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Salutació
El passat més de juny vam 
sobreposar-nos a una de les crisis 
més importants que s’han afrontat 
a Móra la Nova: la declaració per part 
de Sanitat de l’aigua del pou com a 
no potable. Des de l’Ajuntament es va 
fer un esforç enorme per a mitigar els 
efectes sobre la població.
Va suposar una dedicació 
extraordinària pels treballadors de 
l’Ajuntament, treballant en caps 
de setmana; gairebé totes les 
tasques no imprescindibles van 
quedar anul·lades i es va prioritzar 
la distribució d’aigua entre els 

convilatans.  Però vam aconseguir que l’alerta s’aixequés en pocs dies.
D’altra banda, destacar que hem tancat el compte anual del 2017, i ho 
hem fet amb un romanent de tresoreria de 667.565€ i amb un deute 
rebaixat fins als 453.140€ a finals de desembre. Cal tenir en compte que 
vam tancar el 2016 amb 569.371€. Anem en la bona direcció.
Perquè malgrat tot, estem duent a terme inversions importants en 
escales al cementiri, en aigua potable i clavegueram. I properament 
adaptarem el Pavelló d’esports per l’accés a minusvàlids mitjançant 
un elevador.
Finalment, només ens queda destacar que ja hem passat la Festa 
Major i ho hem fet amb la Cristina Vallespí, una pregonera esportista, 
lluitadora i plena de coratge.  Ara ja fa dies que estem treballant per la 
Fira 2018. No hi ha treva.  
Una abraçada cordial
      Francesc X. Moliné Rovira

Alcalde de Móra la Nova

Editorial
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En portada

L’Ajuntament aposta 
per instal·lar un 
sistema de filtratge 
d’aigua
El govern local va estendre la mà als grups de 
l’oposició per avaluar la possibilitat d’instal·lar 
un sistema de filtratge de compra propi de 
cara a l’any que ve, en el ple extraordinari 
sobre l’episodi de contaminació de l’aigua 
potable celebrat el dimecres 18 de juliol.
Actualment, per requeriment del 
Departament de Salut de la Generalitat, 
els filtres de carbó actiu col·locats durant 
l’alerta sanitària continuen instal·lats. I, segons l’alcalde, Francesc X. Moliné, aquests dispositius és mantindran 
possiblement fins a finals d’any. No obstant, aquest filtres són de lloguer i l’equip de govern aposta per instal·lar 
una planta de filtratge per solucionar possibles problemes en el futur. Ja que, tot i no haver arribat mai abans 
a nivell d’alerta sanitària, les traces de plaguicida al pou són històriques. 
A més, en el ple, l’equip de govern va agraïr l’esforç i la feina extra que va suposar pels treballadors de 
l’Ajuntament abastir d’aigua potable a la població d’una manera alternativa durant els nou dies que va durar 
l’episodi. També es van dirigir paraules d’agraïment cap a la població per la paciència mostrada durant aquest 
període. 

L’Ajuntament cedeix terrenys 
a la Generalitat per l’Institut 
Escola
El Consistori moranovenc va aprovar cedir els 

terrenys contigus 
a l’skatepark a 
la Generalitat de 
Catalunya per a 
construir les noves 
instal·lacions de 
l’Institut Escola 3 
d’Abril. Aquesta mesura es va ratificar en el ple extraordinari celebrat el 
passat 21 de juny.
Dies més tard, el 29 de juny, Móra la Nova va rebre la visita del nou 
Conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, acompanyat de la nova 
directora territorial d’ensenyament, Montse Perelló. 
L’alcalde, els regidors i la presidenta del Consell Comarcal, Gemma 
Carim, van rebre al conseller a l’Ajuntament on va signar el llibre 
d’honor. Bargalló també va mantenir una reunió amb l’alcalde i la 
regidora d’Educació. Posteriorment, Bargalló va visitar l’I.E 3 d’Abril on 
va reunir-se amb l’equip directiu del centre.
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Actualitat

Els problemes acústics del Pavelló ja 
estan solucionats
L’adequació acústica del Pavelló Firal 1 d’Octubre ja és una realitat. L’empresa 
Absotec va instal·lar uns panells absorbents que eliminen la reverberació 
acústica al sostre del pavelló, entre els dies 28 i 29 de juny. Aquesta mesura 
s’ha dut a terme perquè va ser l’opció més votada, amb 170 vots, en els 
primers pressupostos participatius que va organitzar l’Ajuntament.
La sonoritat de l’edifici era nefasta, ja que inicialment no estava dissenyat per 

acollir actes culturals i lúdics. A partir d’ara, aquest problema queda solucionat i els moranovencs i moranovenques 
podran gaudir d’una millor experiència en els actes que s’hi celebrin.
Atès que els primers pressupostos participatius van ser un èxit, el Consistori té previst realitzar una consulta 
d’aquestes característiques un cop a l’any.

El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova presenta el vagó 
cisterna de CAMPSA i la vagoneta de passeig “El Tro”
El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova va presentar dues esperades novetats al mes de maig: els treballs de 
restauració d’un vagó cisterna i la presentació d’una vagoneta. Pel que fa al vagó cisterna, fou cedit per CLH SA 

al Museu i es va restaurar amb el recolzament del Centre de Restauració de 
Béns Mobles del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La 
cisterna pertany a una sèrie que es va començar a construir l’any 1957 i que, 
en aquesta versió, té un volum de 22.500 litres per al transport de combustible.  
També es va presentar la vagoneta de tipus X PXfh 12.001. De nova construcció, 
a partir del xassís d’una dresina motoritzada i pensada com a element de 
passeig, té una composició oberta i de parets mitges. Aquesta vagoneta està 
destinada al transport de petits grups dins del recinte del Museu. 
En l’acte de presentació hi van participar l’alcalde de Móra la Nova, Francesc 

X. Moliné, el president de l’APPFI – Amics del Ferrocarril de Móra la Nova (entitat que gestiona el Museu), Jordi 
Sasplugas, el director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (matriu del Museu del Ferrocarril), 
Jaume Perarnau, el director dels Serveis Territorials de Cultura, Ferran Bladé, i la cap de la instal·lació de CLH a 
Tarragona, Irene Doñate, entre altres representants d’administracions i entitats 
que participen dels diferents projectes del Museu. 
La cerimònia va finalitzar amb el viatge inaugural de la vagoneta de passeig, en 
el qual hi van participar un grup d’alumnes de l’Institut Escola “3 de abril” de 
Móra la Nova, entre els quals estava el guanyador del concurs “Posa-li nom!”. 
Aquest concurs estava adreçat als centres escolars amb el propòsit de batejar 
la vagoneta de tipus X. El nom que finalment es va escollir entre més de cent 
cinquanta propostes va ser “El Tro”.

Els focus del camp de futbol, substituïts 
per projectors LED
Els 24 focus halogenurs metàl·lics de 1000W del camp de futbol es van substituir 
per projectors LED que consumeixen molt menys. Aquesta acció es va dur a terme 
perquè la despesa elèctrica del camp de futbol es va disparar fins a 28.174,15 euros 
l’any 2017 i la factura elèctrica pujava a 18.056,18 € fins al mes de juliol. Amb el 
canvi, s’espera un important estalvi energètic. També es reduiran els costos de 

manteniment, gràcies a l’increment de la vida útil de l’enllumenat LED respecte a altres tipus d’enllumenat.
El cost total pressupostat del projecte és de 20.604,36 euros, dels quals 13.152 han estat aportats per la Diputació 
de Tarragona. Aquesta subvenció es troba dins del marc de mesures recollides als Plans d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) dels Ajuntaments adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.
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Actualitat

El Mas de la Coixa acull colònies 
multiesportives per primer cop 
L’alberg Mas de la Coixa, integrat en la Xarxa Nacional d’Albergs 
Socials de Catalunya (XANASCAT) de la Generalitat, acull cada any les 
colònies de bàsquet i handbol de l’Estiu és teu. Tanmateix, enguany, 
l’alberg moranovenc va rebre per primera vegada els nens i nenes 
que participaven en les colònies multiesportives. Aquestes colònies, 

gestionades per una empresa del territori, la tivissana Ebre al Cub, va aglutinar un conjunt d’activitats molt 
diverses: orientació a la natura, kayak, bicicleta, acampada... Tot això, servint-se de l’entorn privilegiat del Mas 
de la Coixa i dels camins recentment habilitats de la vora del riu.
A més a més, aquesta no ha estat l’única novetat. Aquest any també s’hi van dur a terme unes colònies de 
judo. No obstant, aquestes no són sota el paraigua de l’Estiu és teu. A principis d’estiu, diferents clubs de judo 
del territori van muntar unes colònies amb aquest esport com a protagonista. 
Pel que fa a les habituals colònies, les de bàsquet i handbol, són les úniques que la Generalitat oferta en tot el 
territori català. Un total de més de 150 infants han gaudit de les colònies al Mas de la Coixa aquest estiu. 
El Mas de la Coixa disposa de nou habitacions en total, sala de jocs, sala de lectura, pista d’esport polivalent, 
àrea de lleure, etc. Aquesta instal·lació està pensada per a acollir diferents tipologies d’usuaris, des de grups 
organitzats i entitats de lleure a  particulars i famílies. El Mas de la Coixa acull els tres programes de la 
XANASCAT: l’Estiu és teu (colònies), Vacances en família (estades subvencionades per a famílies) i Una Eina al 
Servei de l’Escola (estades per a grups escolars). A més, durant l’any, diverses universitats trien aquest alberg 
per fer campus esportius de bàsquet i handbol.

El XXV Concurs de vins de Móra la Nova ja té guanyadors
El XXV Concurs de Vins de Móra la Nova va tenir lloc el 13 de juny al pavelló firal. El jurat format per enòlegs, 

productors, professors, estudiants i membres de l’associació ‘La 
Fil·loxera’, van haver d’escollir entre 98 vins i licors, pertanyents a 16 
cellers emparats majoritàriament en les DO Terra Alta, DO Montsant, 
DO Tarragona i DOQ Priorat.
El jurat va distingir tres premis per categoria (negres reserva, negres 
criança, negres joves, blancs criança, blancs joves, blancs fermentats 
en bóta, rosats, dolços-licorosos i vermut). L’objectiu del concurs és 
reconèixer la qualitat dels vins que es produeixen a la Terra Alta, la 
Ribera d’Ebre i el Priorat, així com potenciar-ne la qualitat.
Com cada any, el lliurament dels premis tindrà lloc en el decurs de 

l’acte d’inauguració de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, que enguany arribarà a la 187a 
edició i se celebrarà del 25 al 28 d’octubre.

Angeleta Font, representant moranovenca en la Festa de 
l’Avi/a Comarcal 
La IX Festa de l’Avi i l’Àvia Comarcal de la Ribera d’Ebre es va celebrar 
el dia 21 d’agost al vespre a la plaça del Teatre la Llanterna de Móra 
d’Ebre. A l’acte hi participen una representació dels Casals o Llars de 
jubilats de la comarca, on cada un dels 13 pobles aporten un candidat 
per optar a ser l’avi/a comarcal. La representant moranovenca 
d’enguany, escollida per la Junta de la Llar de Jubilats, va ser la 
veïna Angeleta Font. La van acompanyar a l’acte l’alcalde, Francesc 
X. Moliné, la regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament, Eva Vallespí, 
alguns membres de la Junta de la Llar i els seus familiars.
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Festes Majors

Móra la Nova 
commemora els 50 anys 
de les Nits Blanques
Móra la Nova va poder gaudir d’unes festes 
majors farcides d’activitats per a tots els gustos. 
Enguany, el pregó de festes va ser a càrrec de 
la nedadora moranovenca Cristina Vallespí. 
Els vilatans van gaudir d’una setmana prèvia 
d’activitats variades que van repartir-se per tal 
que tothom pogués anar a tot. No hi van faltar 
les tradicionals cites emblemàtiques com la 
gala de les Nits Blanques, que aquest any es 
celebrava el seu 50è aniversari, i la tradicional 
festa del riu amb les curses de muletes i altres 
activitats. 
Fa cinquanta anys, les noies que assistien a 
un taller de costura, emmirallant-se en les 
“puestas de largo” de l’alta societat que sortien 
a les revistes, van decidir fer la seva pròpia gala. 
No obstant, els vestits eren de paper i se’ls feien 
elles mateixes. Aquesta celebració ha anat 
evolucionat al llarg dels anys fins a les actuals 
Nits Blanques. Mig segle més tard, aquelles 
noies van tornar a desfilar acompanyades dels 
quintos i les quintes del 2000.
A més de les Nits Blanques, es van celebrar 
diversos actes que ja compten amb una llarga 
tradició com la Trobada gegantera (aquest any 
era la 30a edició), el vermut passat per aigua, el 
sopar de germanor...
Entre les novetats d’enguany va destacar el 
1r Concurs de Verdures Gegants que va estar 
amenitzat pel cantant popular Lo Pau de Ponts.
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Entrevista
MÓRA LA NOVA MUNICIPAL

L’Institut Escola 3 d’Abril estrena nova directora aquest 
curs. La Carme Vicens és professora de matemàtiques 
de secundària al centre des de 
fa set anys. A més, des del curs 
2012-2013 fins al curs passat, 
Vicens va ser-ne la cap d’estudis. 
Anteriorment, havia estat 
professora al Centre de Formació 
d’Adults de la Ribera d’Ebre i a l’IES 
Julio Antonio de Móra d’Ebre. Hem 
pogut parlar amb ella el primer dia 
de curs. 
Com ha anat el primer dia com a 
directora?
Doncs molt bé. Tot i tothom ja 
estava bastant organitzat i un cop 
comencen les classes es com 
que tot torna a la normalitat. Els més caòtics són los 
primers dies. 
Què és el que li fa més il·lusió d’aquest nou càrrec?
Com que estem en un moment de renovació pedagògica, 
és un moment molt interessant. A l’institut escola hi 
estem molt posats, no d’ara, ja portem uns quants 
anys en aquesta renovació i fent formació i començant 
a introduir aquests petits canvis. Això engresca molt, 
perquè la gent està animada a fer-ho i és bonic. La 
part aquesta d’innovar, una miqueta més en noves 
tecnologies, es cap a on va la societat. A l’escola hi 
havia un estancament, fins ara tot havia estat sempre 
igual, tot sempre funcionava igual... Aquest concepte ja 
s’està deixant enrere, l’escola no és una cosa estàtica, 
està dins la societat i, per tant, ens hem de moure a la 
mateixa velocitat.
Hi ha alguna cosa que li faci por del nou càrrec? 
És una responsabilitat molt gran i portar tot això a les 
esquenes, al final, imposa una mica. Però, també tinc 
l’avantatja que l’equip directiu és el mateix que hi havia 
fins ara, i que ja saben com funciona tot. Tot va bastant 
rodat. 
I també al haver estat cap d’estudis suposo que també 
hi haurà ajudat...
Sí, hi havia coses que ja portava per la mà, perquè 
sempre ho hem portat tot una mica entre tots. Miquel, 
l’antic director, no era dels jo ordeno i mano i les coses 
s’han de fer així, saps? Totes les coses les parlàvem molt 
entre tots. 
Mantindrà el mateix estil de direcció? 
Sí,  en la mateixa línia. 
Quins canvis s’implementaran aquest curs respecte 
a l’anterior?

Carme Vicens, directora de 
l’Institut Escola 3 d’Abril

Per exemple, enguany, comencen a infantil i a primària 
a treballar per ambients, tot i que alguns cursos ja ho 
estaven fent. Enguany, tots els cursos d’infantil i primària 
tindran una franja d’ambients, en dos o tres dies a la 
setmana, depenent del curs. 
Què significa això de treballar en ambients?

Els xiquets es poden distribuir 
d’una manera més personalitzada 
els continguts que s’han 
d’adquirir. Al final acabaran fent 
tots los ambients i treballant tots 
els continguts, però d’una manera 
més lliure i més manipulativa, més 
basada en joc també. S’ha vist que 
tot el que entra de manera més 
lúdica i més emocional queda 
molt més i s’aprèn millor. Llavors, 
en aquestes franges també tenen 
la classe tradicional i dos dies o 
tres a la setmana tenen ambients. 
Aleshores, los xiquets de tot lo 

cicle es barregen i trien, doncs jo aniré a l’ambient de 
medi, i en aquell faran experiments o faran robots i en 
un altre faran continguts de matemàtiques però d’una 
manera més lúdica. 
A secundària també comencem enguany en projectes 
d’àmbit. Fins ara, estàvem fent projectes globals, més 
interdisciplinaris, semblants al que podria ser el crèdit de 
síntesi de final de curs. I en fèiem un durant una setmana 
cada trimestre. Això ho continuarem fent, però enguany 
introduïm en l’horari una franja de projectes també. 
Tres matèries es treballaran més de forma conjunta. 
Perquè, al final, quan et trobes una situació no és una 
situació de matemàtiques o de llengua o de tal, sinó 
que ho engloba tot. La idea és que aprenguin a treballar 
en aquestes situacions més complexes. No té sentit 
aprendre de memòria segons quines coses, perquè de 
seguida es pot consultar al mòbil. El que han d’aprendre, 
sobretot, és saber treballar en equip, comunicar-se bé, 
tenir iniciativa... Totes aquestes coses s’han de treballar 
d’alguna manera, a la classe tradicional això no entra. 
Parlant de mòbils, com treballeu el tema dels perills 
que tenen les xarxes?
Ho portem molt al dia a dia, perquè és un treball continu. 
A les sessions de tutoria aprofitem molt per treballar 
aquestes coses, ja sigui nosaltres mateixos o oferint 
xerrades de diferents entitats, hi ha gent que es posa 
en contacte amb nosaltres, o a vegades nosaltres hi 
contactem perquè detectem que potser hi ha una 
problemàtica d’un determinat tema. És un centre molt 
gran, perquè hi ha molts xiquets, però tot i ser gran, hi ha 
molta tutorització. Els tutors estan molt damunt, i clar, 
això et permet estar molt al cas. A més, els alumnes 
sempre li tenen més confiança amb un professor i, quan 
passa alguna cosa, li expliquen. És tot molt proper.
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MÓRA LA NOVA MUNICIPAL

Òmnium Cultural 
reparteix per primer cop, 
directament, la Flama a la 
Ribera d’Ebre
Aquest Sant Joan va ser especial a Móra la Nova. 
Enguany, per primera vegada en la història del poble, 
es va rebre la Flama del Canigó directament, provinent 
de Xerta i de mans de la presidenta d’Òmnium 
Cultural a les Terres de l’Ebre, la Sra. Dolors Róo, i el 
seu equip de foc. En els últims 42 anys, el veïns de 
Móra la Nova anaven a buscar la flama a la Plaça de la 
Llibertat de Reus.
Des de Móra la Nova, la Flama del Canigó es va repartir 
als representants de set municipis més de la Ribera 

Cultura i Societat

El moranovenc
Ferran Romera guanya 
un concurs de dibuix 
estatal
El moranovenc Ferran Romera Puell va ser 
el guanyador de la categoria primers lectors 
(1r, 2n i 3r de Primària) del concurs estatal de 
dibuix “En còmic Andersen”. L’obra guanyadora 
representava en sis vinyetes El soldadet de plom, 

el conte clàssic de Hans Christian Andersen. Cada any, en motiu del Dia Internacional del Llibre Infantil i 
Juvenil, el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT), la Organización Española para el Libro Infantil 
y Juvenil (OEPLI), el Consejo General del Libro, Galtzagorri Elkartea i Gálix convoquen un concurs de dibuix a 
nivell estatal. L’edició d’enguany versava sobre la obra del cèlebre escriptor danès.
L’alcalde, Francesc X. Moliné, i la Regidora de Cultura, Eva Vallespí, van lliurar el premi a Ferran Romera a la 
Biblioteca Municipal de Móra la Nova. L’obsequi consistia en un diploma i un lot de llibres per al guanyador; i 
un altre lot per l’entitat que va impulsar la inscripció al concurs, en aquest cas, la biblioteca.

d’Ebre i la Terra Alta: la Fatarella, Garcia, Ginestar, 
Rasquera, Miravet, Riba-roja d’Ebre i Móra d’Ebre. A 
més de la flama, van rebre una peça artística d’esmalt 
al foc realitzada per l’Escola d’Art i Disseny Municipal i 
el pergamí amb el manifest de Sant Joan.
En el transcurs de l’acte també es va aprofitar per 
entregar els guardons del XI Concurs de fotografia 
i del Concurs de fogueres. Els assistents van poder 
gaudir d’un berenar popular de coca i mistela. Tot 
seguit, la revetlla es va finalitzar amb un sopar de 
germanor i ball amb orquestra fins a la matinada.

Dins del marc de les celebracions de Sant Joan, el 
divendres 22 de juny, l’Associació Amics de la Gent 
Gran que compta amb una delegació a Móra la Nova, 
l’única a les Terres de l’Ebre, va celebrar la revetlla amb 
els avis/es i voluntaris/es que fan acompanyament, 
organitzant una trobada amb un berenar de coca i 
cava i obsequiant-los amb un record.
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La biblioteca renova els 
seus ordinadors
Al mes de maig es van renovar els ordinadors del 
Punt TIC de la biblioteca municipal. La Generalitat, 
Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i 
Sociedat Digital, per als telecentres, com la Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària, amb els centres 
de la Xarxa Òmnia, van adquirir nous ordinadors que 
van cedir als Punts TIC de tota Catalunya per donar un 
nou impuls a la Xarxa.

Un total de 268 centres – 162 dels quals són telecentres, 
van ser escollits per gaudir del nou equipament que 
va substituir el que va quedar obsolet. La nostra 

L’Ebre Pilates & Salut recapta 
1.400 euros per la investigació 
de l’Esclerosi Múltiple 
Pediàtrica
L’Ebre Pilates & Salut, conjuntament amb la Fundació 
Esclerosi Múltiple i amb col·laboració de l’Ajuntament de 
Móra la Nova, van recaptar 1.400 euros que es van destinar 
al projecte d’Investigació de l’Esclerosi Múltiple Pediàtrica. 
Aquest donatius es van aconseguir mitjançant una 
jornada solidaria que va tenir lloc el 27 de maig, al matí, 
al Pavelló Municipal 1 d’Octubre de Móra la Nova. Al voltant 
d’un centenar de participants van gaudir d’aquesta jornada en moviment a través de la pràctica de Taichi, Yoga 
en família, Pilates i Jiujitsu.
Aquest acte es va celebrar en motiu del Dia Internacional de l’Esclerosi Múltiple, el 30 de maig.

Un alumne de l’Escola d’Arts i 
Disseny guanya el 2n premi “ex 
equo” Talent-Art 2018
L’alumne de ceràmica de l’Escola d’Arts i Disseny de Móra la Nova, Adrià 
Sentís, va guanyar el 2n premi “ex equo” Talent-Art 2018 pel seu projecte 
“Un bol a taula”. El Talent-Art és un concurs coordinat pel Departament 
d’Ensenyament i l’empresa Ceràmiques Marcó que es basa en la creació 
i elaboració d’un producte utilitari i de consum. L’eix temàtic és la 
diversitat de productes culinaris dins del marc de la gastronomia amb 
el títol “Bols a taula”. El concurs s’adreçava als estudiants dels cicles 
formatius d’arts plàstiques i disseny de Catalunya dins les famílies 
professionals de ceràmica, teixits i disseny industrial. 

La també alumna de l’escola, Ariadna Rofin, va disposar d’un roll-up exposat del seu treball en la IV Jornada 
d’Art i Disseny.

biblioteca va ser escollida i ja disposa de 7 ordinadors 
renovats.
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Caminada solidària per la distròfia muscular
L’Ajuntament de Móra la Nova, amb 
col·laboració de la Fundació Noèlia, 
va organitzar la Caminada Solidaria 
Ascó-Móra la Nova, el dia 11 de maig, 
per recaptar diners per la investigació 
de la distròfia muscular per dèficit de 
col·lagen VI. Un total de 110 participants 
van caminar per poder seguir donant 
suport la investigació d’aquesta malaltia, 
aconseguint així una recaptació total de 
727,50€.

Móra la Nova inaugura
un mural commemoratiu 
de l’1-O
Móra la Nova va inaugurar un mural reivindicatiu 
al hall del Pavelló Firal 1 d’Octubre el passat 6 de 
juny. El mural “Caminem per poder ser i volem 
ser per caminar” representa una multitud de 
gent caminant per anar a votar, ja que el Pavelló 
Firal es fa servir de col·legi electoral en totes les 
eleccions. Sobre el llindar de la porta hi ha escrites 
les paraules “Llibertat i Democràcia” en lletres 
grogues i a la part esquerra hi ha dibuixada una 
urna i una filera de sobres. 
El professorat i els alumes de l’Escola d’Arts i 
Disseny de Móra la Nova, de forma voluntària i per 
encàrrec de l’Ajuntament, van estar treballant en 
aquest projecte durant una setmana. Aquesta obra 
commemora com la població de Móra la Nova va 
aconseguir votar al referèndum de l’1 d’Octubre, 
tot i la irrupció de més de 150 policies, que se’n 
van anar amb les mans buides. Precisament, 
el mateix pavelló va rebre el nom “1 d’Octubre” 
després d’aquest incident.
Una hora i mitja abans, l’Escola d’Arts també va 
inaugurar l’exposició “Microcosmos” amb obres 
dels infants que van participar en els tallers d’estiu. 
Els nens i les nenes van realitzar diverses obres en 
pintura, ceràmica o collage, i els professors, sense 
que ells ho sabessin, van muntar una estructura 
amb totes les peces.
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La V Jornada
de l’Institut Ramon 
Muntaner
L’Institut Ramon Muntaner va celebrar la seva V 
Jornada de cultura i recerca en el territori a Móra 
la Nova els dies 29 i 30 de juny. Aquesta jornada 
va marcar l’inici de la celebració dels 15 anys 
de constitució de l’institut. El tret de sortida 
de la celebració el va donar la inauguració de 
l’exposició “Arqueologia i patrimoni industrial 
a les comarques de Tarragona”, de l’Institut 
d’Estudis Vallencs, i “L’any de la gelada”, del 
grup de centres d’estudis “Terres de Cruïlla”, al 
vestíbul de la Biblioteca de Móra la Nova.

Durant la jornada es van presentar diverses 
publicacions i projectes de centres 
d’estudis. També es van dur a terme diverses 
representacions teatrals: una per part del 
grup de teatre local L’Estació; i l’altra, “Com 
mos tornem” recital xaró de poesies d’abans 
de la Cía.Bubulina Teatre. La recaptació de les 
entrades d’aquesta va ser solidària a benefici 
de l’Associació Amics de la Gent Gran.

Festes de cloenda de final de 
temporada d’entitats i final de curs 
dels centres educatius
Com ja és habitual,  per donar pas a l’estiu, les diferents entitats 
socials i esportives del municipi van celebrar durant els mesos 
de maig, juny i juliol les festes de cloenda de final de temporada. 
El Col·lectiu de Dones va organitzar el tradicional sopar i ball 
per amenitzar-lo, la Llar de jubilats i pensionistes va celebrar la 
tradicional festa de la primavera i la festa de la gent gran, en la 
qual es van homenatjar a María Sampedro i Jaime Solé. I pel que 
fa als centres educatius, L’I.E 3 d’Abril va acomiadar als alumnes 
de 4rt d’ESO al Casal Municipal amb una actuació de la coral del 
centre, el repartiment d’orles i un aperitiu. L’AMPA va organitzar la 
festa de final de curs i va fer un reconeixement al director, Miquel 
Abella, i la Srta. Núria Almolda per la seva jubilació. El 25 de maig 
l’Institut-Escola va organitzar la Jornada de cloenda d’exposició 
de treballs i tast de plats gastronòmics “La volta al món de l’I.E 
3 d’Abril” al pavelló firal. La Llar d’Infants El Comellar també va 
acomiadar als més petits amb un espectacle infantil i l’Aula de 
Música va organitzar la cloenda del curs amb l’actuació musical 
dels seus alumnes i un berenar a la plaça de l’Ateneu.
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La Penya blanc i blava celebra la 16a 
festa de l’entitat
La Penya blanc i blava de Móra la Nova va celebrar la 16a festa de 
l’entitat amb una paella popular, al pavelló firal, el dia 10 de juny. 
Més de 90 socis i simpatitzants van assistir a la trobada, entre els 
quals, representants de la penya de Reus, la penya de Vandellós-
l’Hospitalet de l’Infant; i el senyor Anton Roig, vicepresident de la 
Federació de Penyes i representant del RCD Espanyol. A més a 
més, es va comptar amb la presència del Mossèn Omedes. 
Durant la celebració de la festa es va fer un petit homenatge al 
Mossèn Dámaso i se’l va nomenar soci honorífic de la penya.
També es va fer lliurament a la Núria Gaseni Escoda, en representació de la Fundació Noèlia, d’una donació per ajudar 
i seguir donant suport a la investigació científica i trobar un tractament per la cura d’aquesta malaltia. 
La festa es va acabar amb un ball per a tots els assistents.

El ciclistes Manel Usach i Miquel 
Escolà segueixen acumulant 
victòries 
Manel Usach va obtenir la 3a posició elit i 1r sub23 el 
Campionat de Catalunya de Ciclisme en pista celebrat 
a Barcelona l’últim cap de setmana de juliol.
El ciclista moranovenc Miquel Escolà va quedar en 
sisena posició al campionat mundial XCO master35. 

L’entrenador de la selecció italiana de 
Twirling entrena a les noies del Club de 
Móra la Nova
El Club de Twirling de Móra la Nova va tenir un convidat especial l’últim 
cap de setmana de maig. Les noies del club van fer un entrenament 
de dos dies amb l’entrenador holandès Pieter A. Hazeu, actual 
entrenador de la selecció italiana de Twirling. 
Tots aquests entrenaments i activitats tenen per finalitat poder 
classificar-se al proper Campionat d’Europa de Twirling que s’ha de 
celebrar l’any 2019 a Itàlia. L’ajuntament de Móra la Nova va col·laborar 

en la contractació de l’entrenador holandès mitjançant una subvenció extraordinària.

La nedadora moranovenca Cristina Vallespí 
continua sumant títols
La nedadora moranovenca Cristina Vallespí segueix acumulant títols al seu 
palmarès. Aquest estiu, Vallespí es va proclamar campiona femenina, amb 
un temps de 5 hores i 13 minuts, de la Ultra Ebre Swim Marathon. Aquesta 
competició té un recorregut de 30.080 metres, de Tivenys a Amposta.  
Cristina Vallespí  també es va proclamar subcampiona d’Espanya de la 
categoria Masters del XXI Campionat d’Espanya d’Aigües Obertes Open Sevilla 
2018 al mes de juny. Al mateix mes, la nedadora moranovenca també es va 
endur dues medalles d’or (als 800 i 400 metres lliures) i dues de plata (als 50 

metres lliures i als 200 metres estils) en el XXXIV Campionat de Catalunya “Open” Màster de Natació.
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Opinió

PSC
Arrel de la moció de censura del 
passat 1 de Juny, els Socialistes 
de Pedro Sánchez estem al 
govern central. Un nou govern 
que no només ha representat un 
canvi d’estil respecte al anterior 
de M. Rajoy; si no que a la pràctica, 
està resultant un govern que 
vol prendre decisions i les està 
prenent.
S’ha implementat un govern 
clarament  feminista sense 
quotes, per aptituds. Blindatge 
de les pensions mitjançant 
l’augment segons IPC de 
les mateixes i pagament de 
l’esmentat increment al mes de 
Juliol.  Recuperació de la sanitat 
universal,  lluita contra els 
falsos autònoms, lluita contra la 
violència infantil, millora de les 
lleis que regulen la violència de 
gènere, impuls de les energies 
renovables, aposta per Europa i 
les seves institucions,....
I també la “normalització” de les 
relacions institucionals entre 
el govern de l’Estat i el govern 
Català, que han tornat al camí de 
la confrontació d’idees i el diàleg. 
Els Socialistes d’aquí i d’allà, 
sempre hem apostat per l’entesa. 
S’han impulsat les polítiques 
migratòries de la U.E. predicant 
amb l’exemple, cas Aquàrius.
I també una decisió, que en 
qualsevol altre país seria noticia 
només pel tard que s’ha adoptat, 
com l’exhumació de les restes 
mortals del dictador Franco, els 
socialistes ho hem fet.
Els socialistes tenim la capacitat 
de decidir sobre les polítiques que 
ens afecten com a ciutadans a 
nivell estatal. Des de Móra la Nova 
estem decidits aprofitar aquesta 
oportunitat. No són només símbols, 
és acció de govern i gestió. 
ENDAVANT SOCIALISTES! 
ENDAVANT MÓRA LA NOVA!

ERC
A Móra la Nova el Departament 
de Salut li va declarar una alerta 
sanitària el passat més de juny 
per la presència de plaguicides al 
pou de la població. La presència 
de plaguicides al pou fa molts 
anys que està certificada. Aquesta 
vegada es va superar el límit 
permès per la Generalitat. No era 
una xifra alarmant però es va 
declarar l’aigua del pou no potable.  
Des de l’ajuntament ens vam posar 
en marxa ràpidament, portant 
aigua potable a les persones més 
vulnerables, com la Llar d’Infants, 
Residència d’avis, Alberg Mas de la 
Coixa. També vam distribuir aigua 
als diferents forns del poble.
A més, es van establir cinc llocs 
on distribuir aigua a la resta de 
la població. Tot de forma gratuïta. 
Però la resposta va ser molt 
ràpida i mitjançant unes unitats 
de filtratge de lloguer i treballant 
en cap de setmana, en pocs dies 
vam aconseguir aixecar l’alerta.  
La gent d’ERC va posar el seu 
gra de sorra fent de voluntaris el 
cap de setmana,  repartint aigua 
potable per estalviar hores extres 
i permetre descansar a la brigada. 
D’aquesta lliçó hem aprés que 
en l’aigua potable cal invertir 
més; que el sistema d’aigua 
potable, conjuntament amb el de 
clavegueram, han estat massa 
anys la ventafocs de les inversions 
municipals. 
Nosaltres ja hem posat fil a l’agulla, 
invertint i preparant inversions 
en aigua potable i clavegueram. 
Esperem que pel 2019 imperi el 
sentit de la responsabilitat entre 
els grups de l’oposició i puguem 
tenir un pressupost adequat per 
a fer les inversions que els nostre 
poble requereix. Amb els serveis 
bàsics no s’hi hauria de jugar,  
perquè tenen una afectació massa 
gran sobre el dia a dia dels nostres 
convilatans.

PDeCAT
El PDECAT de Móra la Nova ha estat 
denunciant les últimes setmanes 
que en bastants llocs del nostre 
poble havien crescut de manera 
incontrolada males herbes i que 
el regidor responsable era incapaç 
de gestionar bé la feina de la 
brigada, i concretament la part que 
correspon a jardineria. Ho hem fet 
a través del Facebook i ho hem fet 
també gràcies a les aportacions 
fotogràfiques que molts veïns ens 
han fet arribar, fins al punt que hem 
hagut d’aturar-ne la publicació per 
excessiu material.
Aquesta, però, és una tònica 
habitual que ja fa temps que dura 
i cal dir també que té un dels seus 
punts lamentables en l’espai del 
cementeri, lloc on les persones van 
a visitar els seus éssers estimats. 
Fa molts mesos, en un episodi 
similar, el regidor responsable va 
escriure ell mateix a Facebook que 
no tornaria a passar. Ja ho veiem.
Un altre espai públic que està 
força afectat per aquesta actitud 
de deixadesa són els passos de 
vianants, que, com és lògic, s’han 
de repassar i repintar gairebé cada 
any. Aquí també s’hi incorpora 
un element de perillositat: si els 
conductors no els distingeixen 
amb facilitat, això pot ser la causa 
d’un accident amb un vianant. 
Creiem que la responsabilitat de 
l’Ajuntament és molta.
Per acabar, és molt trist adonar-
se com els membres de l’equip 
de govern han canviat les seues 
actituds, especialment els qui ja 
hi eren en la legislatura passada, 
ja que havien dedicat autèntics 
monogràfics als plens municipals, 
al Facebook i als seus fulls 
informatius de partit a aquestes 
qüestions que acabem de referir. 
Com canvien les perspectives: si 
governo jo, no és important; si ho 
fas tu, ho és molt!

PDECAT DE MÓRA LA NOVA
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Informació de Serveis

NAIXEMENTS 
IBRAHIM EL BOUHALI               03/05/2018
ISLAM EL BOUHALI                      03/05/2018
LIBERTY FAJARDO BROWN                      16/06/2018
AARÓN REYES VARGA               24/07/2018
ADRIAN MELCHOR PALLEJÀ                  16/08/2018
MANEL CRUSAT ABELLA 22/08/2018
MARTÍ PAEZ PIÑOL 23/08/2018

DEFUNCIONS    
MARIA CREUS MARGALEF                        15/05/2018
JOSE MARIA PIÑOL DURAN         18/05/2018
JOAQUINA CASALIS PASCUAL                       25/05/2018
JORGE PENA GIMENEZ                  25/05/2018
MAGIN NOGUÉS FERRÉ            29/05/2018
MARIA SALOMÉ CHORTO FARNÓS 01/06/2018
BENITA AGUILERA GRANADOS                       13/06/2018
RAMON VILÀS ESCODA         18/06/2018
MARIA BAILON NIETO                       06/07/2018
ANTONIO ORTIZ BLASCO                  16/08/2018

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)
8:05 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

Maig
Juny
Juliol
Agost

Temp. Màx. Temp. Mín.

28,4° dia 24
35,6° dia 22
37,4° dia 31
39,8° dia 5

4,3° dia 2
12,3° dia 7
17,2° dia 23
16,6° dia 26

83,2 L (38 L dia 12)
2,2 L 0,8 L dia 11)
6,4 L (4,8 L dia 11)

13,6 L (11,4 L dia 17)

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

Nota aclaratòria: A la pàg.4 del darrer BIM, el núm.9, es 
va anomenar el jove que havia sortit escollit com a fadrí 
per major nombre de vots dels quintos, però cal infor-
mar que la renúncia d’aquest, va proclamar fadrí 2018 
al moranovenc, Marçal Rojas Carbó.
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Coral de l’Església al Festival Cine España, any 1965.
Foto cedida per Pepita Cedó Fornós.


