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Salutació
Benvolguts convilatans,
Després d’unes Festes Majors plenes 
de novetats i amb activitats per a tots 
els públics, iniciem la darrera etapa del 
2016. Ho fem amb una nova màquina 
netejadora de carrers que ens ha estat 
molt útil aquestes festes majors i que 
ens ajuda a mantenir el poble més net, 
tot i que la màquina no ho pot fer sola; 
necessitem la col·laboració de tots.
Aquests darrers mesos hem iniciat la 
divisió de la nau municipal del polígon 
dels Aubals per tal que petits empresaris 
puguin trobar un espai per als seus 
projectes a un preu competitiu i puguin 

generar ocupació. També hem iniciat la remodelació dels murs externs del 
Mas de la Coixa... i  ho fem tot amb empreses de construcció locals.
Hem signat un acord de col·laboració amb el Departament de Cultura de 
la Generalitat per tal que es custodiï a l’Arxiu Comarcal la documentació 
històrica de Móra la Nova. En un estat de conservació òptim i de forma 
gratuïta, ara serà accessible a qualsevol estudiant perquè la pugui consultar 
en un futur. 
També hem iniciat la millora d’accessibilitat dels nínxols més elevats del 
cementeri, amb una escala perfectament adaptada a les mesures de 
seguretat.
Finalment, hem posat en marxa dos bosses de treball per a contractar de 
forma del tot transparent i equitativa un nou bibliotecari i un nou vigilant 
municipal, amb un procés que garanteix la igualtat d’oportunitat per a 
tothom. En aquest BIM que us fem arribar, podeu veure molta de l’activitat 
que s’ha dut a terme a Móra la Nova en aquests darrers mesos.

Una salutació cordial

Francesc X. Moliné Rovira
Alcalde de Móra la Nova

Editorial
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L’Ajuntament 
enllesteix el projecte 
per a potenciar el 
turisme i el comerç
L’Ajuntament ja té a sobre de la taula 
el projecte per a remodelar la façana 
fluvial i l’entorn del Mas  de la Coixa per 
a convertir-los en zones de suport al 
turisme i al comerç. Un projecte que, 
segons explica l’alcalde, Francesc Xavier 
Moliné, “ens ha de servir per a viure més de cara al riu i per a crear sinergies amb el turisme, el temps de 
lleure, la navegabilitat de l’Ebre, la natura i la població, però també per a crear llocs de treball”.
La durada de l’actuació serà de dos anys. El 2017 s’escometrà la construcció a l’àrea del Mas de la Coixa, d’una 
caseta rústica, de fusta, que actuarà com a punt d’informació turística i on també hi haurà una agrobotiga amb 
productes autòctons, principalment locals. D’altra part, el 2018, el projecte preveu renovar la façana fluvial, 
instal·lar-hi àrees de descans i panells informatius sobre les activitats que es poden realitzar a la zona i sobre 
la flora i la fauna, entre altres, també s’hi construirà un itinerari natural i senyalitzat per a poder passejar i anar 
amb bicicleta. El punt de trobada de tots aquests nous serveis serà el nou punt d’informació del Mas de la Coixa. 
Per a finançar aquest projecte, ja s’ha aprovat per ple demanar una subvenció als fons Enresa, per ser municipi 
d’influència nuclear, i, pròximament, s’inclourà la proposta en una de les línies dels Fons FEDER. El total de 
l’actuació pujarà uns 108 mil euros.

L’Ajuntament prorroga el 
contracte de servei amb 
aigües de Catalunya
En el ple extraordinari de data 1 de juny, es va procedir 
a la pròrroga per un període de 5 anys, del contracte 
de servei que l’Ajuntament té signat amb Aigües de 
Catalunya, empresa que des de fa 15 anys gestiona 
el subministrament d’aigua potable al municipi. 
Dins dels acords que regulen aquesta pròrroga, cal 
destacar que durant aquests 5 anys, es realitzaran 
les següents accions:

1.  A partir del quart trimestre del 2016, es rebaixarà un 
5% la tarifa actual del Bloc I de Consum Domèstic i de 
Famílies Nombroses. 
2.   Amb la  finalitat de donar suport a les famílies més 
desfavorides i que el rebut de l’aigua no suposi una 
llosa sobre l’economia familiar, s’ha reduït el cost de 
la reconnexió en cas de tall del subministrament i 
s’ha habilitat un servei de refinançament de quotes 
impagades.   
3.   Durant els pròxims cinc anys, se substituiran 
els comptadors que ja han esgotat la seva vida 

En portada

útil. Per aquest motiu la quota de conservació dels 
comptadors s’incrementarà en 1,05 €/mes.
4.  Amb la finalitat de millorar l’eficiència hidràulica 
de la xarxa i tenir un millor control sobre la gestió 
i possibles fuites d’aigua, se sectoritzarà l’actual 
mallat de la localitat en 4 sectors, on s’ubicarà un 
comptador i un multilog, que facilitaran dades en 
temps real sobre l’estat de la xarxa.
5.  Aprofitant que cal reduir la pressió de la xarxa 
que vindrà del nou dipòsit que es construirà per 
part d’Acuamed, s’instal·larà una microturbina que 
produirà energia elèctrica neta, la qual s’utilitzarà per 
a serveis municipals i reduir el cost energètic de la 
localitat. 
6.  Es costejarà part de l’obra civil i la totalitat de la 
part hidràulica de la substitució de quasi 4.000 metres 
lineals de l’actual xarxa d’aigua potable, anul·lant 
diversos trams obsolets i realitzant nous traçats amb 
tubs PEAD d’alta densitat i substituint les actuals 
escomeses domiciliàries. 
Arran dels treballs esmentats anteriorment, durant 
la primera quinzena de setembre, operaris de 
l’empresa Aigües de Catalunya, començaran a 
realitzar la 1a Fase dels treballs de substitució de 
comptadors d’aigua. 
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Actualitat

Lo Caspolino serà gestionat per 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ja ha 
fet la petició formal a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) perquè 
aquest organisme se n’ocupi de la promoció comercial i de la gestió del nou 
atractiu turístic, tal com es demanava des del municipi. El tren turístic a vapor Lo 
Capolino ha d’unir l’interior, Casp, amb la Costa Daurada via Móra la Nova. Fins ara 
aquesta iniciativa ha estat promoguda i suportada econòmicament per la Federació i per l’Associació per a la Preservació 
del Patrimoni Ferroviari i industrial (FPPFI i APPFI) i per l‘ajuntament moranovenc. Tots tres han invertit el 56,60% del total de 
projecte que en cloure haurà tingut un cost de gairebé 3 milions d’euros. 
Paral·lelament a aquests avenços en la gestió, aquests darrers mesos han tingut lloc reunions amb diferents representants 
governamentals per aconseguir més suports. Així, han visitat les instal·lacions del tren a Móra la Nova, l’alcalde de Reus, 
Carles Pellicer, i el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Martí Carnicer. D’altra part, representants 
del govern aragonès es van reunir a Barcelona amb representants del govern català i ja van acordar crear un conveni 
de col·laboració per tal d’aportar diners al projecte. Tots coincidien a assenyalar la importància d’aquest projecte en el 
desenvolupament turístic del territori.

El Projecte Comú de 
l’Escola d’Arts crea un 
nou espai cultural a 
l’Ateneu
El novè Projecte Comú de Centre de l’Escola Municipal 
d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova, un treball 
artístic realitzat per l’alumnat com a cloenda del curs, 
s’ha desenvolupat a l’antiga plaça dels tarongers de 
l’Ateneu Cultural. El projecte ha pretès reconvertir aquest 

indret en un 
espai públic 
on poder fer 
actes envoltats 
per la bellesa, 
i l’equilibri d’un 
lloc sotmès a la 
geometria i el 
color. Segons 

ha explicat la directora del centre, Íngrid Caba, “l’actuació 
ha consistit a crear, atenent al disseny realitzat pel 
claustre de professors del centre, un seguit de formes 
geomètriques acolorides que omplen parets i terra 
combinant fusta i ferro i que es disposen en aquest 
espai de la manera que més ens interessi, perquè els 
elements no estan fixes i es poden moure. El nou espai 
l’hem batejat com Espai Euclides, pare de la geometria”. 
En l’acte d’inauguració els assistents van poder veure 
un cub gegant amb un recull de 284 patrons geomètrics 
dibuixats per l’alumnat al llarg del curs, una projecció 
dels dibuixos i de la transformació que ha assolit la 
plaça, acompanyats d’un petit concert de piano de 
l’artista local Jorgina Gironés.

El dictador Francisco Franco 
ja no és ‘alcalde honorari i 
perpetu’ de Móra la Nova
El ple de l’Ajuntament de Móra la Nova va aprovar per 
unanimitat el passat mes de juny revocar el nomenament del 
dictador Francisco Franco com “alcalde honorari i perpetu” de 
la ciutat. Franco ostentava aquest títol des del dia 31 de març 
de 1964 quan tots els ajuntaments de la província li ho van 
atorgar per ordre del governador civil de l’època. L’Ajuntament 
s’ha apressat a derogar el nomenament tan bon punt ha 
comprovat que existia.
La sessió plenària extraordinària va servir per a aprovar altres 
temes: s’hi va acordar demanar una subvenció a Enresa per 
a realitzar un projecte de suport al turisme a la zona del Mas 
de la Coixa i del riu (veure pàg. 3), s’hi va donar el vistiplau al 
Conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament, així com es va 
aprovar prorrogar el contracte amb l’empresa que subministra 
el servei d’aigua potable, Aigües de Catalunya (veure pàg. 3). 
Referent a qüestions urbanístiques, el ple va aprovar el 
cobrament de contribucions especials per a arranjar el 
Passeig de l’Estació fins al carrer Mossèn Cinto Verdaguer. 
Els vuit veïns implicats costejaran el material, mentre que 
l’Ajuntament, a través d’un Pla d’ocupació, contractarà la mà 
d’obra. Així mateix, el plenari va donar llum verd a demanar al 
Ministeri de Foment la titularitat de l’antiga carretera N-420a, 
en el tram del terraplè, entre el carrer Major i Móra d’Ebre, 
excloent el pas a nivell del tren. 
Finalment, es van aprovar per unanimitat dues mocions 
de l’equip de govern, ERC i PSC. Una de rebuig als atacs del 
govern espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica 
i, una altra, per a reclamar de nou l’obertura del CAP els set 
dies de la setmana.
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Actualitat

Els alumnes de quart 
d’ESO es graduen
L’I.E. 3 d’Abril va organitzar al Casal Municipal, l’acte 
de graduació de l’alumnat de 4t d’ESO del centre. Van 
presidir l’acte, el director i el president de l’AMPA de 
l’Institut Escola, el delegat territorial d’Ensenyament, 
l’alcalde i la regidora de Cultura. En el transcurs 
de l’esdeveniment es van poder veure diferents 
actuacions musicals d’alumnes de l’aula de música 
i de la coral del centre, així com es van projectar 
imatges del transcurs de vida estudiantil dels 
alumnes graduats. La celebració es va concloure 
amb el repartiment d’orles i un aperitiu per als 
assistents.

Teresa Alfonso ens 
representa a la Festa de 
l’Avi i àvia comarcal
La moranovenca Teresa Alfonso Pino va ser la nostra 
representant enguany en la VII Festa de l’Avi i Àvia 
Comarcal 2016 que es va celebrar a finals d’agost 
a Móra d’Ebre. Una cita itinerant que pretén fer un 
reconeixement a la trajectòria vital i professional 
de la gent gran del territori. L’alcalde Francesc X. 
Moliné i la Presidenta del Consell comarcal, Gemma 
Carim, van fer-li entrega d’un detall i d’una placa 
commemorativa. A l’acte també la van acompanyar, 
la nostra regidora de Serveis Socials, Eva Vallespí, 
els seus familiars i amics de la junta de la Llar. 
L’Enhorabona a la nostra àvia!

Es desencalla la tramitació 
per a aconseguir els terrenys 
per al nou institut-escola
En la sessió plenària municipal del mes de juliol, l’equip de 
govern va desencallar la tramitació per a poder requalificar 
els terrenys necessaris per a construir el nou institut escola. 
Concretament, l’equip de govern va acordar reduir en 
aproximadament 1.500 m2 els 9.000 m2 de terreny que es 
volien destinar a la construcció del nou edifici a la partida 
dels Aubals. Segons va explicar l’alcalde, Francesc X. Moliné, 
“la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE) 
supeditava el seu vistiplau a la requalificació de terrenys, 
de zona verda a zona d’equipaments, al fet que féssim 
aquesta reducció”. Ara, la modificació es tornarà a presentar 
a la CUTE i, després, ja podrà passar a la Comissió d’Urbanisme 
de Catalunya. Quan aquesta en doni el darrer vistiplau, els 
terrenys ja es podran cedir a Educació, que ha reiterat que, tot 
i la reducció, en continuen sent idonis per al nou equipament 
educatiu.
Referent també a l’institut escola, a principis  d’estiu la 
directora dels serveis territorials d’Ensenyament a les Terres 
de l’Ebre, Manolita Cid, en una reunió mantinguda a petició 
de l’alcalde i de la regidora d’Ensenyament, Míriam Vinaixa, 
va confirmar que el centre molt possiblement només perdrà 
una de les dues línies d’ESO que el seu departament valorava 
eliminar el pròxim curs 2016-17, per la falta d’alumnes. Segons 
va explicar Moliné “el departament no havia comptabilitzat 
els alumnes que no acabaran assolint els objectius del 
curs i que, per tant, repetiran curs. Un cop contemplada 
aquesta possibilitat, es veu molt viable mantenir una 
línia, això també significa que retallaran menys dels 4 
professors i mig previstos”.

Centenars de joves passen 
pel Mas de la Coixa amb 
“l’estiu és teu”
La Directora General de 
Joventut de la Generalitat, 
Marta Vilalta, va visitar 
l’alberg Mas de la Coixa, per 
conèixer de primera mà 
com es desenvolupaven 
les estades del programa 
“l’Estiu és teu”. Una 
proposta de l’Agència 
Catalana de Joventut que 
s’adreça a nois i noies de 5 a 16 anys, amb l’objectiu que es 
diverteixin alhora que aprenen diferents temàtiques. L’alberg, 
en aquest programa, ha  acollit més d’un centenar de joves 
que volien practicar i perfeccionar algun esport, com el 
bàsquet, el futbol o l’handbol.
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Entrevista

Marc Parra 
Izquierdo,
President dels 
Atlètics de Móra 
la Nova
Quant temps fa que es va 
constituir l’actual junta 

directiva? Quines són les primeres accions que 
va emprendre?
Va assumir el càrrec a l’agost del 2013. Aquesta és la 
quarta temporada que som al capdavant del club. 
Primer que res, vam posar ordre en tot el que està 
relacionat amb la gestió del club: actualitzar les 
bases de dades dels socis, anunciants, etc. També 
vam dotar als Atlètics d’una comptabilitat que ens 
ajuda a saber en tot moment com ens hem de moure 
en l’aspecte econòmic i que, al mateix temps, és 
clara i entenedora de cara als socis.

Em sembla que darrerament hi ha hagut algun 
canvi en la composició de la junta...
Era molt important dur a terme aquesta ampliació 
de la Junta. L’entrada de noves persones, que a més 
tenen un lligam amb el club a través del futbol base, 
és garantia de noves idees, de forces renovades i de 
futur.

Res a veure amb el fet que no hem tancat una 
bona temporada, hem baixat a quarta catalana...
Perdre la categoria i sobretot la forma com l’hem 
perdut et deixa una sensació molt dolenta, però 
és important aixecar-se de nou i afrontar la nova 
temporada amb el repte de ser competitius un altre 
cop. 

Com s’organitza el club? Quantes categories hi 
ha?
La Junta Directiva és el màxim òrgan de gestió 
i decisió del club. Pel que fa al primer equip, és 
l’entrenador qui té l’autoritat per a gestionar els 
aspectes esportius com cregui més convenient. 
D’altra banda, el futbol base compta amb un 
coordinador, que és el màxim responsable de tot 
el que estigui relacionat amb els equips de nens, 
i al capdavant de cada equip, el seu corresponent 
entrenador. Actualment tenim el primer equip, el 
cadet, l’infantil, l’aleví, el benjamí, el prebenjamí i un 
equip de patufets.

El futbol base és una aposta de futur?
Tenir un futbol base fort és la millor garantia de futur 
per als Atlètics. Som un poble suficientment gran per 
poder tenir almenys un equip de futbol base en cada 
categoria en la qual es pot competir. És obligació de 
tots fomentar l’esport entre els nostres nens i nenes. 
D’aquesta manera guanyarem els Atlètics i també 
Móra la Nova.

Com es finança el club? 
El club compta amb una massa de socis que paguen 
una quota anual que serveix d’abonament per als 
partits a casa. Gestionem bars quan és Festa Major 
o la Fira. També ens fan costat molts comerciants 
i empresaris del poble participant en aspectes de 
publicitat. I rebem una subvenció de l’Ajuntament. 

El camp de gespa artificial, com ha repercutit en 
el futbol local?
Ha suposat un salt de qualitat quant a la pràctica 
mateixa del futbol i un avenç molt gran per al nostre 
futbol base. També ha obert al club la possibilitat 
d’organitzar campus i tornejos que han tingut 
molt d’èxit, quan abans era impensable ni tan sols 
plantejar-se reptes d’aquest tipus. És una inversió 
de resultat immediat i que continuarà donant fruits 
en el futur.  

Què representa, el futbol, per a Móra la Nova, com 
a activitat ludicoesportiva que és?
És l’oportunitat que tenim tots els moranovencs i 
moranovenques de trobar-nos cada cap de setmana 
al camp de futbol del nostre poble, de passar una 
estona junts, de conversar mentre mirem el partit, 
d’animar al nostre equip, de xalar, si tot va bé, i 
d’agafar alguna enrabiada, si les coses no surten 
com voldríem. Entendre el futbol regional i de base 
potser no tant com una competició, sinó com una 
activitat més de les que fem al poble. 

Projectes de futur...
Pel que fa al futbol base, intentar formar el màxim 
d’equips possibles i que els nens del poble puguin 
tenir continuïtat al club en totes les categories.
Socialment, hauríem d’augmentar la massa de 
socis i intentar que aquests s’involucressin més en 
les tasques de gestió del club, fins i tot, entrant a 
formar part de la Junta Directiva.
A escala econòmica, aconseguir que els Atlètics 
trobin l’estabilitat que permeti a la gent que estigui 
davant del club poder treballar amb tranquil·litat.
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Millores al cementiri per 
evitar riscos als usuaris
L’Ajuntament ha finalitzat 
aquest estiu la primera fase 
de les obres de millora que 
s’han de realitzar al cementiri 
municipal, per tal d’evitar riscos 
als usuaris. En aquesta primera 
actuació s’ha ampliat la vorera, 
on s’ha habilitat un rail, i s’ha 
canviat l’escala per a facilitar 
l’accés segur als nínxols més 
alts. L’escala és d’esgraons 
amples, amb barana per pujar-
hi còmodament i plataforma a la part superior, el 
nou rail permet que l’escala tingui una manipulació 
còmoda, gens pesada i sense perill de bolcades. 
Aquesta obra ha estat possible gràcies a un pla 
d’ocupació del Consell Comarcal i al treball de 
la brigada municipal. Pel que fa a la resta de 
fases, el 2017 s’arranjaran la resta de carrers del 
cementiri vell i el 2018 els carrers restants. També 
es va aprofitar el pla ocupacional per a pintar la 
passarel·la del Parc 26 d’Octubre.

Obres a la xarxa del 
clavegueram
La brigada municipal va haver de canviar fins a 90 
metres i les escomeses dels habitatges de la xarxa de 
clavegueram d’un tram de  l’Avinguda Lluís Companys, a 
causa d’una avaria. La xarxa estava en molt mal estat, amb 
molts sediments acumulats i un desnivell inapreciable. 
Es va aprofitar l’actuació per tal de suavitzar el pendent i 
per canviar el panot a la vorera de l‘edifici de la Caixa de 
Pensions. D’altra part, amb l’arribada de la calor es va poder 
enquitranar el carrer Sant Pau, tasca 
que restava pendent des de feia 
més d’un any, quan es van reparar 
les  clavegueres del carrer.

Campanya per a fomentar el reciclatge
La Regidoria de Medi Ambient no abaixa la guàrdia en la lluita contra l’augment 
del rebuig, per això el passat mes de juny va realitzar dues accions per a 
conscienciar la ciutadania de la necessitat de reciclar. D’una banda, es va 
realitzar la Setmana de l’Energia per tal de donar alguns consells als ciutadans 
per a reduir al màxim el consum energètic a les seues llars. S’hi van fer 
xerrades, tallers i exposicions relacionades amb l’eficiència energètica. D’altra 
part, durant tot el mes, una educadora ambiental va visitar les llars del poble per 
a promoure i facilitar les tècniques de reciclatge. 

L’Ajuntament compra una màquina de neteja de carrers 
per a millorar el servei
L’Ajuntament ha adquirit una màquina per a netejar els carrers per 
valor de 94.774 euros, mitjançant el sistema de Leasing, que vol dir 
lloguer amb dret a compra, que s’anirà pagant els pròxims 5 anys. 
Fins ara el servei el prestava el Consell Comarcal  un cop per setmana, 
amb un cost anual d’uns 12.300 euros, tot servei extraordinari tenia 
un sobrecost d’uns 308 euros. El regidor de Serveis Jesús Álvarez ha 
manifestat que “ens hem decidit a fer aquesta adquisició perquè 
hem valorat que, donades les característiques del nostre municipi, 
la neteja que se’ns oferia era molt justeta. Ara hem incrementat 
aquesta freqüència a tres dies per setmana i si en calen més, 
més”. A més, “la despesa gairebé serà la mateixa per any i en uns 
cinc o sis anys ja haurem amortitzat la compra”.
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Festa Major

Móra la nova recupera la festa del riu per la Festa Major
Després d’un parèntesi d’uns anys, l’equip de govern, ha recuperat com a un dels actes principals programats 
dins de la Festa Major, la Festa del Riu, organitzada pel Club Nàutic i de Rem de la població. Segons ha explicat 
el regidor Carlos Trinchan, “tant Marti, president del Club Nàutic i de Rem, com des de l’Ajuntament, hem 
volgut mantenir l’essència d’aquesta festa tan arrelada a la nostra localitat”. Pal ensabonat, cursa de 
pneumàtics, llançament de síndries i melons, van ser els jocs que van conformar la part més lúdica de la festa, 
on nombrosa joventut de la localitat i comarca va poder participar-hi.

La part més esportiva de la trobada van ser les curses de muletes.  Aquest any en van participar un total de 6 
en Categoria Cadet i de 8 muletes més en Categoria Sènior Masculí i Femení. La representació local van ser les 
embarcacions Venus i Xateta. Pel que fa a les qualificacions, la Venus es va emportar el tercer lloc en Categoria 
Sènior masculí, el cinquè en Sènior femení i el segon en Categoria Cadet; quant a la Xateta, va quedar cinquena 
en Sénior Masculí i quarta en les altres dues categories.  

No ha estat aquesta l’única novetat d’enguany a festes, també hi ha hagut ‘humor amarillo’ i pluja dolça sense 
oblidar però els actes més tradicionals com el vermut passat per aigua, el volei fang, la bicicletada, l’ofrena al 
patró, les gimcanes...  El tret de sortida a la festa el va donar enguany el pregó del senyor Josep Casadó, a qui 
es va voler reconèixer el seu impuls per a crear l’Escola d’Arts i Disseny del nostre poble. 
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La DO Terra Alta 
s’emporta 12 
premis del XXIII 
Concurs de Vins
Un total de 61 mostres de vins 
pertanyents a 16 cellers diferents han 
participat enguany en el XXIII Concurs 
de Vins convocat per l’Ajuntament. La DO 
Terra Alta s’ha imposat i s’ha emportat 
12 premis, li segueix la DO Montsant, 
amb 9 vins guardonats i, finalment, 
la DO Tarragona, amb 3 guardons. Si 
voleu consultar  tots els  guanyadors, 
els trobareu a: http://www.moralanova.
cat/2016/06/08/el-xxiii-concurs-de-vins-
de-mora-la-nova-ja-te-guanyadors/
Aquí us deixem els primers premis de 
cada categoria. La DO Terra Alta s’ha 
emportat sis  primers llocs amb els vins: 
de Criança, amb el Cabernet Sauvignon 
(DO Terra Alta), del Celler Mariol, celler 
que també ha guanyat en la categoria 
de Negres reserva, amb Shira; els 
quatre primers premis restants de la DO 
terraltina els ha guanyat l’Escola Agrària 
de Gandesa, en Negres joves, amb 
L’Elefant; en Blancs joves fermentats 
en bóta, amb  Glau-K; en Rosats, amb 
La Formiga, i finalment, en l’apartat de 
Vermut, amb La Tardor.
La DO Montsant ha guanyat primers 
premis en les categories Blancs Joves, 
amb Mussefres Jove, de l’Agrícola de la 
Serra d’Almos, i Dolços-licorosos, amb 
Mistela molt vella, del Celler del Masroig. 
I finalment, la DO Tarragona només 
ha aconseguit un primer premi en la 
categoria de Vins escumosos amb Camí 
de Sirga, del Celler Pedrola.
Com cada any, el lliurament dels 
premis tindrà lloc en el decurs de l’acte 
d’inauguració de la Fira, que se celebrarà 
del 20 al 23 d’octubre.

Una cinquantena 
de petits Picasso
Un total de 55 nens i nenes van 
participar en el Concurs de dibuix 
organitzat per la Regidoria de 
Festes al pavelló firal. Una activitat 
que va permetre als infants passar 

una bona estona i mostrar i treballar les seues habilitats plàstiques. Pel 
que fa als guardonats van ser: en Categoria Patufet, Daira Galindo del 
Ojo, de 4 anys; en Categoria Infantil, Ferran Romera Puell, de 7 anys, i en 
Categoria Juvenil, Marta Lleberia Franch, de 10 anys.

L’Ajuntament de Móra 
la Nova treballa en un 
Carnet jove d’àmbit 
local
Móra la Nova ja ha fet un primer pas per a 
tenir un Carnet Jove d’àmbit local: el seu 
disseny. El jove moranovenc Xavier Carmona 
ha guanyat el concurs organitzat per la regidoria de Joventut per a dotar 
el carnet d’un disseny atractiu. El guanyador s’ha emportat de premi 100 
euros en vals de compra de comerços adherits al Carnet Jove. 
La regidoria de Joventut treballa des de fa mesos en la idea de crear el 
Carnet Jove MLN, adreçat a tots els joves del municipi dels 14 als 29 anys. 
El carnet tindrà una versió +, Carnet +Jove MLN, amb què s’aconseguiran 
més avantatges i al qual podran optar els joves que formen part d’alguna 
entitat o associació del poble. La regidora de l’àrea, Míriam Vinaixa, 
ha explicat que “qui posseeixi aquest carnet gaudirà d’un seguit 
de propostes, descomptes i avantatges en els comerços i serveis 
adherits. L’objectiu és triple, promocionar els comerços del nostre 
poble, perquè la gent jove  no marxi fora per a buscar una oferta que 
ja tenim aquí; millorar la qualitat de vida dels joves, que normalment 
van justos de pressupost, i incentivar la seua participació en la vida 
social i cultural del poble”. A hores d’ara l’Ajuntament treballa en el 
llistat de comerços i serveis locals que s’hi volen sumar en aquest 
projecte.

Convocat el XXXII Concurs Literari
L’Ajuntament ha convocat el 32è Concurs Literari de Móra la Nova, al qual 
es poden presentar obres d’autors de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el 
Priorat. El concurs contempla tres categories: prosa infantil (nens de fins 
a 12 anys), prosa juvenil (de 13 a 16 anys) i prosa d’adults (autors a partir 
de 17 anys). El tema dels treballs és lliure i el termini de presentació 
de les obres és fins al dia 30 de setembre. Els premis, consistents en 
material escolar per a la categoria infantil i premis en metàl·lic per a 
la juvenil i d’adults, es lliuraran durant l’acte d’inauguració de la Fira 
Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, el dia 21 d’octubre. Podeu 
consultar les bases a http://www.moralanova.cat/2016/…/20/concurs-
literari-xxxiie/
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Celebració del romiatge a 
Montserrat
Una quinzena de nenes i nens del nostre poble que 
enguany han fet la primera comunió, van participar en 
la tradicional romeria al santuari de Montserrat. Els petits 
van estar acompanyats per les seues famílies i vilatans i 
pel rector de la parròquia Mossèn Omedes. Tots junts van 
presenciar la missa major a l’abadia, on van ser rebuts pel 
prior en representació del Pare Abat i van fer la presentació 
oficial al cambril de la Mare de Déu de Montserrat.

Les entitats aprofiten 
l’estiu per descansar o
per a intensificar 
l’activitat 

L’Associació Cultural i Juvenil Los Descarrilats 
continua sent una de les entitats més dinàmiques del 
nostre poble tot l’any. Aquest estiu hem pogut assistir 
a dos clàssics de l’entitat: el tapeteig i la Festa Calisay. 
També han estat molt actives durant la resta de l’any 
amb diversitat d’activitats entitats com el Col·lectiu 
de Dones que van clausurar el curs amb un sopar al 
juny, també els primers mesos de l’estiu van servir 
perquè donessin per finalitzat el curs i encetessin les 
vacances estiuenques, els alumnes de primària i els 
del taller de teatre de l’AMPA de l’IE 3 d’Abril, aquests 
darrers amb la tradicional representació del musical 
Mar i cel; l’Aula de Música; la Llar d’Infants i la Llar de 
Jubilats i Pensionistes, aquests amb un sopar i ball. 
A l’estiu hem viscut les festes del barri del Remei i 
la celebració del certamen Roger Awards. Una xarxa 
d’entitats i associacions que fan que tinguem una 
gran diversitat d’activitats per a tots els gustos i edats. 
Al setembre a tornar-hi!

La festa de la flama 
purificadora
Móra la Nova va celebrar la Revetlla de Sant Joan amb 
tots els elements tradicionals. Vam anar a buscar la 
Flama del Canigó a Reus per a repartir-la a altres pobles 
de la comarca, mentre que al nostre poble els més 
petits gaudien de jocs gegantins tradicionals de fusta 
i el jovent del rocòdrom i d’una tirolina. Els encarregats 
d’entrar la flama a la plaça de l’Església, on es va llegir 
el Manifest de la diada, van ser els alumnes de Cros 
de l’I.E. 3 d’abril. Tot seguit, es van donar els premis del 
concurs de fogueres i del concurs de fotografia, en 
aquest darrer, els premis van recaure en Carlos Vidiella 
(1r), Jordi Margalef (2n) i Nathalie Ruiz (3r); finalitzant la 
tarda amb un berenar popular de coca i mistela. A la nit, 
va esdevenir el sopar de germanor i la revetlla. Com a 
actes  previs a la festivitat, la tarda anterior, la Biblioteca 
Municipal va acollir contes i treballs manuals per la 
canalla, mentre que els adults van gaudir d’una xerrada 
i projecció sobre la Flama del Canigó a càrrec d’Oriol 
Mata, en col·laboració de Dolors Roo d’Òmnium Cultural, 
i en què també va participar l’autor riberenc Andreu 
Carranza.
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La piscina municipal ja té 
una cadira hidràulica
Aquest estiu la piscina municipal de Móra la Nova ha 
estrenat una cadira hidràulica per a persones amb 
problemes de mobilitat. Els diners per a poder-la comprar 
s’han aconseguit gràcies a una col·laboració a tres bandes: 
d’una part, totes les entitats del poble van organitzar, al 
maig, un cap de setmana solidari ple d’activitats, amb què 
van recaptar 2.854,34 euros; d’altra part, l’Obra Social “La 
Caixa” ha atorgat una subvenció de 3.000 euros per a la 

mateixa causa, i, finalment, l’Ajuntament moranovenc ha costejat els diners que restaven fins a arribar als 6.307,40 
euros que ha valgut la cadira, així com tota la despesa de la instal·lació.

Gestos solidaris a Móra la Nova
Un any més les piscines municipals han participat en la campanya “Mulla’t” per l’esclerosi múltiple que es va 
celebrar el 10 de juliol. S’hi va recaptar un total de 326€, entre venda de productes, entrades i donacions. D’altra 
part, el 29 de juliol, al poliesportiu municipal, l’Associació Apassionats pel zumba, va organitzar en col.laboració 
amb la regidoria de Serveis Socials una masterclass de zumba fitness solidària per lluitar contra l’Esclerosi Lateral 
Amiotròfica (ELA), a benefici de la Fundació Miquel Valls i amb la presència del reconegut instructor Jordi Giralde, 
amb què van recaptar 204 euros. 
D’altra part, també l’Ajuntament ha mostrat la seua solidaritat. D’una banda, el dia internacional de l’orgull gai, 28 de 
juny, va acollir la  iniciativa proposada des de l’Associació de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les 
Terres de l’Ebre i la Casa consistorial va lluir al balcó la bandera de l’Arc de Sant Martí, per la tolerància i la igualtat 
de les persones. D’altra part, el 21 juny, en el Dia Mundial de ELA, la façana del nostre Ajuntament es va il·luminar de 
color verd, així mateix, els regidors es van sumar al ‘gest’ per l’ELA com podeu veure a la foto. Gràcies a tots i a totes 
per la vostra solidaritat!!!

Adquisició d’un desfibril·lador per al vehicle dels 
vigilants municipals
L’Ajuntament, amb l’objecte d’acomplir una petició feta des de CDC, ha adquirit un desfibril·lador per a millorar 
l’assistència sanitària urgent a la ciutadania. Segons ha  explicat el regidor de Sanitat, Carlos Trinchan, “aquest 
desfibril·lador s’ubicarà al vehicle dels vigilants municipals amb la finalitat de millorar notablement la 
qualitat en les accions urgents a realitzar en els casos de patologies cardíaques”.  Amb aquesta adquisició, 
Móra la Nova disposa de dos desfibril·ladors i d’un total de 15 treballadors municipals que, al llarg d’aquest any, 
han estat formats per a poder-lo utilitzar en cas de necessitat.
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El ciclisme i el twirling reconeguts en els premis 
esportius de les TE
Els Premis Esportius de les Terres de l’Ebre han guardonat enguany a tres esportistes locals, els ciclistes Cristina 
Mascarreras, Miquel Escolà i Manel Usach, pels pòdiums assolits durant l’any 2015,  i al Club de Twirling, pels seus 
25 anys de trajectòria. Els premis, atorgats per la Secretaria General de l’Esport, volen reconèixer, d’una banda, la 
trajectòria d’aquelles persones que fa anys que es dediquen al món de l’esport al territori, de l’altra, als esportistes 
que han fet pòdium durant l’any 2015 i, finalment, als clubs que compleixen una data assenyalada. El lliurament es 
va realitzar el passat 25 de maig a la plaça dels Dolors de Tortosa i els homenatjats locals van estar acompanyats pel 
nostre alcalde. L’enhorabona a tots i a totes! 

Merescut homenatge als esportistes locals en la
I Nit de l’Esport

La regidoria d’Esports de  
l’Ajuntament ha organitzat 
enguany la I Nit de l’Esport a 
la població amb l’objectiu de 
reconèixer la tasca realitzada en 
el camp esportiu per les entitats 
i els esportistes locals. Entre les 
entitats reconegudes s’hi troba 
la Penya Blanc i Blava pel seu 15è 
aniversari, la penya barcelonista 
pel seu 20è aniversari, el Club de 
Twirling pels seus 25 anys  de 
trajectòria i l’AMPA de l’IE 3 d’Abril 
per la seva tasca continuada de 
quasi 40 anys en pro de l’esport 
escolar. Particularment, es van 
reconèixer les trajectòries dels 

ciclistes Manel Usach, com a esportista revelació, i com a millors esportistes de l’any, ex aequo, per als també 
ciclistes Cristina Mascarreras i Miquel Escolà. També van rebre el seu reconeixement l’esportista veterà Miquel Font 
del club de Pesca i Societat de Caçadors i Jordi Hernández per la seva dedicació a un esport minoritari el Powerlifting 
en què ha aconseguit ser campió d’Espanya junior en la categoria de menys de 105 quilos. L’acte va finalitzar amb 
una festa musical amb el conjunt Black Band. Felicitats a tots i a totes per lluitar cada dia per obtenir els millors 
resultats en les vostres respectives disciplines!!!
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Opinió

PSC
LES FINANCES MUNICIPALS EN L’ETAPA 
CDC.

Convergència Democràtica de 
Catalunya (CDC) sempre diu que 
ha deixat un ajuntament sanejat 
i que la seva gestió econòmica ha 
estat bona i eficient. Estem segurs 
d’aquesta afirmació?

CDC deixa un endeutament a 
data 12/06/2015 (data de canvi de 
govern) de 686.012,05 € que suposa 
un endeutament del 22,45% del 
total del pressupost municipal. 
Cal recordar, que motivat pel 
finançament de les obres del camp 
de futbol, per primera vegada, 
l’Ajuntament ha hagut de presentar 
un Pla Econòmic Financer, i estem 
sota la tutela financera de la 
Conselleria d’Economia i Hisenda 
de la Generalitat de Catalunya.  Això 
és deixar un ajuntament sanejat? 

L’any 2015, la Llar d’Infants “El 
Comellar” presenta un números 
negatius de -53.608,97 €; el Mas de la 
Coixa, de -33.537,52 € i les Piscines 
Municipals, de -30.620,28 €.  Durant 
el curs 2014-2015, l’Escola d’Arts i 
Oficis Municipal, ha presentat un 
resultat negatiu de -82.760,40 €.  

Sols l’any 2015, el total d’aquests 
imports negatius és de -200.527,17 
€.  Aquesta és la gestió econòmica 
bona i eficient que sempre ens 
diuen?  

Aquests serveis són irrenunciables 
per als Socialistes de Móra la Nova 
i per a l’equip de Govern actual, 
però hem de prendre les mesures 
necessàries per intentar millorar els 
resultats econòmics.

No oblidem que equilibrar 
econòmicament els serveis, 
permet per exemple, aplicar la 
rebaixa que ja hem realitzat del 
10% de l’IBI.

Tenim clar on volem arribar i com 
podem arribar.

ENDAVANT SOCIALISTES!!!

ERC
POBLE ENDREÇAT ?

Ja hem passat la nostra Festa 
Major. Han estat uns dies fantàstics 
amb bona acceptació per part de 
gairebé tothom.  Però l’activitat 
a l’Ajuntament aquest estiu ha 
continuat. Hem subscrit un acord 
amb el Departament de Cultura 
perquè l’Arxiu Comarcal de la Ribera 
d’Ebre custodiï la documentació 
històrica del nostre ajuntament, un 
conveni completament gratuït. El 
trasllat del material s’havia de dur 
a terme més endavant, però davant 
la pèssima conservació de molta 
de la documentació amuntegada 
en un magatzem municipal, ens 
ha obligat a actuar d’urgència per 
recomanació dels tècnics de l’Arxiu. 
El que no podem entendre és que el 
Director de Cultura de les Terres de 
l’Ebre s’abstingui en aquest acord. 
Ah! i no val a dir que la culpa era de 
la brigada municipal, com CDC ha 
posat de manifest a través de les 
xarxes socials,  la brigada tenia un 
responsable.

Aquest conveni se suma a tot un 
seguit d’actuacions, com la redacció 
d’un Reglament per a la Biblioteca 
Municipal, unes Ordenances fiscals 
per a l’Escola d’Arts, una nova 
Ordenança de Civisme actualitzada, 
un conveni amb l’Escola de Música 
d’Ascó per tenir una Aula de música 
municipal...

També hem posat en marxa dos noves 
bosses de treball per a la contractació 
d’un nou vigilant municipal i d’un 
bibliotecari. Ho farem mitjançant un 
tribunal on no hi serà cap regidor de 
l’ajuntament, de forma transparent, 
oberta i justa. Potser al final el poble 
no estava tan endreçat com alguns 
ens volien fer creure!!

I continuem treballant amb altres 
projectes com el nou Institut-Escola, 
malgrat els entrebancs que hem 
trobat a la Comissió d’Urbanisme de 
Terres de l’Ebre, on pensàvem que 
els polítics de Móra la Nova, que en 
formen part, mirarien pel bé dels 
seus convilatans.

CDC
En un dels darrers plens es va passar 
a votació una proposta de l’equip de 
govern que incentivava el trasllat 
de documentació municipal de tota 
índole a l’Arxiu Comarcal de la Ribera 
d’Ebre. El nostre grup no hi va poder 
donar suport per diferents motius. 
Vegem-los.
1.  La proposta era del tot inconcreta, 
ja que no s’especificava en cap 
moment quin tipus de documentació 
es traslladaria. Informacions vagues i 
generals, però res en concret. Al cap 
d’uns dies, hem anat advertint, per 
declaracions de membres de l’equip 
de govern, que no s’explicaven les 
intencions de manera clara.
2.  El nostre grup veia bé que es 
pogués fer el trasllat de moltíssima 
de la documentació administrativa 
de diferent temàtica que podria 
ser consultada per més gent a les 
dependències de l’Arxiu comarcal. 
A més de les facilitats que això 
suposaria de nou emmagatzematge 
dins de les dependències municipals, 
pel fet de tindre més espai en l’edifici 
actual de l’Ajuntament.
3.  Si es coneix bé la història de Móra 
la Nova, del nostre poble, resulta 
difícil admetre el trasllat de la Carta 
de Població i de la Carta de la Fira, 
així com alguna documentació 
històrica dels orígens que són signe 
d’identitat dels moranovencs. Aquesta 
documentació, vam dir, podria ser 
digitalitzada i consultada, fets els 
passos oportuns, pel gran públic. I 
podria restar en les dependències 
municipals (el despatx de l’alcalde?) 
en unes vitrines amb una climatització 
òptima i en bones condicions. D’altra 
banda, algú s’imagina els documents 
de la primera constitució de la 
Catalunya independent custodiats 
a l’Arxiu de Salamanca o a Madrid? 
Estem parlant dels documents de la 
independència de Móra la Nova.
4.  Cada ajuntament és autònom i 
sobirà de decidir quina documentació 
dóna en cessió als arxius que cregui 
oportuns. El criteri de tria de tota 
la documentació que es traslladi 
correspondrà a l’equip de govern. I la 
responsabilitat, també.
Els signes d’identitat d’un poble, 
d’una col·lectivitat, són els que són, 
són els que li ha donat la història. I la 
història s’ha de conèixer. 
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Informació de Serveis

NAIXEMENTS 
ÁLVARO AYADI MATIAS                      04/05/2016
HUGO GARCÍA GONZÁLEZ                  24/05/2016
NIL GONZÁLEZ ESCODA                     30/05/2016
GRETA UNGIDOS 06/06/2016
VERA CAMACHO BARREIRO               12/06/2016
ÍAN GÓMEZ PEDRET                           17/06/2016
ROGER MEDINA ESQUIROL                20/06/2016
SOFIA MARIA IORDAN                        02/07/2016
ÈLIA GALINDO DEL OJO                      02/08/2016
YANIS MATEI FRATIMAN                    05/08/2016
PEDRO RODRIGUEZ ORDOÑEZ          13/08/2016
MAX ALLENDE ALTES                         16/08/2016
MARIONA ARGILAGA GARÍ                 31/08/2016

DEFUNCIONS    
TERESA IBAR GARCIA                        09/05/16
DIANA TSANKOVA ZARANKOVA         11/05/16
JAIME ANGUERA ANGUERA               16/05/16
JOSE MARIA PEDRET ANDREU          27/06/16
TERESA BORDERA GILAVERT             26/06/16
CINTA BLADÉ PUIG                             10/07/16
JOSÉ DESCARREGA LLEBERIA          12/07/16
MIGUEL FONT VENTURA                    22/07/16

Direcció Barcelona     
Sortida  Arribada a destinació
6,41 9,22 (no circula diumenges)
8,26 10,55 
12,15 14,53 
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)
22,46 23,11 (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
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 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 

Direcció Alcañiz (Hife)
De dilluns a divendres: 8.10h - 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: 13.32h - 14.20h (Fins Reus). – 15.00h - 16.00h - 
18.40h.
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: 19.15h - 20.30h (Alsina).

Direcció Tortosa (amb Conexió Vinaròs - Castelló - València)
De dilluns a divendres feiners: 6.45h - 7.45h/8.45h - 9.45h/13.00h 
- 14.05h (Alsina).
De dilluns a divendres feiners: 15.00h / 16.00h.
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

Maig
Juny
Juliol
Agost

Temp. Màx. Temp. Mín.

30° dia 28
34,5° dia 9
36,9° dia 10
36,8° dia 8

7,3° dia 3
11,4° dia 2

15,8° dia 19
14,7° dia 12

43,8 L (22,2 L dia 8)
8,2 L (3,4 L dia 15)
4,4 L (2,4 L dia 11)
3,6 L (1,3 L dia 2)
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Antiga banda de cornetes i tam
bors de Móra la Nova a la trobada de bandes de Flix l’any 1974.

Foto dels arxius de l’Ajuntam
ent.




