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Salutació
Hem iniciat el 2017 amb la reobertura 
del CAP en dies festius, fet que els 
convilatans segurament agrairan. Tinc 
l’esperança que el nou any sigui bo per 
a la recuperació econòmica i per a la 
millora de l’ocupació per a Móra la Nova.  
Des de l’Ajuntament mirem de posar el 
nostre gra de sorra per tal d’incentivar 
l’activitat econòmica de la nostra vila. 
Hem fet fins ara diverses inversions i 
obres, en les que sempre hem comptat 
amb els nostres empresaris locals. Hem 
contractat diversos joves aprofitant una 
subvenció europea. Resulta dur veure 
marxar els nostres joves per manca 
d’oportunitats. 

Ara fa uns dies vam aprovar els pressupostos per al 2017, on preveiem una 
important partida per a la inversió, de prop de mig milió d’euros. És una 
inversió que millorarà el benestar global dels moranovencs i, alhora, també 
hauria d’anar a revitalitzar la nostra economia local, generant l’ocupació i el 
moviment econòmic que necessitem. 
En el pressupost del 2017 hem mantingut l’aposta social que els temps 
requereixen i el suport a les entitats que ens cohesionen com a poble i ens 
fan un poble més fort, actiu i solidari. També hem fet una aposta pel turisme, 
ja que creiem que no podem menystenir cap possibilitat de dinamitzar 
l’economia local. Tenim un tret distintiu com el tren que no tothom té i hem 
d’aprofitar. 
No em queda més que desitjar-vos el millor per aquest 2017. En aquest 
primer BIM de l’any podreu veure part de l’activitat  duta 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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El CAP torna a obrir els caps 
de setmana i festius
Des del dia 1 de gener de 2017 el Centre d’Atenció Primària 
(CAP) de Móra la Nova, torna a  oferir els seus serveis 
els caps de setmana i els festius, de les vuit del matí 
a les vuit del vespre. S’ha vist complida així una llarga 
reivindicació de l’Ajuntament i de molts veïns de la 
comarca que reclamaven aquesta reobertura des que, 
arran de les retallades imposades pel govern català per 
la crisi econòmica, el servei es va deixar de prestar el mes 
d’octubre del 2011. Recuperar aquest servei comporta una 
millora assistencial considerable pel que fa a reduir els 
temps d’espera per a atendre casos lleus, ja que aquests 
ja no cal que es dirigeixin a l’hospital comarcal. El dia 1 de 
gener van fer ús del CAP de Móra la Nova una vintena de 
persones. 
Recuperar el servei del CAP tots els dies de la setmana era 
un dels cavalls de batalla en què l’actual equip de govern 
treballava des que va prendre possessió del govern 
municipal. Només ocupar el càrrec, l’alcalde es va reunir 
amb els Serveis territorials de Salut, a qui va fer arribar 
aquesta reivindicació avalada per unes 300 signatures, i el 
passat mes d’octubre, Moliné va fer les darreres gestions i 
va traslladar aquesta mateixa petició al conseller de Salut 
i al Servei Català de la Salut a les Terres de l’Ebre, dels quals va aconseguir el compromís que la reobertura 
seria imminent.

L’Ajuntament de Móra la Nova ha començat a moure 
fils per respondre a la petició dels veïns que a finals 
del mes de desembre van fer arribar a l’alcalde 732 
signatures, per reclamar que no es tanqui el camí 
que dóna accés a la Nacional 420 en el sector 3 
del municipi. Representants del govern municipal, 
que comparteixen la queixa, ja s’han reunit amb 
els responsables de la Unitat de Carreteres de 
Tarragona del Ministeri de Foment, que és qui 
contempla el tancament de la via, per a manifestar 
aquesta oposició. Els hi van exposar els greuges que 
s’ocasionaran als veïns que utilitzen habitualment 
aquest accés per a desplaçar-se fins a les seues 
finques agrícoles, als seus habitatges o per anar al 
cementiri.  D’altra banda, també s’han trobat amb el 
diputat per Tarragona, Joan Ruiz, per explicar-li el cas 
i demanar-li suport parlamentari. Ruiz va mostrar la 
seua predisposició a intercedir per aquest tema. 

En portada

L’equip de govern municipal, restava pendent a finals 
d’any d’una nova reunió amb representants de la 
Unitat de Carreteres de Tarragona, per tal de trobar una 
solució satisfactòria per a totes les parts implicades.

L’Ajuntament i els veïns de Móra la Nova es mobilitzen 
per a evitar el tancament del camí d’accés a la N-420
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Inaugurat el nou local 
del Banc d’Aliments
El 30 de setembre es va inaugurar el nou local del 
Banc d’aliments de l’Ajuntament, que gestiona el 
grup de voluntaris de Càritas de Móra la Nova amb 
coordinació de la regidoria de Serveis Socials. En 
aquest nou emplaçament es disposa d’un espai 
més ampli que permet, a més de la distribució 
d’aliments, el seu emmagatzematge; així com de 
dues sales, una per a fer reunions i una altra per a 
fer l’acollida dels visitants. El local disposa de dos 
accessos, un pel carrer Pau Picasso, que resta 
obert els divendres per al repartiment d’aliments, 
i un altre pel carrer Sant Domènec, número 9, on 
els dilluns es fa el servei d’acollida.

Nou material per a la Llar de jubilats
L’Ajuntament ha dut a terme els darrers mesos de l’any, diferents accions de millora i d’oci a la Llar de jubilats. S’ha 
adquirit material esportiu nou, com ara pilotes i cèrcols, per a la gimnàstica de la gent gran; s’hi ha instal·lat guies 
per vestir amb cortines la sala d’estar. D’altra part, s’ha proveït de diferents subscripcions de revistes la biblioteca 
del centre i, al desembre, la regidoria de Serveis Socials va organitzar un taller de treballs manuals nadalencs per 
als associats, conjuntament amb el professorat de l’Escola d’Arts municipal.

Millores al Mas de 
la Coixa i al camí de 
Darmós
El mes de setembre va deixar dues 
millores urbanes al nostre municipi.
D’una banda, al Mas de la Coixa es 
va instal·lar un descalcificador i un 
acumulador d’aigua calenta i al seu 
exterior, es van refer les escales d’accés 
i s’hi va instal·lar una barana nova de 40 
metres. Unes obres que es van sufragar 
amb una subvenció de la Diputació de 
20.000 euros.
D’altra banda, es va pavimentar 1,2 km 
del camí de Darmós pel camp de Tir o 
camí del Mas de Pedret.
Aquestes obres, pressupostades en 
559.711 euros, estaven incloses dins de 
les subvencions a ens locals adscrits als 
Plans d’Emergència Nuclear.
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Actualitat

L’Ajuntament aprova un pressupost de poc més de tres 
milions dos-cents mil euros
L’Ajuntament de Móra la Nova ha aprovat un pressupost per al 2017 de 3.239.000 euros, amb els vots a favor de l’equip 
de govern (ERC i PSC), i el vot en contra de CDC/Partit Demòcrata Català (PDECAT), a l’oposició. Segons va valorar 
l’alcalde, Francesc X. Moliné, “és un pressupost expansiu gràcies a les inversions previstes pels ajuts del PAM i 
continua sent molt social. Mantenim la rebaixa de l’IBI al voltant del 10%, tot i que això ens comporta recaptar 
80.000 euros menys d’impostos; introduïm ajuts a la contractació per als majors de 50 anys i invertim en un 
nou local per al banc d’aliments. Ara bé, com encara estem sota la tutela financera de l’Estat, hem previst una 
partida de 80.000 euros per a rebaixar el deute municipal per sota dels 500.000 euros”. 
La partida d’inversions prevista puja a 489.000 
euros. L’actuació més important són les obres 
que es realitzaran gràcies a les subvencions 
del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació 
de Tarragona. Consistiran en el canvi de les 
canonades de fibrociment i dels pals de la llum 
del barri del Remei, que sumen 165.000 euros. 
També destaquen les actuacions programades per 
a canalitzar i desviar al barranc les aigües pluvials 
del carrer 3 d’abril, a la zona del poliesportiu, per 
valor de 43.000 euros; així com dos actuacions 
relacionades amb la promoció turística i 
comercial de la població, com són la construcció 
de l’agrobotiga i el punt d’informació al Mas de la 
Coixa, que puja a 65.000 euros, i 25.000 euros més 
per a sostenir el projecte  del tren turístic.
La sessió plenària  també va servir per aprovar la 
modificació de la Plantilla de personal, sobretot 
per incloure-hi les noves contractacions, entre les quals destaquen el personal previst per a la llar d’infants i per 
a la neteja de l’escola, ja que aquests dos serveis es volen municipalitzar. Així mateix, es va aprovar el reglament 
d’organització intern del servei de vigilants municipals, per tal de detallar les seues funcions i drets i donar-los-hi 
cobertura legal, i també va rebre el vistiplau la constitució i les retribucions de la Comissió de Fires, en un afany de 
formalitzar i legalitzar un organisme que fa anys que funciona.
No unànime a la benzinera i a la superfície comercial
Els tres darrers punts de l’ordre del dia van ser tres mocions. La primera, presentada per Convergència/PDECAT, 
demanava la denegació de llicència per instal·lar una benzinera i una superfície comercial a la zona del poliesportiu. 
Va rebre el vot contrari de l’equip de govern, pel redactat de l’escrit. Segons va explicar l’alcalde, l’equip de govern 
està totalment d’acord que no s’instal·len aquests dos serveis però, “no podem denegar una llicència que encara 
no se’ns ha demanat”. Tot i això Moliné va assegurar que la benzinera no es construirà: “ens hem reunit amb 
l’empresa, a la qual hem lliurat les signatures dels veïns en contra d’aquesta instal·lació i li hem explicat 
que les normes subsidiàries prohibeixen la construcció d’una benzinera en zona residencial i ja ha desistit 
de fer-la. Ara bé, una altra cosa és la superfície comercial”. En aquest cas l’alcalde va explicar que “ens estem 
informant jurídicament per fer el que legalment és correcte, ja que aquesta empresa disposa d’un informe 
tècnic municipal que assegura que en aquesta zona es pot construir aquest tipus de servei. No ens volem 
equivocar i volem evitar anar a un contenciós i que l’ajuntament hagi de perdre els diners en judicis”. L’alcalde 
ja va avançar que un cop solucionat aquest tema es farà una revisió de les normes subsidiàries perquè no siguin de 
doble interpretació i així evitar, en un futur, casos semblants, “però ara no podem fer aquest canvi perquè seria 
prevaricar”, va afegir.
Les dues darreres mocions, una presentada per Convergència/PDECAT i una altra per ERC, demanaven totes dues: 
suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la 
sobirania. En tots dos casos es van aprovar amb el vot a favor dels grups proposants i els vots en contra del PSC 
que, entre altres, va argumentar el seu vot perquè “sempre s’ha de respectar la llei i les regles del joc” i “ja al 
Parlament el nostre partit es va oposar a un referèndum unilateral”.
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Entrevista

Entrevista a Joan Rebull, 
membre de la Comissió de 
Protecció Civil de Móra la Nova
Ara fa un any, al desembre del 2015 el Ple 
municipal va aprovar, per unanimitat, la creació de 
la Comissió de Protecció Civil de Móra la Nova. S’hi 
va constituir poc després. Joan Rebull és un dels 
tècnics que en forma part i en parlem. 

- Què és la Comissió Municipal de Protecció Civil?
És un òrgan que vetlla i assessora per la prevenció i la 
seguretat del municipi, constituït d’acord amb l’article 
51 de la Llei 4/1997 de 20 de maig, de Protecció Civil de 
Catalunya. Móra la Nova i la seua població, per la seua 
situació geogràfica i pel conjunt d’activitats que realitza, 
es troba exposada a diferents riscos, tant d’origen intern 
com extern. La gestió d’aquests perills es fa a través 
del Plans de Protecció Civil Municipal. Tot i que per llei a 
Móra la Nova no és obligatori disposar d’una d’aquestes 
comissions, perquè no arribem al volum de població 
exigida, en l’àmbit polític es va creure convenient crear-la, 
per tal de gestionar millor tots els plans que tenim, ja que 
s’han d’anar implantant i actualitzant.

- Resumeixi les seues funcions.
Planificar, controlar i implantar la protecció civil al 
municipi, informant sobre els Plans de Protecció Civil i 
altres que afecten esdeveniments concrets com fires, 
festes, concerts..., organitzats tant per l’Ajuntament com 
per associacions o particulars. 
Una altra funció és la d’impulsar la sensibilització, la 
informació i la formació de la població en matèria de 
protecció civil. Aquesta sensibilització passa per les 
diferents associacions, ja que són les que, en molts 
casos, organitzen les activitats. Quan hi ha una calamitat 
que afecta una població, en molts casos implica una 
actuació improvisada, restant eficiència tant en recursos 
com en aspectes organitzatius. Aquests plans tenen com 
a objectiu organitzar aquesta actuació de forma prèvia al 
succés sobrevingut. 
-Tenim tots els plans d’autoprotecció necessaris?
Actualment Móra la Nova disposa dels plans d’emergència 
de tipus obligatori: per inundacions (INUNCAT), per 
accidents en el transport de mercaderies perilloses 
(TRANSCAT), i per accident nuclear (PAMEN) i per una possible 
contaminació del riu. També tenim plans d’autoprotecció 
per esdeveniments de risc, com la Fira, els Focs d’artifici i 
les activitats d’alt aforament al Pavelló Firal i al d’Esports, 

així com Plans Específics per a la cavalcada de reis, 
carnestoltes, balls de festes i Festa a la Plaça de l’Oli, entre 
altres.  També ens afecten plans recomanables com el 
risc de Nevades (NEUCAT) i el de terratrèmols (SISMICAT), els 
quals hem previst tractar properament.
Els Plans de Protecció Civil no s’han de considerar com 
un fi, sinó  tot el contrari,  ens permeten establir el camí 
a seguir per reduir al mínim les conseqüències en el cas 
que  hi hagi un succés sobrevingut. Per aquest motiu és 
molt important la seva implantació. Ens hem proposat 
aquest 2017 que la població conegui el primer pla que es 
va redactar i homologar al nostre municipi: el PAMEN.

- Com s’han d’implantar aquests plans per tal que 
siguin funcionals?
Els Plans disposen d’un apartat on es planifica la seua 
implantació. Entre altres accions es contemplen:
 -Campanyes d’informació i de sensibilització dirigides a 
la població, començant pels grups més vulnerables, com 
pugui ser l’escola o la residència d’avis. 
-Reunions amb associacions, quintos i entitats per tal 
d’assessorar-los en condicions de seguretat dels actes 
que gestionen.
-Formació dels actuants en cas d’emergència. Per 
exemple, per a la Fira es va reunir a tot el personal dels 
punts d’informació per tal que coneguessin les pautes 
d’actuació, així com el material de què disposaven...
-Proposar a l’Ajuntament la dotació de recursos i mitjans: 
tanques lluminoses, senyalització, radiotransmissors...
-Proposar i assessorar sobre les condicions de seguretat 
de les carrosses de carnestoltes i de reis.

-Quanta gent forma part de la comissió? 
La Comissió la formem 5 integrants:  el regidor de Protecció 
Civil, un membre dels Vigilants Municipals, un responsable 
de grup d’abastiment i alberg, i dos tècnics, que estan 
en constant formació a través de cursos. Això no obstant, 
en funció dels aspectes a tractar, també es convoca a 
les associacions i organitzadors dels actes que tenim 
previstos analitzar.

-Aquesta Comissió té alguna relació amb els Voluntaris 
de Protecció Civil?
No, els voluntaris de Protecció Civil es constitueixen com 
una associació independent i amb un estatut propi, en el 
marc de la Llei de Protecció Civil de Catalunya. Tot i això, la 
nostra Comissió té com a deure promoure la participació 
de la població en matèria de Protecció Civil mitjançant el 
voluntariat. Per aquest motiu, l’any 2015 vam portar a terme 
una xerrada informativa a l’Ajuntament, amb el suport 
del responsable de Protecció Civil de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre. Actualment hi ha una llista oberta a les 
oficines municipals on tothom que es vulgui fer voluntari 
de Protecció Civil s’hi pot inscriure. El següent pas serà 
la formació d’aquests voluntaris, a través de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.
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La consellera Dolors Bassa visita 
Móra la Nova per primer cop 
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, 
acompanyada per la directora d’aquest departament a les Terres 
de l’Ebre, Rosanna Fatsini, va  visitar al mes de desembre, per 
primer cop, la població de Móra la Nova. La consellera va ser 
rebuda per l’alcalde Francesc X. Moliné i per diversos regidors. 
La titular de treball va signar en el llibre d’honor de l’Ajuntament 
i, seguidament, es va  desplaçar a les instal·lacions d’una de les 
empreses ubicades al polígon els Aubals, Team Creative Group, per 
conèixer de primera mà el teixit empresarial local. 
Team Creative Group és una empresa especialitzada en el disseny i el muntatge de tot tipus d’actes, de projecció 
internacional. Des del setembre del 2014, opera des de Móra la Nova i té en plantilla a una desena de treballadors de 
la comarca. 
D’altra part, també relacionat amb el món laboral, el passat mes d’octubre, l’alcalde es va reunir amb el director 
general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Enric Vinaixa, i amb la directora territorial, Rosana Fatsini, per 
tal d’exposar la situació laboral i el nivell d’atur que viu Móra la Nova. També es va parlar de les possibilitats de retenir 
el talent al territori i d’impulsar projectes que generin ocupació, així com de la situació del tancament de l’empresa 
local Totalstone i dels seus treballadors.

L’Ajuntament contracta quatre joves a través del Pla de 
Garantia Juvenil
L’Ajuntament de Móra la Nova ha contractat 4 joves en pràctiques, en 
jornada completa i per un període de 6 mesos, gràcies a un programa 
inclòs en el Pla de Garantia Juvenil gestionat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya. Els joves, tres moranovencs i un quart d’un poble veí,  
desenvolupen tasques relacionades amb la seva formació en diferents 
departaments municipals: informàtic, administratiu, tècnic d’esports 
i, la darrera, mestra d’educació infantil en la Llar d’Infants municipal. 
Aquest pla europeu pretén reforçar l’ocupabilitat i les competències 
professionals dels joves desocupats i que no estan dins del sistema 
educatiu, així com facilitar la seva incorporació al mercat laboral oferint-
los pràctica i experiència. 

Móra la Nova celebra
que les Terres de l’Ebre
siguin un destí sostenible
El regidor de Turisme, Jordi López, va ser el representant de Móra la Nova 
en la festa que es va celebrar el mes d’octubre a Ulldecona, organitzada 
per la Diputació de Tarragona i el COPATE, per a celebrar que les Terres 
de l’Ebre han sigut escollides com una de les 100 millors destinacions 
sostenibles del món. L’associació internacional Global Green Destinations 
ha atorgat aquest guardó en reconeixement a la gran biodiversitat i als 
valors mediambientals de les comarques de l’Ebre. En el transcurs de la 
celebració es va lliurar un diploma al nostre Ajuntament, com a entitat que 
forma part de la marca TE.
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Festes de Nadal

L’ambient nadalenc inunda Móra la Nova
El darrer mes de l’any 2016, a Móra la Nova, ens vam endinsar de ple en l’ambient nadalenc amb les activitats 
organitzades per diferents regidories i entitats locals: els llums i la fira de Nadal, van ser dos oportunitats 
úniques per a passejar, adquirir algun regalet i veure i viure aquest ambient. Per primer cop s’han il·luminat 
tots els carrers on hi havia un comerç i els arbres de la plaça de l’església. Al llarg de tot el mes es va poder 
participar en conta-contes, presentacions  de llibres, exposicions, pessebres, xerrades, xocolatades, concerts, 
cinema, teatre, màgia, campionats esportius,... i en els actes més tradicionals com el caga-tió, les cantades de 
nadales, l’home dels nassos, la cursa de Sant Silvestre i, ja al gener, en la Cavalcada de Reis. Com els darrers 
anys la població ha participat en la Marató de TV3 amb diferents actes per a recaptar fons.



BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL, 3R QUADRIMESTRE 2016

MÓRA LA NOVA MUNICIPAL

9  

Festes de Nadal

Integració de la gent gran gràcies a la decoració nadalenca
La regidoria de Serveis Socials ha promogut acords de col·laboració amb les dues llars de gent gran on 
acudeixen usuaris locals, per tal de promoure l’activitat i la integració 
d’aquest col·lectiu en la vida social del poble. Els acords s’han pres 
amb la Residència Móra la Nova i amb la Residència Natzaret de Móra 
d’Ebre, que són els dos centres utilitzats pels avis i àvies de la població. 
Atenent a aquest acord, l’Ajuntament ha pogut gaudir de la decoració 
nadalenca elaborada per la gent gran per tal de guarnir l’arbre de Nadal 
i diferents espais de la casa consistorial i a canvi ajudarà els centres en 
algunes de les seues necessitats puntuals.
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Festes de Nadal

El cap d’estació del tren es converteix en l’home dels 
nassos
Enguany, s’ha estrenat un home dels 
nassos especial, un cap gros caracteritzat 
com a cap d’estació de tren, per a crear 
una vinculació clara amb un servei clau al 
municipi com és el ferrocarril. Tothom el va 
poder saludar, fer-se fotos i tocar-li el nas. 
El darrer dia de l’any també es va poder 
participar en la Cursa de Sant Silvestre. Hi va 
haver 70 inscrits que van poder escollir entre 
un recorregut urbà d’1,6 quilòmetres i un de 
segon on, a més del circuit urbà, se sortia 
pels camins de la població fins a recórrer    u n s 
6 quilòmetres en total. En ser una  cursa familiar, 
lúdica i no competitiva tots els participants van 
rebre el mateix obsequi. En finalitzar, es va fer un 
petit refrigeri i el brindis pel nou any.

El tren torna a portar la il·lusió 
i la màgia
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient van arribar un any 
més amb tren a Móra la Nova. A l’estació,  van saludar a 
totes les famílies que van anar a rebre’ls i, seguidament, 
van pujar a les seues carrosses per desfilar per tot el 
poble, repartint caramels i màgia per a tothom. Enguany, 
a més de la Banda de tambors i del Club de twirling, 
també acompanyaven a Ses Majestats uns ninots de 

neu molt simpàtics. Els Reis van fer el seu discurs 
des del balcó de l’Ajuntament, on van ser rebuts  
pels regidors i per l’alcalde, que els va entregar 
la clau de la vila. Després d’admirar el castell de 
focs artificials, els Reis van adorar el nen Jesús a 
l’església parroquial, on es va aprofitar per lliurar els 
premis de concurs de pessebres organitzat per la 
Parròquia.
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L’Arxiu Comarcal ja custodia el 
fons documental municipal 
L’Ajuntament de Móra la Nova ja ha traslladat bona part del seu fons 
documental (1830-1996) a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre. La 
regidora de Cultura, Eva Vallespí, recorda que “vam acordar al Ple cedir 
la gestió dels documents en comodat, és a dir, l’arxiu els gestiona 
i salvaguarda, però la titularitat continua sent de l’Ajuntament. És 
una manera de protegir i mantenir la documentació i, alhora, fer-la 
més accessible a la gent”.

En total s’hi traslladaran uns 60 metres lineals de documentació, o el 
que és el mateix 600 capses plenes de documents. La documentació 
transferida fins al moment s’inicia l’any 1830 però el gruix de 
documents de què es disposa és a partir de l’any 1939. S’hi poden 
trobar actes del Ple (1939-1964), actes de la Comissió Municipal 
Permanent (1949-1964), les obres impulsades per l’Ajuntament (1950-
1980)... La major part dels documents que s’hi ha dipositat a l’arxiu ja 
es poden consultar públicament.

Aposta decidida per dinamitzar i 
modernitzar la Biblioteca
La regidoria de Cultura està fent una aposta decidida per dinamitzar la Biblioteca 
municipal i els darrers mesos del 2016 ha introduït diversos canvis importants. 
Així, des del passat mes de  setembre aquest servei municipal ja es troba a les 
xarxes socials:  facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100013463
852848&fref=ts), twitter (https://twitter.com/bibliomln) i instagram (https://www.
instagram.com/bibliomoralanova) També s’ha renovat la seua web (http://www.
moralanova.cat/biblioteca) i s’hi ha instal·lat línia telefònica pròpia per atendre 
millor l’usuari. 

En aquesta línia de millorar dia a dia aquest equipament municipal, s’ha 
adquirit mobiliari adaptat als més petits i s’ha reubicat l’antic per a fer-la més 

acollidora. Una  altra 
mesura important 
és l’ampliació del 
fons bibliogràfic. En 
aquest sentit, a part 
del fons rebut per ser 
membres de la Xarxa 
de biblioteques, s’ha acordat que anualment es dotarà 
a la biblioteca d’un pressupost per tal que a poc a poc 
vagi renovant el fons per adaptar-lo a la necessitat dels 
moranovencs i moranovenques. D’altra part, la Biblioteca 
local s’ha integrat per primer cop, i n’és l’única de la Ribera 

d’Ebre, a la 5a edició de Biblioteques amb DO, que és una iniciativa del servei de biblioteques del departament 
de Cultura que pretén difondre la cultura del vi mitjançant diverses expressions culturals. Finalment, gràcies a la 
participació de voluntaris i col·laboradors, s’ha començat a elaborar un calendari  mensual, amb activitats per a totes 
les edats, com ara els grups de conversa en anglès, xerrades, conta-contes....
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Unes 400 persones 
commemoren els 125 anys
de l’arribada del ferrocarril 
a Móra la Nova
L’edició d’enguany dels “Dies dels museus” al Centre 
d’Interpretació del ferrocarril de Móra la Nova va tindre un 
caire molt especial, es va aprofitar per a commemorar 
els 125 anys de l’arribada del ferrocarril a la població. 
Una celebració organitzada per l’Associació per a la 

Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial (APPFI), en col·laboració de l’Ajuntament de Móra la Nova, en què van 
participar unes 350 persones. 

La celebració de l’efemèride va consistir, principalment, en un homenatge als ferroviaris jubilats, dels quals en van 
acudir 14, i, d’aquests, els 10 més vells van rebre un reconeixement especial. També hi va haver un àpat popular i la 
projecció de fotos històriques i del projecte del tren turístic, no hi van faltar els parlaments protocol·laris reconeixent 
els esforços de l’APPFI per posar en valor el tema ferroviari a la població i al territori. 

El Polar Express de Móra la Nova

Precisament en aquest afany per potenciar el projecte turístic del tren Lo Caspolino, una representació de l’APPFI 
va visitar recentment els Estats Units. L’objectiu era conèixer els trens que recreen la pel·lícula nadalenca ‘The Polar 
Express’, per estudiar la viabilitat d’adaptar aquesta proposta turística al projecte moranovenc.

Exhibició del treball de 
les puntes de coixí
Més de 300 persones procedents de Catalunya, 
Aragó i País Valencià van participar en la 22a 
trobada de puntaires de Móra la Nova, organitzada 
pel Col·lectiu de Dones del poble. A la jornada hi van 
assistir la coordinadora de l’Institut Català de les 
Dones a les Terres de l’Ebre, Carme Valls, l’alcalde i 
regidors del nostre Ajuntament.

L’estació de Móra la Nova 
feta en playmòbils
L’edició 2016 de l’Exposició de diorames de playmòbil, 
organitzada per l’Ajuntament i l’associació Somosclicks, 
ha reunit 18 diorames al pavelló firal. En els 150 metres 
quadrats d’exposició destacava el diorama de 30 m2 
sobre el món ferroviari amb la representació de l’estació 
de Móra la Nova, un altre de la batalla de Hoth de Star 
Wards i el d’una festa tirolesa. Pel que fa als guanyadors 
del concurs de diorames van ser Jana Rovira i Xavier Pla, 
Martí Silva, Aleix Bonjorn i Miquel Serra. El sorteig del lot de 
playmòbils ofert per Somoscliks a benefici de l’associació 
Matem lo Bitxo el va guanyar Aina Lasala.
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La Diada 2016, 
entre solidària i 
commemorativa
La celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya va tenir lloc al parc 
26 d’octubre, amb els parlaments, 
l’enlairament de la bandera i el 
cant de la senyera. Els dies previs 
però, es van programar diferents 
activitats commemoratives del dia de 
Catalunya. Hi va haver una ballada de 

sardanes amb la Cobla Reus Jove a la plaça de 
l’Església, que es va aprofitar per a homenatjar 
els sardanistes moranovencs traspassats i 
especialment els germans Francesc i Santiago 
Loran precursors de la sardana local “Fira de 
Móra la Nova”.

D’altra part, els nens i nenes de la població van 
representar l’obra teatral Mar i Cel a benefici de 
l’estudi del càncer infantil.

La recaptació de 705,83 euros es va lliurar al 
doctor Josep Sánchez de Toledo, cap del servei 
d’oncologia i hematologia pediàtrica de la Vall 
d’Hebron. 

Móra la Nova es bolca en la lluita contra el càncer
El concert solidari Ribera d’Ebre ‘Somnis d’una nit d’estiu’ que es va celebrar al setembre, al poliesportiu de Móra la 
Nova, a benefici de la Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, va aconseguir recaptar 
8.450 euros. El total dels diners s’ha destinat al programa de detecció precoç del càncer de còlon a la comarca 
riberenca.

Tots contra la violència
de gènere
Els esportistes de la nostra població s’han adherit 
enguany al Dia internacional per a l’eliminació de la 
violència de gènere. A més, un altre any, la regidoria de 
la Dona i el Col·lectiu de Dones van organitzar diferents 
activitats per a mostrar aquest rebuig unànime. S’hi 
va fer la lectura del manifest de la jornada i l’encesa 
d’espelmes davant de l’Ajuntament. D’altra part, 
l’Associació Los Descarrilats va organitzar el taller 
“Trenquem amb els miralls” sobre estereotips de 
gènere.
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Reconeixement
al jutge de pau
El jutge de pau de la nostra població, Joan 
Antoni Cutchet Mingarro, va rebre el passat 
mes d’octubre la medalla d’honor en 
reconeixement a la seva exemplar dedicació 
a la justícia de pau.
El president de l’entitat promotora de les 
distincions, l’Associació Catalana en pro de la 
justícia, Francesc Xavier Ten, va ser l’encarregat 
de lliurar el guardó a l’únic ebrenc distingit, en 
un acte públic celebrat a l’Ampolla i presidit 
pel conseller de Justícia català, Carles Mundó.

Una agenda atapeïda
El darrer quadrimestre de l’any, l’agenda d’activitats de Móra la Nova s’ha omplert d’activitats diverses adreçades 
a tots els públics i organitzades  per diferents regidories, com ara el Taller Créixer en família, dirigit a famílies amb 
adolescents per tractar diferents aspectes de la seua educació, i una xerrada sobre el bullyng  dirigit a l’alumnat de 
primer i segon d’ESO, així com diferents tallers de bijuteria, d’anglès i de cuina de tardor i de Nadal, aquests últims 
organitzats pel Col·lectiu de Dones, que continuen atraient un bon nombre de públic i esperonant els organitzadors 
a treballar en el calendari del 2017.

Móra la Nova acull la
IV Jornada Institut Ramon Muntaner 
Un any més Móra la Nova ha acollit la Jornada Institut Ramon Muntaner. Cultura 
i recerca en el territori. L’activitat, organitzada per l’IRMU, va complir els seus 
objectius, ja que els instituts i centres d’estudis van poder intercanviar les 
seues opinions i experiències i van obrir la possibilitat a futures col·laboracions 
conjuntes. La jornada també va servir per a presentar dues publicacions 
promogudes per l’IRMU, com són les actes de les Jornades de la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i, el recull de les aportacions del IX 
Espai Despuig, ’Oportunitats i reptes de la cultura en el context actual’, que es 
pot  consultar a www.irmu.cat i www.raco.cat.
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La Fira de Brocanters
es consolida
La X Fira de Brocanters, es consolida any rere any, gràcies 
a una bona afluència de visitants, majoritàriament locals 
però també de poblacions veïnes. Un total de 35 paradistes 
vinguts d’arreu de l’Ebre, Tarragona, Lleida, Barcelona, 
País Valencià i la Franja de Ponent van exposar tot tipus de 
material antic com ara joguines, monedes... També  s’hi 
van subhastar 30 lots amb preus que oscil·laven dels 3 als 
200 euros.

La Fira de Móra la Nova és el 
millor aparador del comerç 
local i del territori
Els darrers mesos de l’any, Móra la Nova es converteix en 
el millor aparador dels productes locals i del territori amb 
una cita ineludible: la Fira. La Fira ha complert enguany 185 
anys sense abaixar els nivells de qualitat ni el nombre de 
visitants. Hi ha participat gairebé dos-cents expositors i l’han 
visitada unes 50.000 persones. Per segon any consecutiu, la 
regidoria de Fires ha apostat pel suport del vídeo per fer-
ne promoció amb la música del cantautor camarlenc Joan 
Rovira, així com s’ha innovat en el cartell que ha pres un 

caire vintage de rabiosa actualitat. El tret de sortida el va donar 
també un ebrenc, l’escriptor Andreu Carranza, i la música la va 
posar el grup de reggae català del moment, Oques Grasses. 
El marc de la fira es va aprofitar per a homenatjar un dels 
expositors locals que fa més de 30 anys que participa en el 
certamen, Comercial Llauradó,  i per gaudir un any més dels 
espectacles eqüestres organitzats per l’associació local Equus 
Ebre. En el transcurs de la fira també es van lliurar els premis 
del XXIII Concurs de Vins. Cal recordar que en aquesta edició, 
els vins de la Denominació d’Origen Terra Alta van ser els més 
guardonats, amb un total de sis primers premis

El 32è Concurs Literari dobla participants 
L’acte inaugural de la Fira, va acollir, com ja és 
tradició, el lliurament del 32è Concurs Literari, 
organitzat per l’Ajuntament moranovenc. 
En aquesta edició van participar 110 obres, 
63 més que l’any passat, de concursants 
vinguts de les tres comarques de l’àmbit del 
concurs, Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat. Pel 
que fa als premiats van ser, en la Categoria 
Infantil, María Vives, de Miravet, i finalista, Pere 
Puell, de Móra la Nova; en la Categoria Juvenil, 
Aina Ribes, d’Ascó, i finalista, Mònica Alonso, 
de Móra d’Ebre i en Categoria Adults, Raimond 
Aguiló, de Marçà, i  finalista, Lua Garcerán, de 
Móra la Nova.
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Un total de 122 atletes van 
participar en la XVII Milla Urbana 
Vila de Móra la Nova,  organitzada 
pel Club Multisports de Tivissa 
i patrocinada per l’ajuntament 
amfitrió. Els atletes, provinents 
de les comarques de l’Ebre i del 
Camp de Tarragona, es van repartir 
en les 9 categories participants.

A més dels  trofeus i premis 
en metàl·lic als tres primers 
guanyadors de cada categoria, tots els participants van ser obsequiats amb una samarreta tècnica. Pel que fa als 
primers llocs locals van ser per a: Marisin Escoda (Patufets); Dalila Badi (Barrufets);

Verònica Margalef i David de la Llave (Prebenjamins); Luisa Azouz i Andreu Pinyol (Benjamíns); Ariadna Lleberia 
(Infantil femení); Gerard Vaqué (Cadet masculí); Anna González i Antonio de la Llave (Veterans); Ferran Rosech (Sènior 
masculí).

Trobada de 150 vehicles tunejats
El MCM Tuning Club de Móra la Nova va organitzar el Ice Weekend 2016 els dies 12 i 13 de novembre. El dissabte 
es va arribar als 78 cotxes inscrits i diumenge als 150 vehicles.

Aquests van ser ubicats a l’interior del pavelló firal i els seus voltants, al parc 26 d’octubre i a la meitat del Carrer 
Imperial Tarraco.

Cristina Vallespí és 
la primera dona a 
creuar la meta de 
l’UltraEbre Swim 
Marathon
La nedadora moranovenca, Cristina 
Vallespí,  va quedar en primera posició 
en la categoria femenina de la prova 
UltraEbre Swim Marathon i en desena 
posició en la classificació general, amb 
un temps de 6:16:09 minuts. La prova 
d’alt nivell competitiu és una travessa 
de natació de 30.830 metres pel riu 
Ebre, entre els embarcadors de Tivenys 
i Amposta.

122 atletes 
participen en la 
XVII Milla Urbana
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Esportistes moranovencs en l’elit
Els darrers mesos de l’any hem vist pujar novament al podi a Manel Usach en el Campionat d’Espanya de ciclisme en 
pista, en la categoria de velocitat per equips. D’altra part, el també moranovenc Jordi Hernández ens ha sorprès en 
la seua nova faceta, lluny de l’atletisme, i es va proclamar campió d’Espanya en aixecament de pes mort i en press 
banca en categoria junior, a més d’aconseguir el rècord d’Espanya en la categoria junior de menys de 110 quilos, en 
aixecar 270 quilos. Hernández també es va endur la Copa Mediterrània en la categoria de press banca junior després 
d’aixecar 150 quilos. Enhorabona nois! 

Les bones classificacions aconseguides per les atletes del 
Club de Twirling de Móra la Nova en les darreres proves de 
l’any de la Federació Catalana de Twirling, els ha assegurat 
novament la seua participació en el Campionat d’Europa de 
Twirling. Ho farà en les categories: Individuals i Parelles amb 
Mariona Descarrega i Sandra Balea i per primera vegada en 
la categoria d’Equip Twirling Cadet amb Aida Vaqué, Adriana 
Juan, Ariadna Lleberia, Sandra Balea, Mariona Descarrega i 
Mònica Hernàndez. La competició tindrà lloc el mes d’abril 
del 2017 a Croàcia.

L’equip de 
Twirling 
participarà per 
primer cop 
al Campionat 
d’Europa
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Opinió

PSC
Els socialistes, respectuosos amb 
les nostres responsabilitats:

•	 Hem participat en 
la redacció i aprovació d’uns 
pressupostos municipals 2017 
que mantenen la reducció del IBI, 
aposten per un control de la despesa 
corrent municipal i redistribueixen 
aquests diners en inversions que 
TOTS gaudirem.

•	 Estem lluitant des del 
govern municipal i a nivell de PSC 
(amb la visita de diputats socialistes 
a Madrid), perquè les infraestructures 
siguin útils. Volem que es mantingui 
l’accés a la Nacional pel “Camí del 
Mas de l’Hilari” i estem al costat de 
la Plataforma Trens Dignes, en la 
seva lluita per millorar la R15.

•	 Estem en contra de 
mocions referents a la polèmica 
de les accions judicials empreses 
sobre polítics compromesos amb 
el “prucés”, tot defensant que un 
pilar bàsic de la democràcia és 
el respecte a les lleis vigents, no 
només el respecte a les idees, que 
compartim.

•	 Estem sorpresos per les 
manipulacions informatives que 
s’han donat a les xarxes socials 
envers la possible futura ubicació 
d’un centre comercial prop del 
Poliesportiu. Un cop que els veïns 
signants de la petició per evitar la 
instal·lació d’aquest equipament, 
hagin rebut la carta informativa 
oficial, tots serem més conscients 
que LA  BENZINERA NO ÉS FARÀ i que 
quan es faci la petició de llicència 
del centre comercial, l’Ajuntament 
actuarà amb absolut respecte a 
la legalitat, com no pot ser d’altra 
manera, oi?

FELIÇ 2017 i que els encerts ens 
acompanyin a TOTS!

ENDAVANT MÓRA LA NOVA !! 

ENDAVANT SOCIALISTES !!

ERC
Hem començat l’any amb l’obertura 
del CAP en dies festius. Era una 
reivindicació històrica per la qual 
ERC de Móra la Nova havia lluitat 
aferrissadament. Ens ha costat 
molts sacrificis però ha valgut la 
pena. 

El passat desembre vam aprovar 
el pressupostos 2017 amb els vots 
favorables d’ERC i PSC; hem apostat 
fort per la inversió més necessària 
a diferents barris. Després de 
l’actuació al Passeig de l’Estació, 
el 2017 preveiem la substitució de 
les instal·lacions de llum en pals 
i els tubs d’aigua de fibrociment 
al Barri del Remei i la millora de la 
xarxa de recollida d’aigües pluvials 
de la zona del poliesportiu i el seu 
desviament al barranc de Nolla.

També apostem per la millora 
de l’activitat turística amb la 
recuperació de la façana fluvial i fer 
avançar el projecte del tren turístic.

Al pressupost preveiem una gestió 
municipal de la neteja de l’escola 
i de la gestió de la llar d’infants. 
Estem convençuts que amb el canvi 
millorarem amb eficàcia i amb 
estalvi econòmic per a les arques 
de l’ajuntament. Si hi ha beneficis 
en aquesta gestió volem que quedin 
per a tots els nostres convilatans.

I tot plegat ho hem fet amb la 
previsió de reduir el deute 
municipal a finals del 2017 per 
sota dels 500.000€, i de mantenir 
la rebaixa de l’IBI del 2016 un altre 
cop el 2017. I tot amb un esforç de 
racionalitat econòmica important.

Finalment, de les esmenes de 
l’oposició de CiU als pressupostos 
n’hem acceptat una; ens agradaria 
haver-ne acceptat més, però 
amb propostes com augmentar 
la partida per a uniformes de gala 
dels vigilants municipals i la de 
contenciosos judicials del nostre 
ajuntament ens és difícil arribar a 
acords.

PDECAT
PLE DELS PRESSUPOSTOS
El signe del nostre grup va ser de NO 
aprovació.
Una documentació aportada amb moltes 
inexactituds. En matemàtiques, dos i dos 
són quatre. Informacions inconcretes i no 
completes amb voluntat de desacreditar 
el govern anterior, com ara no aportar 
l’avanç de liquidació 2016 per impedir 
demostrar que ja fa temps que estem en 
estabilitat pressupostària. Les dades del 
Pla Econòmic i Financer del mes d’abril no 
concorden amb el pressupost i balanços 
finals.
La municipalització de determinats 
serveis no en garanteix un millor 
funcionament. Com ara la Llar d’Infants i 
el servei educatiu que s’hi dóna. O com 
ara el servei de neteja de l’IE 3 d’abril. 
Tant de bo que ens equivoquem, perquè 
aquests serveis havien funcionat fins ara 
de manera més que correcta.
I una vegada més, falta de coherència 
entre allò que es defensava a la contra de 
manera molt agressiva i ara es continua 
fent com s’havia fet abans. La qual cosa 
deu voler dir que no estava tan malament. 
És allò de ‘si ho fan els altres no està bé; 
si ho faig jo, sí’.
En aquest mateix ple, es van presentar 
unes mocions que, al nostre grup, el 
resultat final de la votació, ens va deixar 
bastant desconcertats.
1. MOCIÓ EN CONTRA DE LA BENZINERA I DEL 
SUPERMERCAT
Una situació que s’ha complicat de 
manera inexplicable. Algú ha corregut 
més del compte. Sembla que l’Ajuntament 
expedeix un certificat d’idoneïtat a 
l’empresa, aquesta compra els terrenys 
amb intenció de construir primer un 
supermercat i després una benzinera.
Moviment veïnal radicalment en contra i 
ara, davant d’una situació en què fins i tot 
les normatives afavoreixen les posicions 
dels veïns, l’Ajuntament diu que ‘busca’ 
més opinions que els asseguri prendre 
una decisió. A favor de qui?
El nostre grup presenta una moció que 
demana reformar normatives com 
sembla que tothom està d’acord i un 
posicionament clar en contra del projecte. 
L’equip de govern (ERC i PSC) voten en 
contra de la moció. Incomprensible!
2. MOCIÓ EN DEFENSA DELS ENCAUSATS PEL 
9N
El nostre grup presenta aquesta moció 
i com a mínim 10 dies més tard, ERC en 
presenta una d’idèntica datada el 29/12 
(el mateix dia del Ple) i sense registre 
d’entrada. Idèntica. Tant, que al Ple no 
saben com explicar-ho.
En el nostre argumentari, per tal d’animar 
els companys del PSC a un vot favorable, 
els vam dir que l’esperit d’aquestes 
mocions anava més per la banda de la 
qüestió democràtica que no pas per la de 
la independència. Doncs ni així. Voten en 
contra.
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Informació de Serveis

NAIXEMENTS 
SEGARRA GAYAN, CHLOÉ              23/09/2016
ESCOLA MASCARRERAS, PAU         10/11/2016
CORTIELLA PERPINYA, CINTA          11/11/2016
PORCAR CASTELLA, ÈRIC                 12/11/2016

DEFUNCIONS    
EMILIA MORENO CARRASCAL   04/09/2016
MIGUEL TONDA SEGURA   11/09/2016
JUAN PAPIOL VERNET   14/09/2016
JOSEFA GRANGÉ TORÀ   02/10/2016
FRANCISCA MARTÍ PUJOL   03/11/2016
GABRIEL VALLESPÍ FONT   24/11/2016
MARIA TERESA BARRACHINA PROCAS 06/12/2016
VICENTE RASTOLL TEVA   14/12/2016
ANTONIO LUQUE MEDINA   21/12/2016

Direcció Barcelona
Sortida  Arribada a destinació
6:40 9:25 (no circula diumenges)
8:12 10:55 
12:11 14:55 
14:06 16:55 
17:39 20:28
19:18 21:54 
Direcció Saragossa  
Sortida Arribada a destinació 
5:30 8:23 (no circula dissabtes, diumenges i festius)
9:20 12:12  (només circula dissabtes, diumenges i festius)
11:16 14:06 
15:56 16:22 (fins a Flix)
18:25 21:15 
19:58 20:24  (fins a Casp)
22:23 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
Biblioteca  977 41 41 01 
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 

ATENCIÓ SANITÀRIA
CONTINUADA
CAP Móra la Nova
De dilluns a divendres: De 8.00 h a 15.00 h, visites. De 
15.00 h a 20.00 h, atenció continuada.
Caps de setmana i festius de 8.00 h a 20.00 h.
C. Francesc Macià, 58 - Tel 977 40 14 52
Hospital Comarcal Móra d’Ebre
De dilluns a divendres, de 20.00 h a 8.00 h. 
Caps de setmana i festius, les 24 hores. 
Tel. 977 40 17 02

TELÈFONS D’INTERÈS

HORARI DE TRENS

METEOROLOGIA
TEMPERATURES PRECIPITACIONS

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Temp. Màx. Temp. Mín.

40,1° dia 4
31,4° dia 1
21,8° dia 3
18,7° dia 5

11,3° dia 15
7,1° dies 11 i 21

2,2° dia 16
0,2° dia 29

10,6 L (5,2 L dia 23)
23,2 L (13,8 L dia 13)
108,8 L (46,6 Ldia 26)
35,6 L (5,4 L dia 19)

FE D’ERRATA
GRETA UNGIDOS CASANOVA            06/06/2016
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Les modestilles, Sta. Llúcia, 13 de desembre de 1966.
Foto cedida per Josep Vinaixa.


