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E D I T O R I A LMUNICIPALMóra la Nova

Tanquem el segon quadrimestre de 2014, i ens encarem ja a la part final de l’any, 
i l’Ajuntament manté el seu ritme d’activitat i el seu estatus d’administració 
que s’ha proposat complir amb uns nivells adquirits ja des de fa temps. Estic 
parlant de la insòlita situació que, per a satisfacció de tots, podem administrar 
des de la casa de la vila. Malgrat que tots som enormement conscients de les 
dificultats que tothom (administracions, empreses i particulars) ha hagut de 
patir en els últims anys, l’ajuntament de Móra la Nova manté totes les ajudes 
a col·lectius que ho necessiten, ha estat capaç de no apujar impostos un any 
més, organitza tota mena d’activitats al llarg de l’any de caràcter totalment 
gratuït... I tot això a diferència de la major part de municipis del nostre entorn 
més immediat, però també de la resta del país. Tots han hagut de ressituar-
se i reajustar-ho tot, amb relació als temes més amunt esmentats. I, d’afegit, 
uns tancaments d’exercici en positiu i una ràtio de deute viu (endeutament) 
baixíssima. I pagant a proveïdors en uns terminis més que acceptables.

Hem passat l’estiu i ha estat temps de festes i de moltíssimes activitats. Les 
entitats, altra vegada han aportat el seu esforç per al gaudi col·lectiu, i han ofert 
tota una sèrie de propostes formatives, lúdiques, solidàries..., i l’Ajuntament 
també ha situat, com cada any, les jornades culturals, la Festa Major o les fires 
sectorials dins del panorama actiu del calendari anual. Sense la participació de 
tots, un poble no és capaç de mantindre en marxa el motor que el fa avançar. 
I la maquinària continua rodant perquè les properes dates ja estan plenes de 
propostes.

Tenint en compte aquesta idea de col·laboració i de participació, penso que 
és molt important que els moranovencs, ja sigui des d’una posició individual 
o des d’una activitat d’un determinat col·lectiu, no es cansin d’apostar per 
la presència pública que ofereix iniciatives que mai s’havien dut a la pràctica 
o que s’havien oblidat temporalment, i que creguin en les possibilitats que 
tenim tots plegats quan som capaços d’unir forces. En fem moltes de coses, 
però és que en podem fer moltes més. De tota classe: amb qualitat, de 
caràcter popular, formatives, esportives, socials i culturals. La capacitat que 
permanentment demostrem en allò que ja estem fent, ens ha de fer ser molt 
optimistes en allò que podem arribar a proposar-nos.

Ferran Bladé Pujol
Alcalde de Móra la Nova
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L’AJUNTAMENT 
LLIURA MÉS DE 
70.000 EUROS EN 
SUBVENCIONS 
A VEÏNS

L’Ajuntament de Móra la Nova 
ha atorgat enguany un total de 
70.164 euros en subvencions 
a veïns i comerços del munici-
pi, que serviran per ajudar-los 
en el pagament de la taxa d’es-
combraries, l’IBI i el transport 
d’estudiants. En concret, s’han 

lliurat 56.039 euros en sub-
vencions a veïns, professionals 
i comerciants del municipi per 
ajudar al pagament de la taxa 
municipal d’escombraries. En 
total, les ajudes s’han destinat 
a 86 locals comercials (per un 
import de 10.201 euros) i a 789 
habitatges particulars (amb una 
xifra total de 45.837 euros).
També s’han atorgat 11.752 
euros a 80 estudiants empadro-
nats a Móra la Nova i menors 
de 28 anys que cursen els seus 
estudis post obligatoris fora de 
la Ribera d’Ebre, per ajudar-los 

a assumir el cost del transport. 
Per últim, el consistori ha repar-
tit 2.373 euros entre 51 veïns 
del municipi, tots ells vídues o 
pensionistes, per ajudar-los en 
el pagament de l’Impost sobre 
Béns Immobles (IBI). 
Tal com ha destacat l’alcalde, 
Ferran Bladé, amb aquestes 
subvencions l’Ajuntament “re-
ferma la seva voluntat de prio-
ritzar les polítiques socials, per 
ajudar els veïns del municipi 
amb rendes menors i contribuir 
al desenvolupament econòmic 
de la població”.

NOU CAMÍ 
PAVIMENTAT

Móra la Nova compta amb un 
nou camí municipal pavimentat, 
situat més amunt del pas a nivell 
en direcció al camp d’aviació. Es 
tracta d’un camí per on passa la 
instal·lació de fibra òptica de la 
companyia Vodafone, que és qui 
ha assumit el cost de l’obra de pa-
vimentació, d’un total de 27.000 
euros. El projecte no ha suposat 
cap cost per a l’Ajuntament.

MóRA LA NOVA 
TREBALLA 
PER ABARATIR 
EL COST DE 
L’ENLLUMENAT 
PúBLIC

Móra la Nova és un dels pobles 
que s’ha adherit al projecte co-
marcal que preveu la gestió de 
la contractació i adjudicació del 
contracte de subministrament 

energètic i la gestió integral 
del servei d’enllumenat públic 
exterior de  deu pobles de la 
comarca. El ple comarcal ribe-
renc va aprovar per unanimitat 
el passat mes de juliol la posada 
en marxa de tot el procediment 
administratiu que farà possible 
aquesta gestió conjunta.
Aquest conveni de col·laboració 
interadministrativa farà possi-
ble, a més del compliment de la 
normativa legal vigent, la millo-
ra de l’eficiència i l’estalvi ener-

gètic de l’enllumenat exterior, 
la disminució de les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle, 
la limitació del flux lluminós 
nocturn i de la contaminació 
lumínica, i la reducció de l’ano-
menada llum intrusa o molesta 
als deu pobles que s’han acollit 
al projecte. L’alcalde, Ferran 
Bladé, remarca que “un cop 
canviades totes les lluminàries 
del poble ens podem arribar a 
estalviar més del cinquanta per 
cent del que paguem avui dia”.
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L ’ E N T R E V I S T A

-Quins van ser els inicis de l’en-
titat?

La història comença l’any 2001 
quan per casualitat vaig desco-
brir abandonada a l’estació de 
Móra la Nova una peça úni-
ca: un cotxe de luxe mixt de 
llits i butaques del 1931. Vaig 
posar-me en contacte amb el 
Factor de Circulació –el cap de 
l’estació- i amb altres ferrovia-
ris que veien amb simpatia com 
algú vingut de fora s’interessava 
pel passat ferroviari de la vila. 
La implicació d’algun d’aquests 
i una primera trobada amb re-
presentants de l’ajuntament va 
donar lloc al primer intent de 
fer alguna acció en pro del pas-
sat ferroviari. Un cop elaborat 
l’esborrany dels primers objec-
tius, com ara la recuperació de 
la locomotora 241F-2238 “La 
Bonita”, el consistori en feu la 
petició formal al Museo Nacio-
nal Ferroviario a Madrid. Des-
prés d’una visita institucional 
amb representants municipals 
vam rebre el primer revés dels 
molts que ha sofert l’entitat, la 
negativa a la nostra petició. Pocs 
dies després vam decidir fundar 
una entitat social que defensés i 
portés a terme totes aquestes ac-
cions. Així, el setembre de 2001 
es va constituir l’Associació per a 
la Preservació del Patrimoni Fer-
roviari i Industrial (APPFI) amb 
42 socis, principalment mora-
novencs. El primer president 
va ser un ferroviari en actiu del 
poble, Gerardo Calle, a qui vaig 

rellevar en renunciar poc després 
al seu càrrec. Mentre, el projec-
te s’anava definint i millorant, 
sempre amb algun entrebanc. 
Els inicis de l’APPFI marcari-
en, sense cap dubte, el seu perfil 
lluitador i perseverant.

-Quins són els objectius de l’en-
titat

Els objectius es van anar mode-
lant buscant experiències simi-
lars, tant a l’Estat com a l’estran-
ger, amb projectes d’àmplia re-
percussió. El projecte es va defi-
nir en tres grans eixos: el Centre 
d’Interpretació del Ferrocarril, 
un museu dinàmic on s’explica 
l’evolució del passat ferroviari 
de la vila a través de nombroses 
instal·lacions i amb una visió 
moderna per situar-lo com a re-
ferent a Catalunya i atraure un 
flux de turisme cultural; el Tren 
Turístic, projecte estrella de l’en-
titat, que vol portar el turisme 
costaner cap a les comarques in-
teriors a través de vehicles histò-
rics; i la formació especialitzada 
en matèries ferroviàries, per ofe-
rir estudis reglats fins ara inexis-
tents i amb àmplies possibilitats 
d’inserció laboral. 

-Que és la FPPFI?

Els objectius descrits, degut al 
seu abast i al poc reconeixement 
rebut per part de les administra-
cions, motivaren que l’any 2006 
es constituís la Fundació per a la 
Preservació del Patrimoni Ferro-
viari Industrial (FPPFI) en un 
intent d’incorporar les adminis-
tracions dins del seu patronat. 
Actualment hi formen part a 
més de l’APPFI, nou organis-
mes oficials, entre els quals hi ha 
l’Ajuntament de Móra la Nova, 
que ja han entès la importància 
i potencialitat del projecte. A 
partir d’aquí seria la FPPFI qui 
vetllaria pel projecte deixant a 
l’APPFI el paper d’entitat que 
aporta, amb els seus 229 socis i 
voluntaris, part de la mà d’obra 
necessària en la rehabilitació del 
patrimoni. També hem entrat 

a formar part, entre altres, de 
la FEDECRAIL, federació que 
engloba 657 entitats que explo-
ten museus i ferrocarrils turístics 
d’Europa i de les Federacions 
Catalana i Espanyola d’Associa-
cions d’Amics del Ferrocarril.

-Quin és el vostre paper en el 
funcionament del centre d’inter-
pretació?

El fet que a partir de l’any 2009 
vam començar a rebre ajuts pú-
blics ha fet possible la rehabilita-
ció i museïtzació de la torre de 
l’enclavament –única al país-, 
inaugurada l’any 2010 i primera 
fase del Centre, i s’ha transpor-
tat des de Granada i reinstal·lat 
novament el pont giratori de 
l’antic dipòsit de Móra la Nova. 
Així doncs, els socis es dediquen 
setmana a setmana tant a l’ober-
tura i visites guiades del Centre 
com a la restauració d’instal-
lacions i de material ferroviari. 
Actualment, el Centre està im-
mers també en una campanya 
de divulgació que el pugui situar 
entre les 5.000 i 10.000 visites, 
llindar de mínims per garan-
tir-ne la sostenibilitat. L’entitat 
també ha aconseguit els fons per 
a la construcció de la Cotxera 
del Tren Turístic i per transpor-
tar, restaurar i posar operatives 
un automotor elèctric i diverses 
locomotores. Una, és la majestu-
osa “Bonita”, únic exemplar su-
pervivent de les 96 locomotores 
que Móra la Nova va disposar en 
el passat.

Tot plegat fan d’aquest projecte 
únic a Catalunya, tant pel que 
fa a l’objectiu final com per 
l’aplicació de tesis i models usats 
amb èxit a Europa. Gràcies al 
seu projecte rigorós i ben estruc-
turat és possible convertir el pas-
sat ferroviari de Móra la Nova 
en un actiu cultural d’àmbit na-
cional i en un motor econòmic 
de primer ordre en el desenvo-
lupament territorial, no només 
per a la població sinó també per 
a la comarca i el conjunt de les 
Terres de l’Ebre.

ENTREVISTA: JORDI SASPLUgAS
President de l’APPFi i FPPFi.
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A C T U A L I T A T

LA MADE 
ACONSEgUEIX 
UNA REBAIXA 
DE LA TARIFA 
ELÈCTRICA PER 
A EMPRESES I 
INSTITUCIONS 

La Mesa d’Alcaldes de l’Ener-
gia de Catalunya (MADE) va 
aconseguir el passat mes de 

maig assolir un dels seus ob-
jectius fundacionals: la rebaixa 
en la tarifa elèctrica per a les 
empreses dels nou municipis 
del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre que integren la 
Mesa, entre els quals es troba 
Móra la Nova. Així la MADE 
ha signat un conveni amb la 
comercialitzadora d’electricitat 
Conecta2 Energia a través del 
qual les indústries i empreses 
que generin activitat econò-

mica nova podran estalviar-se 
entre un 20% i un 40% en la 
factura de la llum. L’objectiu 
d’aquest acord, d’un any de 
durada, és atraure inversions 
als nou municipis que integren 
la MADE gràcies a unes tarifes 
més competitives. Tot i això, 
també es podran beneficiar 
d’aquesta rebaixa les empreses 
i institucions públiques ja exis-
tents en aquests municipis.

EL MAS DE LA 
COIXA S’OMPLE 
DE “VACANCES 
EN FAMÍLIA”

L’alberg Mas de la Coixa de 
Móra la Nova s’ha consolidat 
com una opció atractiva per 
als turistes inscrits al programa 
“Vacances en Família” del De-
partament de Benestar Social 
i Família, que permet a les fa-
mílies amb fills menors de 18 
anys poder gaudir d’estades de 
vacances en albergs de la Ge-
neralitat a preus especials. El 
programa ofereix dues convo-

catòries a l’any. En la primera, 
per a estades entre març i agost, 
l’alberg moranovenc ha acollit 
un total de 54 famílies. La se-
gona convocatòria, per als torns 
des de setembre fins al febrer, 
el Mas de la Coixa ha duplicat 
l’oferta respecte a la primera, ja 
que ha ofert estades de cap de 
setmana per a 108 famílies.
La regidora del Mas de la Coi-
xa de l’Ajuntament de Móra la 
Nova, Cristina Lasala, ha valo-
rat molt positivament les xifres 
assolides i ha destacat que el 
programa Vacances en Família 
“permet no només contribuir 
a la plena ocupació de l’alberg 

tots els mesos, sinó també do-
nar a conèixer el poble de Móra 
la Nova arreu de Catalunya i 
fomentar l’arribada de turistes 
nacionals durant tot l’any”.
D’altra banda, el director ge-
neral de Joventut de la Gene-
ralitat, Toni Reig, va visitar el 
Mas de la Coixa el passat 21 de 
juliol per conèixer de primera 
mà les instal·lacions i compartir 
un dia amb els nens allotjats a 
les colònies d’handbol del pro-
grama “L’estiu és teu”. L’Alberg 
Mas de la Coixa pertany a la 
Xanascat, la Xarxa Nacional 
d’Albergs Socials de Catalunya. 
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A C T U A L I T A T

LA FLAMA DEL 
CANIgó TORNA 
PER SANT JOAN

L’arribada de la flama de la muntanya 
màgica del Canigó, va iniciar la 
celebració dels actes previs a la diada de 
Sant Joan, que enguany van consistir 
en un espectacle infantil, en la lectura 
del manifest, en el repartiment de la 
flama als pobles veïns i en el lliurament 
de premis al concurs de fotografia i 
de les fogueres, tot regat amb mistela 
acompanyada de coquetes. La festa es 
va tancar amb un concert a la nit del 
grup Boira.

UN REgUITzELL 
DE CULTURA

Les Jornades Culturals que 
el nostre Ajuntament ha 
organitzat enguany entre els 
mesos de maig i juny han acollit 
diversitat d’activitats amb una 
assistència de públic important. 
Vam tenir concursos de fotos i 
de dibuixos; exposicions, sobre 
el pont de les arcades, sobre el 
folklorista Joan Amades i sobre el 
Calendari dels pagesos; música, 
amb l’impressionant concert 
de Gòspel del Cor Carlit i de 
l’Orfeó de Flix; un recital poètic 
amb l’extraordinari rapsoda 
Josep Pedrals; presentacions, 
del llibre “La dona pagesa” i 
del balanç anual de l’IRMU; 
conferències, sobre el banc 
d’ADN-Guerra Civil i els riscos 
a la llar; jornada de portes 
obertes al centre ferroviari; la 
Fira esotèrica; Sant Joan i la 
cloenda dels cursos de la llar 
d’infants, de l’IE 3 d’abril, del 
Col·lectiu de Dones i de l’Aula 
de Música.



MUNICIPALMóra la Nova

2n quadrimestre de 2014

Butlletí Municipal
Móra la Nova

7

A C T U A L I T A T

EL NOSTRE 
hOSPITAL JA 
TÉ 25 ANyS

El 16 de maig es va celebrar l’ac-

te central del 25è aniversari de 

l’Hospital Comarcal de Móra 

d’Ebre presidit pel conseller de 

Salut Boi Ruiz i en presència de 

l’expresident Jordi Pujol que va 

ser qui va inaugurar el centre 

l’1 de maig de 1988, complint 

amb la política d’apropar la sa-

nitat al ciutadà del medi rural. 

L’acte protocol·lari va servir per 

homenatjar els professionals del 

nostre centre sanitari de refe-

rència que també complien 25 

anys de servei al centre. Tam-

bé va haver-hi una visita a les 

instal·lacions de diverses autori-

tats, on Móra la Nova va ser re-

presentada per l’alcalde Ferran 

Bladé. Unes instal·lacions que 

ofereixen 66 llits de mitjana 

per a malalts aguts, una Unitat 

Sociosanitària amb 30 llits als 

quals se sumen 8 més de tipus 

residencial privats. Concreta-

ment, del total de pacients ate-

sos a l’Hospital Comarcal, un 

65-70% són procedents de la 

Ribera d’Ebre, un 15% són pa-

cients del Priorat i un 15-20% 

ho són de la Terra Alta.

L’IRMU ATERRA 
AMB FORçA A 
BARCELONA

L’Institut Ramon Muntaner ha 

portat enguany la seva principal 

activitat, la Jornada de Cultura i 

Recerca Local dels Territoris de 

Parla Catalana, Recercat, fins a 
la ciutat Comtal. Pers dos dies el 
Centre d’Arts Santa Mònica de 
Barcelona va conèixer de la mà 
de l’entitat moranovenca l’ac-
tivitat que realitzen els centres 
d’estudis d’arreu dels territoris 
de parla catalana. Hi van haver 
exposicions, tallers infantils, vi-

sites culturals, debats i una fira 
on més d’un centenar d’entitats 
vingudes d’arreu van exposar 
els seus treballs sobre la recerca 
i la cultura local i comarcal. Un 
èxit tant de públic com de cen-
tres participants. Enhorabona 
per la tasca de difusió cultural 
que realitzeu!



2n quadrimestre de 2014

MUNICIPALMóra la Nova

Butlletí Municipal
Móra la Nova

8

A C T U A L I T A T

ACTES PER 
A TOTS ELS 
gUSTOS A LA 
FESTA MAJOR

“Tot un èxit de participació 

i assistència als actes”. Així ha 

valorat la Festa Major 2014 la 

regidora de Festes, Cristina La-

sala. I és que, tot i que algun 

dia el temps no va acompanyar, 
tant els veïns de Móra la Nova 
com gent de municipis propers 
s’han bolcat un any més amb 
la Festa Major i han omplert 
totes les activitats programa-
des. Alguns dels actes destacats 
han estat l’espectacle “Màgics”, 
amb il·lusions espectaculars; 
l’actuació del grup Messenger, 
finalista en el programa “Oh 
Happy Day” de TV3; els focs 

artificials i la proclamació de les 
pubilles i hereus 2014; la Festa 
Flaix FM, que va omplir el po-
liesportiu fins que la pluja ho va 
permetre; el concert de música 
tradicional catalana amb l’or-
questra Selvatana, que va reunir 
unes 800 persones; la trobada 
de Gegants; la tradicional Gala 
de les Nits Blanques; o l’espec-
tacle “Cabaret Elegance”, amb 
humor, circ i glamour.
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A C T U A L I T A T

FESTES DEL BARRI 
DEL REMEI

Un any més, el barri del Remei va celebrar 
la seva pròpia Festa d’Estiu el cap de setma-
na de l’11 i 12 de juliol. Amb una gran im-
plicació de tots els veïns, alguns dels actes 
més exitosos van ser la gimcana nocturna 
infantil, la festa jove, el ball d’exhibició amb 
el grup de salsa “Cubaroig” i el gran ball de 
fi de festa amb l’orquestra Vendetta.
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E L S  C O N C U R S O S

UN CENTENAR 
DE PARTICIPANTS 
EN EL CONCURS 
DE VINS

Un total de 101 mostres de 

vins han participat enguany en 

el XXI Concurs de Vins convo-

cat per l’Ajuntament en el marc 

de la Fira. El tast del concurs es 
va dur a terme el passat 14 de 
maig al pavelló firal, amb un 
jurat format per experts reco-
neguts del sector (enòlegs i tèc-
nics). Els premis als guanyadors 
del concurs es lliuraran en el 
decurs de l’acte d’inauguració 
de la Fira Agrícola, Ramadera 
i Industrial de Móra la Nova, 
que enguany arribarà a la seva 

183a edició i se celebrarà del 23 

al 26 d’octubre. El regidor de 

l’Ajuntament de Móra la Nova 

i director de la Fira, Ivan Vila-

nova, ha valorat que el Concurs 

de Vins “serveix de promoció 

per als vins de les nostres co-

marques” i demostra “la gran 

qualitat que tenen aquests pro-

ductes, que cal posar en valor”.

30A EDICIó 
DEL CONCURS 
LITERARI

L’Ajuntament ha convocat el 
30è Concurs Literari de Móra la 
Nova, al qual es poden presen-
tar obres d’autors de la Ribera 
d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat. 
El concurs preveu tres categori-
es: 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 3 d’octubre. Els premis, 
consistents en un val per a ma-
terial escolar per a la categoria 
infantil i premis en metàl·lic per 
a la juvenil i d’adults, es lliura-
ran durant l’acte d’inauguració 
de la Fira, el 23 d’octubre.

7È CONCURS 
FOTOgRÀFIC

L’Ajuntament també ha convo-
cat la setena edició del Concurs 
Fotogràfic, que enguany s’ha 
centrat en els balcons de Móra 
la Nova. Les fotografies premi-
ades s’han publicat al progra-

ma de Festa Major. El primer 
premi, dotat amb 110 euros, 
ha estat per a Joan Moreno Pe-
dret; el segon, de 80 euros, se 
l’ha endut Júlia Grau Navarro; 
i el tercer premi, de 60 euros, 
ha estat per a Ramon J. Llorens 
Campos. Els premis es van lliu-
rar la tarda del dia de Sant Joan. 

ALFREDO 
gARCÍA, 
PREMIAT 
AL “FEM 
MATEMÀTIQUES”

En la prova final de l’edició 
d’enguany del “Fem Matemà-
tiques”, que es va celebrar el 
passat 17 de maig a Reus, el 

jove moranovenc Alfredo Gar-
cía, alumne de l’Institut-Escola 
3 d’Abril, va guanyar el primer 
premi de la categoria de prova 
pràctica en grup, tot un reco-
neixement a l’esforç matemàtic 
de l’Alfredo. Felicitats campió! 
“Fem Matemàtiques” és la pro-
va matemàtica més completa i 
multitudinària que es fa a Ca-
talunya. Està organitzada per 
diferents associacions de pro-

fessors de matemàtiques i hi 
participen milers d’alumnes de 
6è de primària, 1r i 2n d’ESO 
de tot Catalunya. Enguany ha 
comptat amb 8.500 partici-
pants.
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M ó R A  L A  N O V A  S O L I D À R I A

FESTA DE 
PRIMAVERA I 
FESTA DE LA 
gENT gRAN

L’Associació de Jubilats i Pensi-
onistes va celebrar un any més 
una festa al pavelló firal per 
donar la benvinguda a la pri-
mavera i a les noves activitats 

de l’entitat. Hi van assistir 140 
persones, entre les quals hi era 
convidada tota la corporació 

municipal. Tots els assistents es 
van endur cap a casa una plan-
ta, símbol de la primavera.
D’altra banda, els socis de la 
Llar de Jubilats de Móra la 
Nova van celebrar el 6 de juli-
ol la Festa de la Gent Gran, on 
es va homenatjar els dos socis i 
les dues sòcies de més edat de 
l’entitat: Josep Casadó Mon-
clús (85 anys), Domingo Font 
Ardévol (85 anys), Pilar Sarroca 
Calanda (86 anys) i Teresa Al-
fonso Pino (85 anys). En la fes-
ta van participar 276 persones.

LA MóRA LA 
NOVA MÉS 
SOLIDÀRIA

Les entitats socials del nostre 
poble han estat molt actives els 
darrers mesos: La Lliga contra 
el Càncer va organitzar el pas-
sat 17 de maig la II Caminada 
Solidària, que es va convertir en 
tot un èxit de participació amb 
més de 150 inscrits. També 
Càritas va aprofitar el juny per 
organitzar activitats benèfiques, 
una paella i el concert de la 
Banda de Música la Ginesta de 
Ginestar, totes dues activitats 
van aplegar més de 300 perso-
nes, amb una recaptació d’un 
miler d’euros. D’altra banda, 

la sala d’actes de l’Ajuntament 
va acollir el 2 de juliol la pre-
sentació de l’Associació de Fa-
miliars de Malalts d’Alzhèimer 
de les Terres de l’Ebre (AFA-
TE), que ofereix serveis com 
tallers d’estimulació cogniti-
va per a malalts d’alzhèimer, 
grups d’ajuda per a familiars i 
formació adreçada als familiars 
i professionals, entre d’altres. 

Finalment, les piscines munici-
pals van acollir un any més, el 
13 de juliol, l’activitat “Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple”, on els 
moranovencs es van bolcar per 
contribuir amb els seus dona-
tius en la lluita contra aquesta 
malaltia. Un cop més, Móra la 
Nova s’implica i col·labora amb 
les entitats socials que més ho 
necessiten. Gràcies a tots!

LA BIBLIOTECA 
JA TÉ LOgO

La biblioteca municipal ja té 
logo. Un disseny actual i fàcil 
d’identificar que donarà perso-
nalitat i una nova identitat a la 
biblioteca municipal. La regi-
dora Cristina Lasala ha matisat 
que “fins ara aquest servei no 
tenia cap tret identificatiu. Ara 
ens serà més fàcil fer campanyes 
de promoció i donar a conèixer 
els serveis que la nostra bibliote-
ca ofereix als seus usuaris”.
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C U L T U R A

L’ESCOLA D’ARTS 
PRESENTE UN 
PROJECTE COMú 
INTEgRAT AL 
MUNICIPI

L’Escola Municipal d’Arts Plàs-
tiques i Disseny de Móra la 
Nova va presentar la nit del 
19 de juny el seu setè projecte 
comú de centre, un treball artís-
tic realitzat per tot l’alumnat de 
l’Escola. Enguany el projecte ha 
consistit en un mural de 28 me-
tres que sota el títol “Tinc el cap 
ple de pardals” mostra la figura 
d’un arbre ple d’ocells. El mural, 
que s’ha ubicat de forma perma-
nent a la plaça de l’Església -a la 
façana del Casal-, és el resultat 
de nou mesos de treball dels 
alumnes del centre. L’acte d’in-
auguració, que va ser tot un èxit 

d’afluència de públic, va consis-
tir en una posada en escena que 
combinava poemes de Miquel 
Martí i Pol amb música i llums 
de colors projectades damunt 
del mural. 
La directora del centre, Íngrid 
Caba, va explicar que l’objectiu 
del projecte comú “ha estat sor-
tir de l’Escola per fer una actua-
ció en un espai públic, per mos-
trar fora del centre el que fem a 

dins i així integrar més l’Escola al 
municipi”. Per la seva banda, la 
regidora d’Ensenyament, Mont-
se Pedret, va destacar “l’enorme 
labor educativa i creativa que 
realitza l’Escola d’Arts” al mu-
nicipi i va valorar que projectes 
artístics com aquest mural “con-
tribueixen a la projecció exterior 
de Móra la Nova i a que es cone-
gui la població com un referent 
de l’ensenyament artístic”.

ES PRESENTA 
EN SOCIETAT 
L’ASSOCIACIó 
CERÀMICS, 
AMICS DE LA 
CERÀMICA
 
La Sala d’Exposicions Munici-
pal va acollir al maig la presen-
tació de Ceràmics, Amics de la 
Ceràmica, una nova associació 
creada per 27 alumnes i exa-
lumnes del grau superior de 
Ceràmica de l’Escola Munici-
pal d’Arts Plàstiques i Disseny 
de Móra la Nova. Segons va 
explicar un dels seus membres, 
Ferran Roca, “la idea és coor-
dinar-nos perquè tot el que es 
faci al voltant de la ceràmica 
al nostre territori pugui tenir 

més transcendència”. Entres les 
activitats que organitzen hi ha 
exposicions, cursos, la creació 
d’una web i una borsa de venta, 
d’intercanvi i de col·laboració. 
L’acte de presentació a Móra la 
Nova va servir per inaugurar la 
primera exposició col·lectiva de 
l’entitat, Grans, amb més d’una 
vintena d’obres de gran format. 

ELS NENS ES 
DIVERTEIXEN 
UN ANy MÉS 
AL TALLER DE 
PLÀSTICA

Un total de 21 nens i nenes 
d’entre 5 i 13 anys han partici-
pat aquest juliol en el taller de 
plàstica, que un estiu més ha or-
ganitzat la regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament. Els infants 
han pogut realitzar activitats 
com pintura, escultura o di-
buix. A més, han treballat amb 
materials reciclats que han dut 
de casa i que han fet servir per 
crear coses noves. El 25 de juliol 
es va fer la festa de final de curs, 
amb una guerra d’aigua, jocs i el 
lliurament de diplomes.
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E S P O R T S

II CAMINADA DE 
LA LLUNA PLENA

El diumenge 13 de juliol a la 
nit es va celebrar la II Camina-
da nocturna de la Lluna Plena a 
Móra la Nova. L’acte va ser tot 
un èxit de convocatòria ja que 
hi van participar un centenar de 
moranovencs i moranovenques. 

El recorregut va consistir en 
una pujada i baixada a l’ermita 
de Sant Pau per unes senderes 
que, tot i ser de nit, van per-
metre als participants descobrir 
nous racons del terme munici-
pal. L’acte va ser organitzat per 
la regidoria de Cultura i pel veí 
Salvador Alegria, un gran co-
neixedor de tots els indrets del 
terme.

gRANS 
RESULTATS ALS 
JOCS ESCOLARS

Els dies 3 i 4 de maig es van ce-
lebrar a Ascó els Jocs Escolars de 
la Ribera d’Ebre 2014 i els atle-
tes de l’Institut-Escola 3 d’Abril 
van guanyar un total de 54 me-
dalles, 9 més que l’any passat. 
Els nens i nenes de l’Institut 
Escola de Móra la Nova van 
competir amb moltes ganes, 
esperit esportiu i il·lusió i van 
veure recompensat el seu esforç. 
Enhorabona a tots els campions 
i a tots els participants!

CURS gRATUÏT 
DE SARDANES

La Regidoria de Cultura va or-
ganitzar aquest estiu un curs 
gratuït de sardanes, adreçat a 
gent de totes les edats i tant als 
qui ja sabien ballar-les com als 
qui en volien aprendre. El curs 

es va dur a terme cada dimecres 
a la tarda durant els mesos de 
juny i juliol al pavelló firal. La 
cloenda del curs, que va aplegar 
setmanalment una trentena de 
participants, es va celebrar el 30 
de juliol a la plaça de l’Església 
amb un ampli repertori de sar-
danes.

DIVERSIó PER 
ALS MÉS PETITS 
AL CASAL 
D’ESTIU

Els nens de 3 a 12 anys han po-
gut gaudir del 30 de juny fins 
a l’1 d’agost de les activitats, els 
jocs i tota la diversió del Casal 
d’Estiu 2014. El Casal s’ha ce-
lebrat cada matí al pavelló firal. 
En el preu de les inscripcions, 
l’Ajuntament ha ofert impor-
tants descomptes en els casos 
en què les famílies han apuntat 
més d’un fill. 



2n quadrimestre de 2014

MUNICIPALMóra la Nova

Butlletí Municipal
Móra la Nova

14

O P I N I ó

CARTES DELS PARTITS POLÍTICS

GESTIONAR AMB SENY

Han passat ja ¾ parts de la legisla-
tura municipal i és un bon moment 
per fer un primer balanç del que ha 
estat l’acció de govern del grup de 
CiU al nostre ajuntament.

Ens queda encara gairebé un any per 
acabar de donar forma a alguns dels 
nostres compromisos electorals més 
vistosos, que es faran realitat en els 
propers mesos.

Quan acabi la legislatura serà el mo-
ment de passar comptes i veure el 
nivell de compliment i tornar a allò 
de ‘fets i no paraules’.

De tota manera, avui cal destacar 
que malgrat les dificultats i condici-
onaments de la crisi econòmica que 
patim, hem estat capaços de mante-
nir tots els ajuts a les persones (bros-
sa, IBI, Llar d’Infants, Transport 
Joves, Llibres Escolars), entitats i as-
sociacions, i crear-ne un de nou com 
a incentiu a la creació de llocs de 
treball i atracció de noves inversions. 
Hem mantingut la plantilla de tre-
balladors municipals. Hem fet plans 
d’ocupació local que han donat fei-
na a aturats de llarga durada. I ho 
hem fet sense incrementar la pressió 
fiscal, sense apujar cap impost o taxa 
municipal.

Tot això, tant important en temps 
de crisi (atenció a les persones i no 
generar dèficit), ha estat possible 
per la bona gestió duta a terme per 
l’equip de govern de CiU. El nostre 
pressupost ha continuat liquidant-se 
amb superàvit cada any. El nostre 
nivell d’endeutament és dels més 
baixos i la nostra capacitat de finan-
çament molt alta.

Sovint els grups de l’oposició plan-
tegen propostes que de fer-se realitat 
ens haguessin portat a una situació 
completament diferent a la que te-
nim. La nostra obligació és gestionar 
amb seny i ho hem aconseguit. On 
ells han gestionat, a nivell nacional 
administracions i a nivell local enti-
tats, els dèficits són evidents.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

La biblioteca municipal de Móra la 

Nova continua amb moltes man-

cances any rere any. ERC ja portava 

en el seu programa de les eleccions 

municipals de 2007 i 2011 la vo-

luntat ferma d’integrar-la a la xarxa 

de biblioteques de la Generalitat. 

L’equip de govern de CiU no ho 

ha fet i la biblioteca es manté amb 

uns fons bibliogràfic del tot anti-

quat, infrautilitzada i amb barreres 

arquitectòniques que no la fan apta 

ni atractiva per a un sector am-

pli de moranovencs. El fet que el 

nostre alcalde sigui des de fa més 

d’un any Director de Cultura de 

les Terres de l’Ebre no ha ajudat 

pas a canviar aquesta situació. Tot i 

que ara que s’apropen les eleccions 

municipals, potser hi faran alguna 

actuació intentant guanyar-se el fa-

vor dels electors.

ORDENANCES FISCALS

Finalment, després de la insistència 

del grup d’ERC de Móra la Nova, 

l’equip de govern de CiU ha decidit 

publicar les ordenances fiscals a la 

web de l’Ajuntament. Però aquesta 

informació arriba tard, molt tard. 

La seva publicació amb anterioritat 

hauria pogut estalviar moltes injus-

tícies i diners a molts moranovencs 

que han vist com, amb l’impost de 

la Plusvàlua, han pagat molts cen-

tenars d’euros que amb una bona 

informació s’haurien pogut estal-

viar en aprofitar-se de les bonifica-

cions existents. Aquestes bonifica-

cions només estaven publicades al 

Butlletí Oficial de la Província, on 

trobar-les era tota una quimera. La 

inactivitat continua perjudicant als 

convilatans.

La coalició IMNOVA-PSC-PM, va pre-
sentar una moció per a reanimar la zona 
lúdica del poble situada al costat del riu, 
a aquest efecte es van proposar tres idees 
bàsiques: 1) Adjudicar les instal·lacions de 
bar situades a la vora del riu a persones 
interessades en la seva explotació a l’estiu, 
a un preu baix, que permetés treure un 
rendiment; 2) Destinar un espai per auto-
caravanes, donant publicitat a les guies in-
ternacionals i 3) Reactivar la festa del riu, 
mitjançant una carrera de kayaks, oberta 
a tots els que volguessin participar amb 
inscripció al moment, abans del seu inici.

Per part de l’equip de govern se’ns va dir 
que no a tot, donant arguments surrealis-
tes.

Al primer punt, que no és rendible eco-
nòmicament, absurd... si ho llogues a un 
preu baix, qui ho exploti traurà beneficis.

Al segon punt, que l’ACA no permetria 
una zona d’autocaravanes tan propera al 
riu. Se’ns va dir que així ho havia informat 
el tècnic municipal, un informe que van 
treure en el propi ple i que ningú més ha 
vist. Se’ls va contestar, que a Garcia, en 
una cota més baixa, ja fa molts anys que 
hi ha una zona d’acampada... molt, molt 
visible i que l’ACA no havia dit res. És clar 
que l’època d’activació del pàrquing d’au-
tocaravanes seria els mesos d’estiu, encara 
que potser els de l’equip de govern han 
vist desbordaments en els mesos de juliol, 
agost i setembre.

Pel que fa a la carrera de kayaks, ens van 
dir que era perillosa, que no volien fer-
se responsables de la seva seguretat.... els 
vam contestar que contractessin una em-
presa dedicada al sector, d’aquestes, que 
durant tot l’estiu, baixen nens, avis, el 
gosset i a un convent de clausura, amb els 
seus monitors, mesures de seguretat i asse-
gurances de responsabilitat. No vam de-
manar a l’equip de govern d’encarregar-se 
de la seguretat personalment, submergits 
al riu, amb vestits de neoprè o disfressats 
de vigilants de la platja. 

Davant tant cúmul de respostes absurdes i 
de les quals condemnen als pobles a l’en-
darreriment permanent... el nostre porta-
veu Fernando Cantos va dir que l’equip 
de govern eren uns rancis... l’equip de 
govern més ranci de tota la Ribera i que 
haurien de posar-los-hi una placa comme-
morativa al Consell Comarcal per com-
memorar-ho.

En vuit anys d’oposició hem fet multitud 
de propostes i no han acceptat més que 
aquelles a les quals estan obligats per llei 
i una per a pintar una ratlla en una paret 
per poder jugar al frontó.

IMNOVA-PSC-PMCiU ERC 
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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament ...........................................................................................................977 40 03 47

Vigilants Municipals ....................................................................................607 20 52 59

Brigada ......................................................................................................................607 21 53 69

CAP .............................................................................................................................977 40 14 52

Urgències ambulàncies ...............................................................................977 25 25 25

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

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

Linies d’autobusos: Alsina Graells .................................................973 271 470

 Hife, S.A.  ..........................................................902 119 814

hORARIS DE TRENS  
Direcció Barcelona 

SORTIDA ARRIBADA a DESTÍ 
6.41* 9.10
  (no circula diumenges)

8.26 10.40
12.15 14.40
14.37 17.10 (Sant Andreu)

17.58 20.13 (Sant Andreu)

19.15 21.39 (Sant Andreu)

Direcció Saragossa 
SORTIDA ARRIBADA a DESTÍ 

5.40* 8.22
  (no diumenges i festius d’Aragó)

7.29* 10.08
  (sols dissabtes, diumenges i festius)

11.15 13.58
15.50 16.08 (Flix)

18.17 21.05 
19.45 20.54 (Casp)

22.46* 23.11 (Riba-roja)
  (només divendres)

hORARIS D’AUTOBUSOS  

direCiÓ AlCAÑiZ (HiFe)
De dilluns a divendres: 11.35h. - 14.05h.(fins Gandesa) - 18.20h.

Dissabtes: 12.00h - 18.20h.

Festius: 12.00h.

direCCiÓ BArCelOnA (HiFe)
De dilluns a divendres:09.15h. - 06.40h. (fins Tarragona) - 16.45h.

Dissabtes:10.00h. - 16.45h.

Festius:17.15h.

direCCiÓ lleidA
De dilluns a divendres feiners: 07.11h. (HIFE)  |  18.08h. (Alsina Graells)

Els divendres del curs escolar: 16.25h. (HIFE)

Els diumenges del curs escolar: 19.15h. (HIFE) (Sortida des de Móra d’Ebre)

direCCiÓ tOrtOsA (amb Conexió Vinaros - Castelló - Valencia)
De dilluns a divendres feiners: 13.00h. (HIFE)  |  15.20h. (Alsina Graells)

Els divendres del curs escolar:19.00h. (HIFE)

METEOROLOgIA
 Temperatures Precipitacions

Temp. Màx. Temp. Mín. Precipitació Mensual

Maig 31,7º dia 10 9,7º dia 14 30,6 litres (26 l. dia 28)

Juny
37,4º dies 12 

i 13
13,1º dia 3 10,2 litres (6 l. dia 24)

Juliol 37,3º dia 27 18º dia 4 4,2 litres (4,2 l. dia 24)

Agost 38,6º dia 10 15,6º dia 17 6,3 litres (4 l. dia 1)

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

NAIXEMENTS
04/05/14 Jade Armendáriz Valencia
21/05/14 Joana Isus Mora
04/06/14 Malak Adjar
23/06/14 Marc Solé Sastre
27/06/14 Sílvia Cortiella Perpinyà
06/07/14 Arlet Escoda Sebastià
18/07/14 Brayan Gonzàlez Gironès
12/08/14 Sabrina Mañé Malyshka
14/08/14 Marc Borràs Moliné
14/08/14 Noa Valencia Gómez
25/08/14 Fatima Zahra Younssi

DEFUNCIONS
02/05/14 Rosita Anguera Juncosa
19/05/14 Carmen Castellví Rofes
23/05/14 Maria Teresa Mañé Baiges
17/06/14 Francisco Torres López
22/06/14 Pilar Vilas Fernández
05/07/14 Concepción Palacios González
06/07/14 Luis Cortés Gutiérrez
07/07/14 Agustina Brull Melich
11/07/14 José María Blanch Escoda
22/07/14 Josefa Balsebre Gironès
29/07/14 Maria Rosa Pasanau Borràs
20/08/14 Manel Abella Campos
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