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Sumari

Salutació
Benvolguts convilatans,

Aquests dies hem gaudit de totes les 
activitats que ha organitzat la Regidoria 
de Cultura dins de les Jornades 
culturals i de tradicions. Activitats molt 
centrades en el nostre Ateneu Cultural, 
centre que volem convertir en l’autèntic 
pol cultural de la nostra vila. 

D’altra part, hem culminat el canvi 
d’uns contenidors d’escombraries 
més pràctics i útils,  sempre intentant 
que la seva ubicació comporti les 
menys molèsties possibles. Hem 
buscat  l’equilibri amb la distància i els 
domicilis. Vull demanar comprensió 
amb aquesta nova ubicació perquè els 

contenidors són indispensables per a la recollida, tot i que generen alguna incomoditat.

També continuem treballant amb la promoció econòmica que tant necessitem, amb 
la transparència de la institució i en posar en marxa processos de participació de la 
ciutadania en la presa de decisions que ens afecten a tots.

Finalment, vull remarcar que continuen sent temps complicats per a les finances 
de les administracions en general, però els ajuntaments estem obligats a donar els 
serveis bàsics que requereix la ciutadania. Malgrat tot, la col·laboració de tots ens ajuda 
a mantenir un poble més net i endreçat i a estalviar uns recursos públics que ens són 
tan necessaris.

Una abraçada cordial.

Francesc X. Moliné Rovira
Alcalde de Móra la Nova

Editorial
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L’Ajuntament 
condicionarà una 
nau al polígon dels 
Aubals per a petites 
empreses
L’equip de govern municipal ha aprovat el 
condicionament d’una nau industrial del 
polígon dels Aubals per tal de donar cabuda a 
petites empreses. La nau té uns 1.200 metres 
quadrats i és de propietat municipal. A hores 
d’ara ja s’ha aprovat el projecte per poder-la 
dividir en sis locals de diferents superfícies, van 
des dels 41 m2 als 258 m2, dels quals quatre 
van destinats a l’arrendament. A més disposa 
d’una sala de reunions, dues zones de serveis, dutxes i vestidors i un magatzem. Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme 
i Obres, Carlos Trinchan, “hi pot anar qualsevol empresa que s’hi vulgui instal·lar.  Nosaltres creiem que pot ser una 
molt bona solució per a què empreses ubicades dins del nostre nucli urbà puguin créixer i generar ocupació”. 

Les obres per habilitar la nau es faran en diferents fases. Està previst que abans de l’estiu s’iniciïn els treballs de la Fase 1. 
A hores d’ara, l’Ajuntament ha destinat un total de 25.000 euros en el pressupost d’enguany per tal de poder portar a terme 
aquest projecte, que està pressupostat en uns 104.000 euros en total, i ha demanat una subvenció als Fons Feder europeus.

Tota persona interessada a optar per l’arrendament d’un espai ha de passar per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, 
on se l’informarà de les condicions.

Treballs de 
manteniment 
dels edificis 
municipals
La brigada municipal ha iniciat aquest 
passat mes d’abril els treballs de 
manteniment de les instal·lacions dels 
edificis municipals. Cal destacar-ne la 
reparació que s’ha fet del grup electrogen 
d’emergència de les oficines municipals, 
inclòs dins del Pla d’Emergència 
Nuclear, el qual feia quasi un any que no 
funcionava. També se substituiran més 
de 150 llums d’emergència als principals 
edificis municipals per tal de vetllar per 
la seguretat dels seus usuaris: més de 
60 llums a l’Institut-Escola 3 d’Abril, 25 a 
l’Ateneu Cultural, 24 al pavelló d’esports i 
33 a les oficines municipals, entre altres.

L’Ajuntament aprova un torn obert 
de preguntes per al públic dels 
plens
Els veïns de Móra la Nova ja poden participar des del passat mes de febrer 
en els plens municipals. Així ho va aprovar en sessió plenària l’actual equip 
de govern. L’objectiu, segons va recordar l’alcalde, Francesc X. Moliné, “és 
facilitar la participació del ciutadà als plens” i “fer un pas més en la 
política de transparència, pel que fa a la gestió municipal”.
Segons la proposta aprovada, tothom pot participar en el torn de preguntes 
que s’obre un cop s’han debatut tots els punts de l’ordre del dia, sempre 
i quan comuniqui la seua intenció de fer-ho amb 8 hores d’antelació 
a la celebració del ple i sense necessitat de dir què hi vol tractar. En la 
mateixa sessió plenària poden participar fins a tres persones del públic. Les 
preguntes seran contestades in situ o bé en un escrit posterior, si el regidor 
interpel·lat no disposa de tota la informació necessària per a respondre en 
aquell moment.
D’altra part, la sessió plenària ordinària va donar el vistiplau a la moció 
presentada conjuntament per tots els grups municipals, de suport a les 
mobilitzacions i a les accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre 
aprovat pel govern de l’Estat en funcions.

En portada
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El projecte de 
recuperació del 
tren turístic busca 
col·laboradors
Una seixantena de persones entre 
representants municipals i comarcals dels 
termes per on passa la línia R-15 del tren, 
des de Tarragona fins a Riba-roja, així com 
de la comarca del Baix Aragó, a més de 
representants de la Diputació i del Port de Tarragona i de la Cambra de Comerç de Reus, van visitar Móra la Nova per conèixer 
de primera mà els treballs que s’estan realitzant per a potenciar el tren turístic a vapor, Lo Caspolino, que circularà entre la 
Costa Daurada i la comunitat aragonesa. 

L’objectiu de la trobada era que totes les institucions presents s’impliquin i treballin conjuntament per aconseguir 1,3 
milions d’euros que manquen perquè Lo Caspolino pugui entrar en funcionament el 2019. La idea que s’hi va proposar és 
la unió de tots els pobles per poder demanar un ajut als Fons Feder europeus, que cobreixi la meitat d’aquests diners, la 
resta, l’haurien de posar les institucions.

Nova locomotora elèctrica i quatre cotxes de viatgers més 
per a Lo Caspolino
L’APPFI ha signat un conveni amb el Ministeri de Foment i la Fundació de Ferrocarrils Espanyols pel qual se li cedeixen 
quatre nous cotxes de viatgers, perquè formin part del futur tren turístic Lo Caspolino. Els nous vehicles, que se sumaran 
als dos que ja té l’Associació, es rehabilitaran a partir de l’any que ve amb tots els elements que hi havia als anys 50. El 
conveni també inclou la cessió d’una nova locomotra elèctrica Alstöm, que circulava durant els anys 60 entre Móra la Nova 
i Tarragona.

Maria Guerrero i Sol Vernet,
pubilla i hereu 2016
La pubilla i l’hereu d’enguany es van escollir entre la trentena de quintos que 
s’hi van presentar. La pubilla és Maria Guerrero López i les seues dames, Marina 
Serra Vallano i Sara Sardà Diaz-Murillo. L’hereu és Sol Vernet Casadó i els seus 
fadrins, Genís Bru Queraltó i Andreu Torres Perelló. La seua proclamació oficial 
serà a finals del mes de juliol dins de la Festa Major. Enhorabona a tots i a totes!
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Actualitat

Nova zona de lleure
al Mas de la Coixa 

El Mas de la Coixa 
ja gaudeix d’una 
nova zona de 
lleure infantil. Es 
tracta dels antics 
arronsadors del 
Parc 26 d’octubre 
que des de 
l’Ajuntament s’han 

recuperat per crear aquest nou espai i potenciar així un 
dels actius turístics del poble.

Punt d’assistència sanitària 
a les Piscines Municipals
Creu Roja de Móra la 
Nova ha cedit a les 
Piscines Municipals 
una llitera, un equip 
d’oxigenoteràpia i 
una farmaciola per 
tal d’habilitar un punt 
d’assistència sanitària. 
Aquest nou servei 
permetrà als socorristes de les piscines millorar la qualitat 
assistencial que ja s’hi presta als usuaris.

L’Ajuntament aprova un pla 
de sanejament de tres anys
L’Ajuntament de Móra la Nova ha hagut d’aprovar per 
primer cop en la seua història un Pla Econòmic Financer 
per al període 2015-2017 per tal de fer front a una operació 
de crèdit de 253.000 euros, no inclosa als pressupostos. 
El deute bancari el va contraure l’anterior equip de govern 
al maig del 2015 per poder pagar, entre altres inversions, 
l’obra d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol. 
L’alcalde Francesc X. Moliné va explicar que “aquest pla 
és una exigència de la Conselleria d’Economia i 
Hisenda perquè l’any 2015 arran d’aquest crèdit es 
va incomplir l’objectiu d’estabilitat pressupostària”. 
Moliné ha assegurat que “per eixugar aquest deute 
no es contempla cap retallada de serveis sinó que 
continuarem amb la contenció de la despesa i 
buscarem altres línies d’ingressos.”

La mateixa sessió plenària ordinària del mes d’abril 
que va aprovar el Pla va servir per a donar llum verd a la 
Plantilla de Personal del 2016 per a l’Ajuntament, xifrada 
en 55 llocs de treball. Així mateix, en el ple, es van votar 
favorablement i per unanimitat tres mocions i se’n va 
desestimar una quarta. Les que van rebre el vot afirmatiu 
van ser dues presentades per ERC i PSC, una de suport 
als 156 treballadors afectats per un ERO a l’empresa 
ERCROS i una altra perquè en la regulació cadastral en 
rústica no s’equipari aquest valor a l’urbà i a l’industrial, i 
una tercera, defensada per CDC, en suport als treballadors 
de l’empresa TOTALSTONE. D’altra part, no es va aprovar 
una altra moció de CDC que demanava que els vigilants 
municipals puguin portar instruments de defensa policial, 
com ara el bastó extensible. L’alcalde va explicar que 
s’està a l’espera de les indicacions de la Conselleria 
d’Interior per saber si és legal o no que vigilants que no 
són policies locals portin aquest material policial.

El jutjat dóna la raó 
a l’Ajuntament en 
l’adjudicació del tanatori
El Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona ha desestimat 
la demanda interposada per Funerària Priorat-Ribera-Terra 
Alta SL contra l’Ajuntament de Móra la Nova, en relació al 
procediment d’adjudicació de la concessió administrativa 
per a l’adequació i l’ús de l’edifici de l’antic escorxador 
com a tanatori. L’empresa demandant va portar a judici la 
seua exclusió del procediment d’adjudicació per part de la 
Mesa de Contractació de l’Ajuntament. La Mesa va deixar-la 
fora per haver presentat una oferta que va valorar inviable 
econòmicament. 
La sentència, dictada el passat 12 d’abril, confirma el criteri pel 
qual la Mesa de Contractació va excloure aquesta funerària; 
desestima la seua demanda i confirma, per ser ajustat a dret, 
l’acord de l’Ajuntament pel qual es va adjudicar la concessió a 
la Funerària Mena Margalef. Tot i això, els advocats de l’empresa 
ja han apel·lat aquesta sentència, davant del Tribunal Superior 
de Justícia. 
Ara bé, el passat mes de febrer, el consistori va perdre un 
altre contenciós relacionat amb el tanatori. En aquest cas 
l’ajuntament s’enfrontava amb un empresari local pels 
possibles desperfectes que hauria ocasionat a l’estructura del 
tanatori, en enderrocar un mur lateral contigu a l’equipament 
municipal. El jutge va desestimar que els desperfectes a 
l’edifici estiguessin relacionats amb aquest enderrocament, 
per la qual cosa serà l’ajuntament qui pagui les costes del 
procés judicial. 
A hores d’ara, en relació al tema del tanatori, queden 
oberts dos contenciosos administratius més: un referent 
a l’atorgament de la Llicència d’Obres per a l’adequació 
de l’edifici d’escorxador com a tanatori i una altra, amb un 
constructor, relacionat amb l’enderrocament d’una tanca que 
envoltava el tanatori.
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Entrevista

Montse Llombart,
Directora de la Residència i 
Centre de dia de la gent gran de 
Móra la Nova
Enguany, la residencia compleix 10 anys. Facin una 
valoració, vostè que porta des del primer dia en el 
càrrec.

Han estat anys intensos, on la residència ha anat creixent i 
madurant. Ara, té la solidés per ser un centre de referència. 
El bon fer és el segell que ens 
identifica. Primer les persones, 
però segon i tercer, també. Em 
quedo amb la convicció que ens 
esforcem cada dia per fer-ho 
millor i que ens aixequem després 
d’una ensopegada, perquè tenim 
la sort d’estimar la nostra feina.

Parlem d’un servei públic, 
com s’hi accedeix?
La residència és un servei 
públic gestionat per la Fundació 
Vallparadís que pertany al grup 
Mútua de Terrassa. La Generalitat 
va renovar el contracte el 2014, 
per 12 anys més. Com és un centre públic tots els usuaris 
han hagut de passar pels serveis socials de l’Ajuntament. 
Aquí s’inicia l’expedient i es fa la tramitació necessària. La 
residència té una capacitat per a 30 persones i el centre de 
dia per a 20 persones. Donem servei a tota la comarca.

Vostè diu que el centre se l’han fet seu els treballadors... 
En ser un centre de nova creació, els professionals vam 
haver d’organitzar tot, espais, circuits, procediments..., 
segons el perfil dels usuaris i la infraestructura que teníem. 
I ho continuem fent per adaptar-nos a les necessitats dels 
usuaris. La residència, tot i no tenir luxes, és molt bonica, 
agradable, tranquil·la... Els que en formem part diem que 
som una gran família, gràcies a ser un centre petit. El 
2009 vam portar un cadell ensinistrat en fer teràpia amb 
gent gran, la Nina. Els avis li tenen una veritable adoració i 
ella a tots ells. Si mirem enrere, hem aconseguit tenir una 
residència que és realment com descriu l’Administració una 
“llar”. 

Què més us distingeix com a centre?
La transparència, els residents i les famílies saben sempre 
què passa i per què i col·laboren en la presa de decisions del 
pla d’actuació, així, tot és més efectiu. El fet de cuidar a cada 
resident com a ésser únic, donem resposta a cada necessitat 
de forma individualitzada. Fomentem la implicació de la 
família, perquè aporta molts beneficis a totes les parts. 

Els professionals, la il·lusió, les ganes de fer bé la feina, de 
formar-se en tècniques noves..., sempre amb l’objectiu de 
cuidar i atendre millor. Tenim una residència petita però uns 
grans professionals. En som uns 25 treballadors i per aquí 
han passat més de 200 usuaris.

També han pres protagonisme els voluntaris, no?

L’any passat vam encetar el Projecte de Voluntariat. S’hi 
van apuntar 21 voluntaris que els dissabtes al matí, sota la 
supervisió i pautes del nostre terapeuta, realitzaven tasques 
lúdiques amb els residents. Aquest any volem ampliar el 
projecte. L’any passat, alguns ja acompanyaven els dijous 

als avis i professionals a la 
piscina. Des d’aquí vull agrair-los 
que ens dediquin part del seu 
temps.

Parli’m dels dos serveis, 
residència i centre de dia. 

Tots dos disposen d’un programa 
d’activitats per afavorir la 
recuperació o el manteniment 
del màxim grau d’autonomia 
personal i social, així com 
d’animació i d’oci.
La residència ofereix a més, els 
serveis d’allotjament, manutenció, 
convivència, atenció personal en 

les activitats quotidianes, bugaderia, suport psicosocial, 
atenció familiar i garantia d’assistència sanitària. També 
hi ha servei de perruqueria i de podologia, amb tarifes 
especials.

I pel que fa al centre de dia? 
És un recurs molt adient per a persones grans que, tot i 
ser bastant autònomes, viuen soles o passen moltes hores 
soles. Encara hi tenim places lliures, costa fer el pas per 
ser-ne usuari. És una llàstima, perquè s’ofereix un reforç 
diari a l’autonomia existent i els usuaris es poden relacionar 
amb altres persones i participar de la vida comunitària. A 
més, ara, a petició d’algun dels nostres usuaris ampliarem 
el servei en caps  de setmana.

El dia 7 d’abril van fer diversos actes commemoratius, 
en preveuen més?
Va ser el dia assenyalat per commemorar els 10 anys, però 
la intenció és anar fent actes cada mes, però no tan sonats. 
Estem treballant en una festa de la clotxa i en una excursió 
a  Montserrat. 

I projectes de futur?
Ara s’ha iniciat la realització de la gimnàstica dels residents 
al Parc de Salut de Móra la Nova, és una bona fita i tota una 
aventura. I més tècnic, s’està treballant en un projecte per a 
persones amb deteriorament cognitiu.
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Economia

Cap de setmana solidari a Móra la Nova
Totes les entitats de la població, esportives, socials i culturals, s’han unit per tal de 
realitzar un cap de setmana solidari i recaptar fons per a poder comprar una cadira 
hidràulica per a minusvàlids per a la piscina d’estiu. La cadira donarà servei, com a 
mínim, als avis de la residència i centre de dia de Móra la Nova que van a la piscina 
a fer rehabilitació i tenen molts problemes per accedir-hi. La iniciativa, sorgida de la 
taula d’entitats del poble, pretén realitzar els dies 28 i 29 de maig un seguit d’activitats 
lúdiques en què col·laboraran diferents associacions locals, com ara un dinar popular 
al pavelló firal. A hores d’ara s’ha creat una comissió d’entitats per organitzar-ho tot i 
per part de l’Ajuntament, ja s’hi estan buscant subvencions. La regidora Míriam Vinaixa 
ha explicat que “aquesta cadira serà el principi. La idea és continuar cada any 
i apostar per una causa o necessitat de la població i treballar-hi tots junts per 
aconseguir-la”.

Comerciants de Móra la Nova i Sant Jordi 2016 
La recentment creada Associació Comerciants de Móra la Nova, va iniciar les seues activitats la setmana de Sant Jordi 
amb la campanya “Celebra un Sant Jordi diferent”. S’hi van sortejar cinc àpats per a dues persones entre tots els clients 
que van fer les seues compres aquells dies en els establiments associats. Els guanyadors gaudiran d’un dels menús dels 
establiments de restauració participants en la campanya. Els comerços associats agraeixen la participació a tots els seus 
clients i feliciten als guanyadors. 

Les novetats de la FIO deixen 
molt bon sabor de boca
L’edició d’enguany de la Fira Intercomarcal de l’Oli (FIO) de 
la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat, ha estat plena de 
novetats molt ben acollides. La primera innovació va ser la 
promoció del certamen a través d’un vídeo (http://youtu.be/
ykNgiGe1-zs). Van seguir la creació d’un espai per a activitats, la 
realització de tallers, la caminada entre oliveres centenàries... 
Una de les principals apostes però han estat les Jornades 
Gastronòmiques ‘Mosset amb oli’ on s’han implicat 9 bars i 
restaurants de la població oferint tapes fetes amb oli d’oliva.

Els dies de la fira no van faltar tampoc els tradicionals tastos 
d’oli per escollir-ne el millor: el popular, on el jurat eren els 
visitants, va preferir Aceites Hijo de Manel Suñer de Ginestar; 
mentre que en el  XIV Concurs d’Olis de la FIO, en què tastadors 
professionals van valorar 34 mostres, el premi de millor oli 
de la FIO 2016 va ser per a Oleum Naturale “Mas Roquell”, de 
Rasquera. Pel que fa al tercer concurs convocat en el marc 
de la FIO, el d’allioli, el va guanyar Conxita Vilella que en va 
aconseguir preparar 654 grams. 

La FIO va ser inaugurada per la cuinera reusenca Mariona 
Quadrada i va oferir fins a una quarantena d’estands  
relacionats amb l’oli d’oliva.
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Jornades Culturals

Jornades Culturals per a tots els gustos
Entre els mesos de març i abril s’han celebrat les Jornades Culturals, que han encabit fins a una trentena d’activitats 
organitzades per la regidoria de Cultura i per entitats i associacions locals. Hi ha hagut conferències, sobre al·lèrgies als 
aliments i sobre Ramon Muntaner; tallers, de cuina de quaresma i galetes de Pasqua, de ràdio, de tauletes informàtiques, de 
sabó artesanal, de fotografia, de memòria, d’instruments de banda, de sardanes i de jota ebrenca; presentacions, del llibre 
de Toni Orensanz i del tren turístic; espectacles, amb titelles, concerts de música, acrobàcia en papers, cinefòrum i teatre 
per adults... No hi ha faltat activitats tan tradicionals com la celebració del Dia Mundial de la Narració Oral, amb la presència 
de l’escriptor ebrenc, Jesús M. Tibau; la Diada de Sant Jordi, amb la fira a la plaça; els actes de la Setmana Santa, amb la 
processó i el Via Crucis; la Diada de Sant Pau a l’ermita, amb les rifes i el rantxo; la Diada de la Mare de Déu de Montserrat...
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Jornades Culturals

La celebració dels 10 anys de la Residència 
d’avis i centre de dia, un servei públic per on han 
passat en tot aquest temps uns 200 usuaris. S’hi 
va fer missa, dinar de germanor, pastís d’aniversari, 
gegants, música, un vídeo i un lipdub commemoratiu.

Inauguració de la placa “Visió de 
l’Ebre Català” a l’Ateneu Cultural, amb 
què el poble passa a formar part de la 
ruta literària d’Artur Bladé i Desumvila. 
La ruta recorre tota la comarca amb 
fragments de l’obra de l’escriptor 
benissanetà on parla dels pobles de la 
Ribera des de l’exili.

L’Exposició itinerant “La Crònica de Ramon 
Muntaner. El temps dels almogàvers” s’ha pogut 
visitar al llarg d’un mes a l’Ateneu Cultural. Lligat 
a aquesta mostra s’ha 
realitzat el primer concurs 
de punts de llibres, amb 
un gran èxit, 93 persones 
participants. Els premis 
eren llibres, llapis de 
memòria i la impressió 
de 200 punts de llibre. Els 
premiats van ser: en la 
categoria adults, 1r  Àngel 
Rofes i 2n Adrià Sentís; 
en la categoria juvenil, 1r 
Aurea Caravaca, 2n Júlia 
Estivill i 3r Adriana Mónica 
Zaharia.

La IV Caminada Solidària contra el càncer, 
on van participar unes 150 persones per donar 
suport i recaptar fons per a la Lliga contra el 
Càncer.
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Els premis dels alumnes
de l’Escola d’Arts

Els alumnes de l’Escola 
Municipal d’Arts Plàstiques i 
Disseny, estan molt actius. 
Els més joves dels tallers 
lliures van protagonitzar 
una exposició de pintura 
que es va poder visitar el 
passat mes de març a l’Ateneu Municipal. D’altra part, l’alumna Anna M. Pujol 

va guanyar el primer premi del 36è concurs de pintura, “Pintors de les nostres comarques” dotat amb 400 € i Glòria Piñol, 
alumna també del taller de pintura, va obtenir el 3r premi valorat en 100 €. També van ser premiades, en la categoria infantil, 
Joana Ripoll i Júlia Estivill, 1r i 2n premi, respectivament. Enhorabona a totes!

Celebracions en honor
de les dones
Móra la Nova va participar el passat mes de març en les diades 
commemoratives de les dones: el 8 de març, Dia Internacional 
de la Dona, la 
regidoria de la 
Dona, juntament 
amb el Col·lectiu 
de Dones de la 
població van 
programar una 
sèrie d’actes per 
commemorar la 
diada: lectura del 
manifest a l’entrada del consistori, projecció del documental 
“Les costures de la pell” amb un debat posterior a càrrec del 
forista Eduard Valls, un berenar, i el tradicional sopar de la Dona. 
Dos dies més tard, una representació del Col·lectiu de Dones i la 
regidora Eva Vallespí, van assistir al 9è Reconeixement a la Dona 
treballadora dels municipis de la Ribera d’Ebre, celebrat a Ascó. 
En representació de Móra la Nova s’hi va escollir la veïna Àngela 
Font, que hi va anar acompanyada de la seua família i amigues. 
Enhorabona Angeleta! Un mes per a sol·licitar 

ajuts municipals
A finals del mes de maig d’enguany es tancarà el 
termini per a poder presentar la sol·licitud a diversos 
ajuts municipals. Concretament, fins al dia 29 de 
maig es poden demanar els ajuts per a transport 
d’estudiants del municipi que cursin estudis fora de 
la comarca, curs 2015/2016, D’altra part, fins un dia 
abans, 28 de maig, es podran sol·licitar els ajuts de 
contribució urbana per a persones vídues o solteres 
majors de 70 anys i que visquin soles.

Condol per
l’activista cultural 
Muriel Casals 
L’Ajuntament de Móra la Nova va mostrar 
públicament el seu condol per la mort 
inesperada de l’expresidenta d’Òmnium 
Cultural, Muriel Casals. El consistori va posar 
en relleu i va agrair la tasca feta els darrers 
anys per Casals en defensa de la cultura 
catalana i dels drets de Catalunya, així com 
el seu paper de primer ordre de dona en el 
món polític, n’era diputada al Parlament. 
La senyera de la Casa de la Vila va lluir un 
crespó negre. L’Assemblea Catalana de Móra 
la Nova també va retre homenatge a la figura 
pública de Muriel amb un acte públic al 
Casal Municipal, on van assistir representants 
d’Òmnium Cultural Terres de l’Ebre.
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Cultura i Societat

Els alumnes de l’institut escola es  llueixen llegint
Els alumnes de l’Institut Escola 3 d’Abril, Ana Filip i David Ortega, 
van participar, llegint textos de l’autor, en l’acte commemoratiu del 
20è aniversari de la mort d’Artur Bladé i Desumvila, organitzat als 
serveis territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre, el passat mes 

de gener. D’altra part, el 
passat mes de març, 
alumnes de cicle mitjà, 
superior i ESO del mateix 
centre van competir en 
el XII Certamen nacional 
infantil i juvenil de lectura en veu alta a les Terres de l’Ebre. Els alumnes de 
3r i 4t d’ESO van guanyar la fase de quarts de final. L’Enhorabona a tots els 
participants i a l’equip docent i directiu del centre!

El Club de Lectura
comença a funcionar 

El Club de Lectura 
de la Biblioteca 
Municipal va comen-
çar a funcionar el 
passat mes de gener 
promogut per la 
regidoria de Cultura a 
petició de veïns de la 
vila. Fins ara se n’han 

fet dues sessions on els lectors han compartit opinions sobre la lectura 
de les mateixes novel·les, una de Mary Ann Shaffer i una altra de Marta 
Rojals. El grup, format per una quinzena de persones, n’ha escollit la 
tercera lectura per comentar a finals de juny; ‘L’herba de les nits’, de 
Patrick Mondiano. El club, que es reuneix cada tres o quatre mesos, resta 
obert a tota persona interessada. Més informació a: http://webfacil.tinet.
cat/bibliotecamoralanova/171035.
Recordar també que la biblioteca, aviat es dotarà d’un major fons i que 
ja s’ha subscrit a 28 revistes de diferents temàtiques: medicina, història, 
pesca, dibuix, interiorisme, alimentació, costura, infantils...

Ens sumem a
“L’hora del planeta”
El dia de Sant Josep, 19 de març, es va 
tancar l’enllumenat d’alguns edificis 
municipals de les 20.30 h a les 21.30 
h per tal de sumar el municipi a la 
campanya “L’hora del planeta”. Aquesta 
iniciativa, impulsada per l’organització 
mediambiental WWF, pretén lluitar contra 
el canvi climàtic.

Impuls decidit a Ràdio Móra la Nova
Veïns de Móra la Nova han protagonitzat l’anunci que promociona a la xarxa el nou programa matinal de la ràdio municipal, De 
Bon Matí https://www.youtube.com/watch?v=Kqx_xbAarKc&feature=youtu.be. Ràdio Móra la Nova, que es pot sintonitzar al 107.3 
de l’FM, ha iniciat una nova programació i un pas endavant tecnològicament parlant, amb la creació d’una pàgina web. Des 
del mes d’abril es pot escoltar en directe i conèixer tota la programació a: www.radiomoralanova.cat/directe-3 i a http://www.
radiomoralanova.cat/. D’altra part, recordar que a l’enllaç https://www.youtube.com/watch?v=Kqx_xbAarKc&feature=youtu.be, 
es pot seguir el canal de televisió local on s’ofereixen els vídeos de les sessions plenàries municipals.
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Cultura i Societat

El Rei Carnestoltes
ens visita per primer cop

La comissió de Festes ha 
introduït enguany en la festa 
del carnaval la figura del 
Rei Carnestoltes. Aquest va 
llegir el seu discurs satíric 
per donar inici a la festa i 
va passejar pels carrers del 
poble repartint caramels i 
jugant amb els nens i nenes. 
El Rei pocavergonya va presidir 
també la Rua del Carnaval, on 
van participar 42 grups, entre 
comparses i carrosses de Móra 
la Nova, Móra d’Ebre, Tivissa i 

Miravet, dues xarangues i un grup de batucada. La celebració va acabar amb la 
llonganissada popular i ball a càrrec de Diverty Músic. 

Un any més,
Santa Àgueda
El Col·lectiu de Dones va celebrar un any més la 
festivitat de Santa Àgueda, el 5 de febrer, amb diversos 
actes presidits per la coordinadora territorial de 
l’Institut Català de les Dones, Carme Valls. Un dels més 
destacats és l’atorgament del títol d’alcaldessa per un 
dia, que va recaure en la veïna Pepita Quiñonero i el de 
regidores, en Sílvia Bonavida i Mercè Piñol.
L’alcalde Francesc X. Moliné va participar en la festa 
donant una rebuda oficial a les noves ‘representants’ 
municipals.

Carruatges i cavalls 
llueixen pels Tres Tombs
Un total de 48 carruatges i cavalls van participar en 
els Tres Tombs d’enguany, organitzat per l’associació 
Equus Ebre.
Els participants, encapçalats pel carro que duia la 
imatge de Sant Antoni Abat, van desfilar pels carrers 
del poble fins  a arribar a la plaça de l’Església. On 
es va fer la benedicció de tots els animals presents i 
de les coques que s’hi van posar a la venda.
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Esports

Usach i Escolà continuen
sumant premis
En aquests primers quatre mesos de l’any els dos ciclistes moranovencs, Manel 
Usach i Miquel Escolà, no han parat de sumar premis en les seues especialitats. Pel 
que fa a Usach, va aconseguir la tercera posició en la categoria elit a les tres proves 
de l’Open d’Espanya de Pista. Tot seguit, en la Lliga Catalana de Pista d’Hivern, va 
assolir la victòria en la classificació general. Quant a Miquel Escolà, en la modalitat 

BTT ha quedat 2n en 
les voltes a Andalusia 
i a Catalunya, i en 
la Imperial Bike Tour 
a Sant Lorenzo del 
Escorial, a Madrid; 
en la modalitat de 
carretera, s’ha  classificat primer en la Gran Clàssica de Sabadell, 
en la Copa Catalana Marató de Calonge i en la categoria màster 
30 del Trofeu Ciutat de Monzón, on també va quedar segon en la 
classificació general. Ànims i endavant!

Bona temporada de les 
atletes del club de Twirling
El club de Twirling de Móra la Nova ha finalitzat aquest més 
d’abril la temporada 2015-16, desprès de gairebé 6 mesos 
de competicions ininterrompudes arreu de tot Catalunya.  Un 
any més han participat dins la Federació Catalana de Twirling, 
en quatre competicions (modalitats de tècnica de twirling i 
dansa) celebrades a les poblacions de la Roca del Vallés, La 
Torreta, Ulldecona i Móra la Nova. Per primer cop, també han 
provat sort en la Lliga Catalana de la Comissió de Twirling 
de la Federació Espanyola de Ball Esportiu, celebrada a 
Ulldecona i Sant Feliu de Guíxols. 
Els resultats han estat molt satisfactoris en les dues 
competicions, aconseguint quedar classificades en primer 
lloc en diverses modalitats i categories i pujar a un important 
nombre de pòdiums. Tot, amb un important treball d’equip i 
molt d’esforç i il·lusió.

Móra la Nova acull 
l’estendard dels 40
Jocs Esportius Escolars 
de la Ribera d’Ebre
La setmana del 18 al 24 d’abril es va poder veure exposat 
al hall de l’entrada de la Casa de la Vila l’estendard 
creat pel Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre per 
commemorar el 40è aniversari de la celebració dels 
primers Jocs Esportius Escolars de la Ribera d’Ebre, 
els més antics de Catalunya. D’altra part, la regidoria 
d’Esports municipal en va aprofitar el dia d’arribada, per 
fer un reconeixement públic a la tasca duta a terme 
en l’impuls de l’esport escolar a la comarca, de dos 
antics professors del llavors anomenat Col·legi Nacional 
3 d’Abril, Alfonso Franco i Juan Moles.
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Opinió

PSC
Els efectes de la desindustrialització 
que estem patint d’un temps cap 
aquí com a conseqüència de la crisi 
econòmica continuada, cada cop 
són més evidents a les diferents 
poblacions de la Ribera.  Efectes que 
es tradueixen en: una reducció del 
teixit industrial, una reducció en la 
qualitat i en la quantitat de treball a 
disposició dels nostres veïns i veïnes 
i, per tant,  com a  efecte final, un 
empobriment de les nostres vil·les i 
de la comarca. 

Però és en el moment en què 
l’estadística o el nom altisonant 
d’una empresa (Ercros, Totalstone…), 
passa de la mera xifra d’una gràfica 
de resultats a un nom i cognom 
que coneixes de sempre, quan 
s’ha de posar fre a la demagògia. 
Perquè les accions polítiques tenen 
resultats, si es realitzen en temps i 
forma adequats. I egoistament som 
regidors al govern de Móra la Nova. 
Per nosaltres el que afecta el nostre 
poble i als seus veïns és prioritari, però 
donar falses esperances abusant de 
la bona voluntat de persones que ho 
estan passant malament, no és la 
forma de fer política, en aquest cas 
oposició. 

Només fa un any que estem al govern 
municipal i hem estat, estem i estarem 
al costat de tots aquells empresaris i 
treballadors que es puguin beneficiar 
d’una acció política concreta al nostre 
abast i en el moment adequat.

Iniciatives com la promoguda al 
Parlament català per poder recaptar 
part del nomenat “impost nuclear” 
per tal d’utilitzar aquests recursos per 
habilitar plans de reindustrialització 
de la comarca, són les que cal 
impulsar. Els socialistes pensem que 
és un bon punt de partida, però hem 
de ser més exigents en la quantitat 
final que pugui incidir en el territori i 
per això lluitarem. Això sí..., si el TC ens 
deixa!!! ENDAVANT MÓRA LA NOVA.

ERC
L’ajuntament de Móra la Nova ha 
rebut de la Conselleria d’Economia 
i Hisenda un requeriment pel qual 
queda sota tutela financera. És la 
primera vegada que això succeeix i 
és degut a una operació de crèdit de 
253.000€ contreta per part de l’equip 
de govern anterior, no pressupostada 
i feta dos dies abans de les eleccions. 
Nosaltres assumirem sense por la 
nostra responsabilitat de governar, 
però volem que quedi clar que una 
pòlissa és un crèdit que si s’utilitza, 
s’ha de tornar. Quan vam prendre 
possessió del govern municipal, el 
camp de gespa encara estava per 
pagar i les banquetes, la direcció 
d’obra i el marcador no estaven ni 
pressupostats (uns 31.000 € a afegir).

D’altra banda, ens hem trobat amb 
un conveni laboral aprovat en sessió 
plenària de forma precipitada, també 
dos dies abans de les eleccions, 
però amb tot un seguit d’al·legacions 
dels llocs de treball per part dels 
treballadors de l’ajuntament que 
hem intentat resoldre, sempre de 
forma dialogada i consensuada, amb 
l’assessorament de la Diputació de 
Tarragona. Malgrat tot, això ens ha 
produït un desgast i dedicació molt 
importants.

Finalment, volem remarcar que ens 
hem posat a treballar, entre altres 
temes, per posar remei a la vergonya 
que suposa el pas a nivell ferroviari que 
divideix una part de la nostra població 
i que afecta el pas de serveis bàsics 
per als nostres convilatans com són 
el clavegueram, el subministrament 
d’aigua potable i la megafonia. És un 
repte difícil perquè el responsable de 
la infraestructura és un Estat central 
poc avingut actualment a qualsevol 
diàleg i despesa extraordinària, però 
no per això defallirem en reivindicar 
un dret que tenim com poble.

CDC
Motius del Pla Econòmic Financer
En el darrer ple, l’Ajuntament ha hagut d’aprovar 
un Pla Econòmic Financer (PEF), que és 
un tema tècnic i administratiu, perquè com a 
conseqüència de la concertació d’un préstec 
de 253.000€ l’any passat (amb tots els informes 
tècnics favorables) s’ha produït un desfasament 
entre alguns capítols d’ingressos i de despeses. 
De les tres condicions que s’han de complir 
per tenir estabilitat pressupostària, la més 
important i significativa és la Ràtio de Deute 
Viu (que indica la capacitat d’endeutament de 
l’Ajuntament) i en el nostre cas ja s’ha vist que 
estem 5 vegades per sota del límit legal.
Per tant, aquest PEF en res afecta a l’execució 
del pressupost 2016 i successius, i més tenint 
en compte que la liquidació del pressupost 
2015 continua donant un romanent líquid de 
tresoreria positiu de més de 500.000€. 
Ens sorprenen les paraules de l’alcalde, 
“intentarem eixugar el deute amb la contenció 
de la despesa i buscant altres línies d’ingressos, 
en els dos propers anys”, quan el préstec en 
qüestió s’amortitzarà en 10 anys, quan 
el total a pagar per tots els crèdits que té 
l’ajuntament són 48.300€/any, és a dir, 1,59% 
del pressupost, i quan els queda el 98,41% per 
gastar en tot el que vulguin. 
Per tant, el PEF aprovat no és per pagar el 
préstec concertat l’any passat, sinó per 
equilibrar determinats capítols d’ingressos 
i de despeses, que en res afecten l’execució 
del pressupost 2016 ni els successius. (Tal 
com es va confirmar al Ple a preguntes del 
nostre grup). 
Possiblement la reducció del tipus d’IBI, que 
ha representat una disminució significativa 
d’ingressos al pressupost del 2016, ha influït en 
aquest desequilibri teòric del pressupost, que fa 
necessari aquest PEF. 
Per cert, en aquest pressupost del 2016, l’equip 
ERC-PSC ha previst fer un nou crèdit per 
30.000€. Com és possible si tan malament 
estàvem?
Fent un símil amb l’economia domèstica, 
aquest endeutament de l’Ajuntament (1’59% 
del pressupost), a una família que tingui uns 
ingressos anuals de 18.000€, li suposaria pagar 
286’20 €/any per amortitzar la seua hipoteca. O 
el que és el mateix: 23’85 €/mes.
Queda clar que hem deixat un Ajuntament 
sanejat, malgrat els esforços que fa l’equip 
de govern perquè sembli el contrari. La gestió 
econòmica dels governs municipals de CDC ha 
estat bona i ha servit per bastir el nostre poble 
d’un gran nivell d’infraestructures i equipaments, 
d’uns serveis eficients, sense desatendre 
l’atenció a les persones, amb importants ajuts 
a les famílies, mantenint congelats impostos i 
taxes des de fa anys, i tot això amb un baix nivell 
d’endeutament, com ha quedat demostrat amb 
detall i rigor, fins i tot ho mostren els informes 
de l’actual equip de govern.
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Informació de Serveis

NAIXEMENTS 
JOAN ANDREU CERVANTES DELGADO  02/01/2016  
ANDREU  ESCALERA MORA    21/01/2016  
JULEN LÓPEZ ORTEGA   04/03/2016
ZOE FIGUEROA MAñÉ   23/03/2016
JOSE ANTONIO NEVADO REYES  12/04/2016
MARC FABREGAT MOLLUNA   19/04/2016

DEFUNCIONS    
JUAN IZQUIERDO GUASCH   26/01/2016
ESPERANZA GARCIA MONTERO  26/01/2016
MANUEL MUñOZ MUñOZ   27/01/2016
GERARDO NAVARRO NAVARRO  09/02/2016
JUAN RAMON ESCODA MUñOZ  16/02/2016
NATIVIDAD SABATÉ MARGALEF  18/02/2016
FERMINA TRENADO GIL    19/02/2016
JOAN ALFONSO GUIAMET   25/02/2016
ANA CRESPILLO MEDINA   10/03/2016
JAVIER LLORENS PIñOL   30/03/2016
CARMEN DE LAS HERAS VALLES  15/04/2016
DOMINGO FONT ARDÉVOL   23/04/2016
DAVID RAUL GAYAN CLUA   24/04/2016
JOSEFA PINYOL CIRAC   26/04/2016

Direcció Barcelona     
Sortida  Arribada a destinació
6,41 9,05 (no circula diumenges)
8,26 10,36 
12,15 14,35 
14,03 16,56 
17,43 20,23
19,15 21,51 

Direcció Saragossa  
Sortida Arribada a destinació 
5,40 8,22 (no circula dissabtes, diumenges i festius)
8,40 11,24  (només circula dissabtes, diumenges i festius)
11,15 13,58 
15,50 16,08 (fins a Flix)
18,23 21,05 
19,56 21,02  (fins a Casp)
22,51 23,16 (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 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

Gener
Febrer
Març
Abril

Temp. Màx. Temp. Mín.
24,1° dia 8
20,7° dia 9

23,9° dia 29
26,2° dia 16

-1,4° dia 20
-2,4° dia 20 i 21

0,6° dia 13
4,7° dia 26

3,81 L (2 L dia 4)
31,4 L (16,8 L dia 27)
55,6 L (26 L dia 14)
66,2 L (26,8 L dia 4)

NAIXAMENTS

MAR ANGLADA RIUS    11/10/2015
EMMA MIRAVETE TOMAS      19/11/2015
ROMEU SOLÉ MERCADO             29/11/2015
MOHAMMED ADAM SOUSSAN      24/12/2015

DEFUNCIONS

ROSA CHORTO MIRÓ                                     12/07/2015
ROSA ROJAS MARTINEZ            14/10/2015
NEUS TORNÉ CALLAU                 25/10/2015
VICTORIA PUERTO BUENO                    08/11/2015
JUAN SANCHEZ FERNANDEZ             21/11/2015
MARIA ANGELES CARNICERO VICENTE  12/12/2015
ISABEL PASANAU PIÑOL                    30/12/2015F
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Antic Cinem
a Espanya (actual Ateneu Cultural)

25 d’octubre de 1965. Foto cedida per Isabel Rovira.




