i que accepta i respecta a 
totes les famílies independentment de la seva 
procedència, de la seva ideologia...Aquí també es 
treballen valors com ara el respecte a un mateix, als 
altres, el treballar en equip, l’esforç, la coeducació...
Impartiu classes de música. Com va sorgir la idea 
de fer-les?

La regidoria de cultura va proposar que podríem comptar 
amb la col·laboració de la Jorgina Gironés de l’Aula de 
Música, i nosaltres ho vam parlar al claustre i ens va semblar 
molt bona idea. I, ara, els nens estan encantats amb ella, 
ho fa molt bé. Fa molts jocs, amb diferents instruments 
musicals, amb diferents cançons, explica contes musicals i 
als nens els hi encanta. 
Cada quan es fan aquestes classes de música? 
Fa dues sessions al mes. De mitja hora o tres quarts d’hora.
Fan les sessions tots els nens junts o els dividiu per 
edats?
No, es fa una sessió amb els nens d’entre un i dos anys i, 
l’altra, amb els de dos i tres anys. Els nens que són lactants 
van molt per demanda, llavors, moltes vegades estan 
dormint o estan menjant i sí que en aquell moment no fan 
l’activitat. Però, sempre i quan es pugui, els més petits de 
la llar també participen. Intentem que les activitats que es 
duen a terme aquí siguin per tots, però s’adapta al nivell 
dels nens, tant pel que fa a l’edat com al nivell maduratiu 
de cada nen.
A part d’aquestes sessions de música, quines altres 
activitats feu a la llar? 
Nosaltres treballem molt l’experimentació i el joc. Creiem 
que jugant també s’aprèn i volem que l’aprenentatge sigui 
vivencial i significatiu pels infants. Fem experimentació 
amb xocolata, ara estem plantant un hort... Treballem per 
projectes que tenen diferent durada i hi intentem involucrar 
bastant a les famílies i al poble. Per exemple, vam treballar 
l’oli, llavors, vam anar aquí al poble, a visitar el molí del 
Miquel. Els nens i nenes van veure com s’elaborava l’oli, van 
fer un tastet i van experimentar amb les olives. Nosaltres no 
som partidàries de fer fitxes. No fem el gran àlbum, perquè 
creiem que quan més vivencial sigui i més experimental, 
els nens aprenen millor i més. 
De cara al curs vinent teniu pensat introduir algun altre 
aspecte o novetat? 
Seguirem la mateixa línia, no obstant, se canviarà alguna 
temàtica. Alguns temes, projectes, encara ens hem de 
reunir i programar-ho. La idea és la mateixa. 
Esteu oberts a col·laboracions de gent del poble?
Sí. De fet, vam anar també al geriàtric al carnaval i vam estar 
allí fent activitats amb els avis: ballant, cantant cançons...i els 
hi va agradar molt. És molt important no només involucrar la 
família, sinó també el poble. La família és important perquè 
l’educació comença a casa i després a l’escola, però és 
important que anem a una. Perquè, al fi i al cap, l’educació 
és compartida. 
Quin balanç fas del teu primer curs com a directora?
En faig un balanç molt positiu per ser el primer curs. També 
he de dir que tinc un equip molt bo, molt professional i molt 
competent. Estic encantada amb totes les educadores. Lo 
que no aporta una, ho aporta l’altra i això és lo bonic de 
treballar en equip. Compartim un objectiu comú que és 
vetllar pels infants, educar-los i ens agrada la nostra feina.
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Cultura i Societat
MÓRA LA NOVA MUNICIPAL

El nombre d’usuaris de la Biblioteca 
Municipal augmenta considerablement
La Biblioteca Municipal ha rebut quasi un miler més d’usuaris, un total de 
3.235, en el primer quadrimestre del 2018, respecte el mateix període de 
l’any anterior (2.407 usuaris). A més a més, la biblioteca s’ha consolidat 
com a servei de dinamització cultural de primer ordre. Durant el primer 
quadrimestre de l’any s’han realitzat 86 activitats a les que han assistit 1775 
usuaris.
Les activitats habituals que s’han continuat realitzant són els clubs de lectura 
d’adults, infantils, l’hora del conte i les converses en anglès. El projecte “Petits 
lectors i famílies funciona molt bé i cada cop es tracten temes diferents. 
Dins d’aquest projecte s’han fet diferents activitats : contes musicats, contes 
i activitats amb taules de llum, contes i activitats per l’hora del bany.
La biblioteca també ha acollit les presentacions de quatre llibres: “El llibre de 
les bèsties” de Judit Robert, “No deixis mai de mirar al cel” de Miquel Esteve, 
“La nena que volia dibuixar” de Roser Capdevila i “Darrere els seus talons” de 
Francesca Aliern.
A més, vam apropar la poesia per celebrar Sant Valentí a la residència d’avis 
i la Llar de jubilats comptant amb l’Associació de Poetes al vent que van presentar la seva última obra a la 
biblioteca, vam participar a la II Fira Actiu Natura amb un recull de llibres temàtics, el curs d’informàtica per les 
dones i per la gent i el taller “Bibliochef”, en el qual les veïnes Remei Nogués i Lorena Escoda van ensenyar als 
nens a fer una mona de Pasqua.
Per segon any consecutiu, es va celebrar el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil el dia 8 d’abril amb la 
implicació de les famílies i educadores de la Llar d’Infants El Comellar. Tot i que el temps no va acompanyar, 
l’activitat traslladada al pavelló firal va ser tot un èxit.
El fons bibliogràfic, poc a poc s’està renovant, en aquest quadrimestre han entrat 358 novetats. Aquestes 
novetats cada mes venen ressenyades pel mailing mensual. També complementen el fons els donatius de 
particulars, editorials, escriptors.
Voldríem agrair a totes les persones que desinteressadament col·laboren amb la biblioteca i que fan possible 
totes aquestes activitats. I, també, a totes les empreses i comerços que col·laboren amb els aparadors.

El diumenge 22 d’abril va celebrar-se la 25a edició dels Tres Tombs al nostre poble, organitzat per l’entitat 
Equus Ebre, es va comptar amb un total de 50 carruatges i un centenar 
de cavalls i amb la presència dels títols provincials del pubillatge i els 
nostres representants locals que van desfilar, amb carruatge, fent els tres 
tombs per la vila. A les 9 del matí, va començar la concentració i esmorzar 
de tots els participants. Al migdia, la passejada pels diferents carrers, 
posterior benedicció dels animals davant de l’església i per finalitzar es 
va fer un dinar per tots els participants al pavelló firal, on es va aprofitar 
per retre un homenatge a persones significatives de l’entitat durant 
aquests 25 anys dels tres tombs. L’activitat va sumar molts espectadors 

a la plaça de l’església perquè el mateix dia es va organitzar, el vermut groc solidari i la presentació oficial 
de l’arranjament dels gegants de la vila, on l’alcalde, regidors i el cap de la 
colla, Gerard Andreu, en representació seva, van mostrar-nos el nou vestuari 
del gegant Domènec, la geganta Remei i el gegantó, confeccionat per les 
modistes, Maria Dolors i Rosa Mari, així com el canvi de l’estructura interna 
d’aquests, cavallets i el bust d’ambdues figures. En Gerard va fer lliurament 
d’unes fotografies de record als diferents participants que han format part de 
la remodelació dels gegants i van acabar l’acte amb la ballada dels gegants 
a la plaça, acompanyats del grup de grallers Els Pirates de l’Ebre.

25a edició dels Tres Tombs i renovació dels gegants
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MÓRA LA NOVA MUNICIPAL

Les Jornades Culturals i de 
Tradicions ofereixen, un any més, 
activitats per a tothom
Un any més, les Jornades Culturals i de tradicions, organitzades per 
la Regidoria de Cultura i conjuntament amb entitats i associacions 
de la població, ens han deixat multitud d’activitats pensades per a 
tots els gustos i totes les edats, entre els dies 21 de març i 29 d’abril.
Per l’edició d’enguany, l’Ajuntament es va adherir a la commemoració 
dels 150 anys del naixement de Pompeu Fabra. Per celebrar 
aquesta efemèride, es va realitzar un concurs de punts de llibre 
sobre la seva figura i la seva obra i es va fer l’espectacle infantil 
“Mestre Fabra, caçador de paraules”. A més d’aquestes activitats 
relacionades amb el cèlebre filòleg català, es va organitzar un 
ampli ventall d’actes: teatre, música, exposicions, concursos, 
conferències, presentacions de llibres, sortides culturals, taller de 
mona de pasqua per petits i d’informàtica pels més grans, concert 
de banda a la residència; i la celebració de festivitats tradicionals 
com la Setmana Santa i les diades de la Mare de Déu de Montserrat 
i de Sant Pau.
Dins del marc de les jornades culturals es va celebrar la segona 
edició del cap de setmana “d’Art al carrer” on es va dur a terme 
activitats per treure l’art portes en fora, el projecte artístic comú 
de pintura mural a la Pça. de l’Ateneu. La visita de la il·lustradora i 
escriptora Roser Capdevila, el segon concurs de pintura artística, 
portes obertes a l’Escola d’Arts, l’exposició d’obres d’art de la Isabel 
Torres i els tallers posteriors de carbonet i aquarel·la a la Cooperativa 
Agrària. Tot amenitzat amb el concert de jazz que va comptar amb 
la col·laboració del grup de joves Los Descarrilats i el grup de 
twirling i banda, la tarda del dissabte; i el concert de vermut amb 
la cantautora ebrenca, Montse Castellà, el diumenge al matí. Per la 
tarda vam poder gaudir de dues representacions teatrals al Casal, 
amb la representació de l’obra “Un passeig per l’estació” a càrrec 
del grup de teatre local “l’Estació” que ens presentava una nova 
escena que s’inclou a les visites teatralitzades del museu, i amb 
el grup de teatre de Móra d’Ebre que van presentar l’obra “Espases, 
espases, espases”.

Cultura i Societat

Dia escolar de la No-violència i la Pau
Des de el 2015, la regidoria d’ensenyament de l’Ajuntament, va implantar les reunions de coordinació per tal 
de poder treballar conjuntament, alguns aspectes educatius, 
entre l’Institut Escola 3 d’Abril i la resta de centres educatius de 
titularitat municipal. A l’última trobada va proposar als directors 
dels centres, programar una activitat conjunta implicant tots 
els agents educatius, per commemorar el Dia Escolar de la No-
violència i la Pau. El 30 de gener el professorat i els alumnes de 
l’I.E 3 d’Abril i l’Escola d’Arts i disseny municipal, es van trobar 
al patí de l’Institut Escola per fer activitats conjuntes: cançons, 
mosaic i recull de desitjos dels alumnes.
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Cultura i Societat

Homenatge a una veïna centenària en el marc de la 
Festa de Santa Àgueda
El Col·lectiu de Dones de Móra la Nova i l’Ajuntament van commemorar el 100è aniversari de la veïna Sra. Pepita 
Pedret Solé en el marc de la celebració de Santa Àgueda, a la Sala d’actes de l’Ajuntament. La coordinadora 
de l’Institut Català de la Dona, Carme Valls, va fer lliurament a Pepita Pedret de la Medalla Centenària de la 

Generalitat de Catalunya. Per la seva banda, la presidenta 
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim, li va 
dedicar unes paraules. Finalment, l’alcalde de Móra la Nova, 
Francesc Xavier Moliné, li va fer un obsequi en representació 
de tots els veïns del poble. En el mateix acte, el Col·lectiu 
de Dones va fer el traspàs de bandes de les representants 
escollides: Carme Font (alcaldessa 2018), Pepita Corcobado 
i Teresa Sancho (regidores 2018) i el consistori  els hi va fer 
entrega d’un record dissenyat per l’Escola d’Art i Disseny 
de Móra la Nova. En el transcurs del dinar de Sta. Àgueda al 
pavelló firal, el Col·lectiu de Dones va celebrar l’aniversari 
de la Sra. Pepita, amb un pastís cerimonial, regals i la van 
nomenar sòcia honorífica de l’entitat.

Magnífica Diada de Sant Jordi
La diada de Sant Jordi al nostre poble va comptar amb 
la fira comercial a la Plaça de l’església, el dinar de Sant 
Jordi organitzat per l’Associació de jubilats i pensionistes 
de Móra la Nova, l’exposició de pintura de la Isabel Torres 
a la Cooperativa Agrària, l’espectacle infantil i l’entrega 
de premis dels concursos de pintura artística i punts de 
llibres, en el qual s’ha comptat amb la col·laboració de 
l’Institut Ramon Muntaner, l’Escola d’Arts i disseny i l’I.E 
Tres d’Abril. 
Els Amics de la gent gran també hi van ser presents i tots 
els seus voluntaris van portar una rosa a tots els avis/es 
del poble als quals se’ls hi fa l’acompanyament.

Celebrem les Diades de Montserrat i de Sant Pau
Els darrers dies del mes d’abril ha tingut lloc la celebració de la Diada 
de la Mare de Déu de Montserrat, amb la processó dels nens i nenes 
amb el vestit tradicional, missa i ofrena en honor a la Mare de Déu; i 
la 32a Diada de l’Ermita de Sant 
Pau. En aquest cas, el dissabte 
es va pujar la imatge del sant en 
processó fins al temple, on hi 
va haver xocolatada, animació 
musical i servei de bar fins a 
la matinada. I diumenge, tot i 
la pluja i la pedregada, es va 

celebrar la missa cantada, el concurs de dibuix infantil i es va repartir el 
tradicional ranxo per a dinar.
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Cultura i Societat

El Vigilants Municipals se 
sumen a una iniciativa per 
al càncer infantil
Els Vigilants Municipal de Móra la Nova s’han adherit 
a la campanya “Escuts Solidaris” impulsada per 
les policies de Sant Celoni, Caldes de Malavella 
i Hostalric, amb l’objectiu de recaptar diners per 
a la lluita contra el càncer infantil. La campanya 
consisteix en la recollida de diners a través de la 
venda d’escuts brodats dels vigilants de cada 
municipi.
L’escut porta una cola termo adhesiva al dors 
que permet fixar-lo a qualsevol peça de roba 
simplement passant-li la planxa. El preu de cada 
escut és de 4 euros i es poden adquirir a les oficines 
municipals. Els diners recaptats s’ingressaran al 
Pediatric Cancer Center de l’Hospital Sant Joan de 
Déu i es destinaran íntegrament a la recerca i a les 
despeses dels nens afectats per aquesta malaltia 
(trasllats, temps d’ingrés hospitalari, intervencions, 
educació, etc.).

Celebració del Dia 
Internacional de la 
Dona Treballadora
La nostra població va celebrar el Dia 
Internacional de la Dona Treballadora 
amb la lectura del manifest davant de 
l’Ajuntament i la façana de l’edifici es 
va il·luminar amb llums de color lila per 
commemorar la data. A més, el Col·lectiu 
de Dones van celebrar un sopar i a l’Ateneu 
es podia visitar l’exposició “Dones amb 
nom propi de les Terres de l’Ebre”. 
En àmbit comarcal, el Consell Consultiu de 
Dones amb suport del Consell Comarcal, 
va celebrar també aquesta diada a la Torre 

de l’Espanyol. La representant com a dona treballadora de Móra la Nova del 2018 proposada pel Col.lectiu de 
Dones va ser la Dra. Pilar Martínez Jarabo.
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Cultura i Societat

El Rei Carnestoltes porta disbauxa i 
alegria al poble
Per tercer any consecutiu, el Rei Carnestoltes va ser l’encarregat d’iniciar els 
actes de celebració del Carnaval. També va ser l’escollit per a encapçalar la 
gran rua, en la qual van participar 11 carrosses i 24 comparses que van rebre 
un total de 65 sacs de confeti. La rua va estar amenitzada per dos batucades, 
una xaranga i la música corresponent de les carrosses participants. Un cop 
acabada la rua, es va continuar la festa al pavelló firal on es van repartir 1.300 
racions de torrades amb llonganissa amb la respectiva beguda i s’hi va poder 
ballar fins a la matinada.

Els infants de la població 
homenatgen la poesia
Les nenes i els nens del Club de Lectura Infantil i de l’Aula de 
Música van commemorar el Dia Mundial de la Poesia amb un 
recital poètic musical de la Joana Raspall el dia 21 de març a la 
Biblioteca Municipal.

Més actius cada dia!
Catalunya va celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física el dia 6 
d’abril. L’objectiu d’aquesta efemèride és promoure i inculcar 
l’exercici i els hàbits saludables a grans i petits. El lema d’enguany 
era “+actius cada dia!”. L’Ajuntament va organitzar una caminada 
popular pel nou camí de les Sequines fins al Pont Nou i els avis de 
la residència i centre de dia de Móra la Nova es van sumar al dia 
mundial de l’activitat física iniciant les sessions de gimnàstica i 
fisioteràpia al parc de salut situat al costat de la Llar de jubilats. 
A més, seguint amb el lema de fer esport, la regidoria de la Dona, 
del 6 de març al 12 d’abril va organitzar i subvencionar un curs de 

gimnàstica per les dones del municipi amb la col·laboració del Col·lectiu de Dones.

Los Descarrilats 
inauguren local
L’associació de joves “Los Descarrilats” ja 
disposa de local propi al carrer Oliveres del 
Polígon Aubals des de finals del mes de març. 
La inauguració del local va comptar amb 
música en directe, “tapeo” i una exposició de 
l’Escola d’Art i Disseny.
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Esports

Els Atlètics pugen a 2a Catalana
El Club Esportiu Atlètics Móra la Nova ha aconseguit 
una fita històrica: ascendir a 2a Catalana. Després 
de guanyar al CF Masdenverge 4 a 1, l’equip va 
començar la celebració de l’ascens matemàtic al 
mig del camp amb càntics i balls, acompanyats 
per la Junta, familiars, amics i aficionats. 
Tot seguit, els campions van realitzar una rua per 
tota la població i van ser rebuts a l’ajuntament per 
l’alcalde i regidor d’esports, Jesús Álvarez.
L’equip acumula dos ascensos consecutius, ja 
que la temporada passada també van ascendir 
de categoria, tornant a Tercera Catalana.

Societat de Pesca l’Anguila 
aconsegueix la segona posició 
en el Campionat de Catalunya de 
“Corcheo” 
L’equip de la Societat de Pesca l’Anguila de Móra la Nova 
es va classificar en segona posició en el Campionat de 
Catalunya de Corcheo Mar 2018, el dia 21 d’abril, al port 
de Sant Carles de la Ràpita. També va quedar en segona 
posició, en categoria individual, Mariusz Lisiewicz, 
membre del club moranovenc.

Les atletes del Club Twirling continuen sumant victòries 
El Club de Twirling de Móra la Nova va participar durant el mes de gener en 
la 1a i 2a Fase de Dansa dins la Federació Catalana de Twirling. La primera 
es va celebrar a Vidreres el  dies 14 i 15 de gener, i on es van desplaçar totes 
les atletes i els pares i acompanyants per passar tot un cap de setmana de 
competició. La segona va tenir lloc a Ulldecona els dies 27 i 28 de gener. En 
ambdues competicions es van aconseguir importants classificacions en 
els tres primers llocs de totes les categories. I per finalitzar la temporada, 
van participar en la COPA DE CLUBS – NBTA  celebrada a la Roca del  Vallès, 
on hi participaven més de una 15 de clubs de Catalunya i 3 de la resta del 
territori espanyol.
Ara ja estan treballant per la propera temporada, preparant noves 
coreografies, amb l’ajut d’una professora de gimnàstica rítmica, Sònia 
Delgado, i cursos de tècnica, amb Marina Molina, del Club de Twirling Platja 

d’Aro i el entrenador holandès, Pieter A. Hazeu , que durant els propers mesos farà dues estades a la nostra població.

I Cursa El Caspolino, tot un èxit 
Dins del marc de la II Fira Actiu Natura, el dia 4 de març 
es va organitzar per primer cop la Cursa El Caspolino 
amb un gran èxit, ja que hi van participar més de 170 
corredors. Aquesta cita esportiva que enllaça el passat 
ferroviari amb l’esport també és solidària, un euro de 
cada inscripció es va destinar a la Fundació Noelia.
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Opinió

PSC
El 19 d’abril es va celebrar el 
darrer ple ordinari de l’any 2018, 
on es van aprovar dues mocions 
presentades pel grup Socialista. 
Concretament una feia referència 
a la defensa de l’escola catalana 
i al model d’immersió lingüística 
que ha estat un model d’èxit per 
la integració de tothom que viu 
a Catalunya. Ja fa 40 anys en els 
estatuts fundacionals del PSC, es 
demanava una escola “pública, 
gratuïta, laica i catalana”. Una 
segona moció que reclamava 
unes pensions dignes per als 
nostres jubilats i ens adheríem a 
les reclamacions dels sindicats. 
Estaríem molt a favor que es 
revoqués la reforma laboral en 
vigor, nefasta per als interessos de 
treballadors i pensionistes i que 
és tornés a reactivar el Pacte de 
Toledo.
Pel que fa al tema nacional els 
grups de PEDECAT i ERC van 
presentar una moció “Per a 
l’alliberament dels presos polítics, 
el retorns dels exiliats i la denuncia 
de la deriva antidemocràtica i 
autoritària de l’estat espanyol”.
 Judicialitzar la política no és el 
camí, de la mateixa manera que 
intentar la independència  per 
la via unilateral sense tenir els 
suports necessaris i contra la llei 
en vigor (fets del parlament del 6 
i 7 de setembre de 2017), tampoc 
ho és. Només hi ha una via la del 
diàleg, la negociació i el pacte.  Per 
això, tot i la nostra oposició frontal 
al procés independentista, que 
no, a l’anhel d’independència, ens 
vam abstenir en la votació. Doncs 
el camí no és fa sense un primer 
pas i en aquest sentit el PSC 
serà sempre part de la solució. 
ENDAVANT SOCIALISTES!! ENDAVANT 
MÓRA LA NOVA!!

ERC
Aquest passat més de Maig s’ha 
culminat l’adequació de l’entorn del 
circuit de les Sequines a la vora del 
riu. Un pas important que apropa 
Móra la Nova al riu, un  compromís 
d’ERC quan vam arribar al govern. 
Compromisos ja assolits com la 
gestió pública de la Llar d’Infants, 
l’obertura del CAP els dies festius, la 
doble rebaixa de l’IBI, la potenciació 
del turisme, la dinamització de la 
biblioteca com a centre neuràlgic 
de cultura, les obres de canvi 
d’enllumenat i de sanejament de 
clavegueram, d’aigua potable...
També hem dut a terme la millora 
del Barri del Remei, amb canvi de 
canonades d’aigua i eliminació dels 
pals de llum; una obra complexa 
i molt costosa econòmicament 
que ningú s’havia atrevit a afrontar. 
També l’adequació del Passeig Angel 
Guimerà a la zona de la Cooperativa.
D’altra banda, hem afavorit la 
participació política en els plens, 
donant el torn de paraula al públic 
o posant en marxa els primers 
pressupostos participatius. I 
hem treballat colze a colze amb 
les entitats locals, com l’IE Tres 
d’Abril, l’Escola d’Arts o Càritas. 
Treballar per tothom i amb tothom, 
independentment dels colors 
polítics. 
I tantes i tantes coses que ens 
hem trobat i ens han obligat a un 
sobreesforç molt important. Un 
treball feixuc per optimitzar la 
despesa i aconseguir millorar els 
comptes municipals. I la important 
reducció del deute municipal amb 
els bancs ens demostra que anem 
en la bona direcció.
Queda un any de legislatura, però 
ja hi ha molta feina feta; no es pot 
esperar el darrer dia per a posar-se 
a treballar; som corredors de fons. 
Encara hi ha molta feina per fer en 
aquest any de legislatura, en som 
conscients. La continuarem fent 
amb el mateix tarannà dialogant, 
amb el treball i el seny que ens ha 
dut fins aquí.

PDeCAT
PRESOS POLÍTICS
Des de fa sis mesos el vicepresident 
Junqueras i el conseller Forn, però 
també Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, 
Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, 
Dolors Bassa i Carme Forcadell. 
Allunyats de les seues famílies per 
haver pres decisions polítiques 
(que formaven part d’un programa 
electoral). Carles Puigdemont, Lluís 
Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, 
Marta Rovira i Anna Gabriel. Allunyats 
de les seues famílies per haver pres 
decisions polítiques (que també 
formaven part d’un programa electoral 
que ningú no va impugnar).
Amb l’aquiescència del PSC-PSOE i 
la col·laboració indispensable de C’s, 
dels de l’IBEX 35, de gairebé tots els 
mitjans de comunicació espanyols, 
etc.
A Móra la Nova encara trauen pit, o 
parlen de diàleg (recordeu els de 
Parlem?). Per cert, on són els de 
Parlem? A les xarxes socials són molt 
actius, però mentrestant hi ha gent 
nostra a la presó. Diàleg amb els que 
sempre han imposat les coses? Diàleg 
amb els que a l’ADN porten allò del 
“mando y ordeno”? Com es fa aquest 
diàleg? 
Durant els primers mesos després 
de l’1 d’octubre, però encara més 
després del 27-O, el nostre alcalde 
els va intentar donar tota la cobertura 
possible, fent que la seua presència 
en els actes reivindicatius fos evident. 
Per què? Per justificar el pacte que, 
maquilladament, havien trencat? Per 
preparar un retorn progressiu quan tot 
torni a un ritme i a unes formes més 
normalitzades?
Els partits polítics que en aquest 
temps tan convuls s’han mogut en 
la tebior, intentant nedar entre dos 
aigües, no han ajudat a gaire, per 
no dir a res. Quan finalment s’ha fet 
política en majúscules, les mitges 
tintes no estaven preparades i no han 
sabut estar al costat de la gent del 
país. Intentar acontentar a tothom és 
molt difícil.
I sí! Són presos polítics! I si no, com 
s’explicaria que tinguessin tancats 
els presidents d’Òmnium Cultural i de 
l’Assemblea Nacional Catalana?
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Informació de Serveis

NAIXEMENTS 
ADRIANA MAÑÉ MALYSHKA               08/01/2018
LARA FIGUEROA VALENCIA                      13/01/2018
DAIANA ANDREEA CAPITANU                      17/01/2018
BERNAT PIÑOL ROIG               02/03/2018
MARC GONZALEZ RUBIO                  14/03/2018
WILLIAM RODRIGUEZ SALES 19/03/2018

DEFUNCIONS    
JOSEP FARNÓS BLADÉ                        02/01/2018
FRANCISCO BURGOS PINEDA         06/01/2018
CESAR BLANCO NOGUEIRA                       08/01/2018
JOSEFA BONAVIDA HERRERA                  10/01/2018
Mª CONCEPCIÓN LLEBERIA DESCARREGA           10/01/2018
BERNABÉ REYES ESCUDERO 15/01/2018
JOSE CLAVERO CANALES                       05/02/2018
JUAN ARDÉVOL HOSTALOT         08/02/2018
JUAN GALIA ALVAREZ                       18/02/2018
JOSEP BARGALLÓ NAVARRO                  04/04/2018
YERO SABALY             10/04/2018
ERNESTO BARRUFET GURRERA 23/04/2018
JOSE ORDOÑO HERNANDEZ 29/04/2018

Direcció Barcelona
Sortida  Arribada a destinació
6:43 9:25 (no circula diumenges)
8:18 10:55 
12:18 14:55 
14:05 16:55 
17:42 20:28
19:12 21:54 

Direcció Saragossa  
Sortida Arribada a destinació 
5:35 8:25 (no circula dissabtes, diumenges i festius)
9:00 9:21 (només fins a Flix)
9:21 12:12  (només circula dissabtes, diumenges i festius)
11:14 14:05 
15:48 16:11 (fins a Flix)
18:25 21:19 
19:55 21:08  (fins a Casp)
22:20 22:53 (fins a Riba Roja d’Ebre, només divendres laborables)

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 05 41
Llar dels Jubilats  977 40 22 35
Biblioteca  977 41 41 01 
Tanatori Municipal  977 85 11 61 / 600 51 52 55
Ràdio MLN  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 41 88 99
(horaris: dissabtes, diumenges i festius: d’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 27 14 70
  Hife, S.A.  902 11 98 14 

ATENCIÓ SANITÀRIA
CONTINUADA
CAP Móra la Nova
De dilluns a divendres: De 8.00 h a 15.00 h, visites. De 
15.00 h a 20.00 h, atenció continuada.
Caps de setmana i festius de 8.00 h a 20.00 h.
C. Francesc Macià, 58 - Tel 977 40 14 52

Hospital Comarcal Móra d’Ebre
De dilluns a divendres, de 20.00 h a 8.00 h. 
Caps de setmana i festius, les 24 hores. 
Tel. 977 40 17 02

TELÈFONS D’INTERÈS

HORARI DE TRENS

METEOROLOGIA
TEMPERATURES PRECIPITACIONS

Gener
Febrer
Març
Abril

Temp. Màx. Temp. Mín.

21,8° dia 3
21,8° dia 15
27° dia 28

29,4° dia 25

-0,8° dia 9
-3° dia 9
-1° dia 22
2,9° dia 1

17 L (7,6 L dia 26)
38,8 L (14,8 L dia 4)
29 L (7,6 L dia 24)

49,6 L (14,6 L dia 10)

Al poble tenim gent gran que pateix 
soledat.

Ens ajudes?
Fes-te voluntari!

Per més informació:
A l’oficina d’atenció al ciutadà

de l’Ajuntament.

Tel. 977 400 347

www.amicsdelagentgran.org
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Grup Sardanista de Móra la Nova, anys 50.
Foto cedida per Ernest Blanch Martí.


