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Sumari

Salutació
Benvolguts convilatans,
Aquesta primavera s’han desenvolupat 
les Jornades Culturals, amb tot un 
seguit d’actes per a tots els públics, 
des de música,  teatre, xerrades, 
exposicions... l’Ateneu continua 
polaritzant molta d’aquesta activitat, 
i ara amb una biblioteca plenament 
integrada a la xarxa de biblioteques 
de la Generalitat.
També hem engegat diverses 
iniciatives per tal de reivindicar el 
manteniment de la línia ferroviària, 
línia que és vital com a servei públic 

de transport i per al futur desenvolupament econòmic de la nostra 
comarca.
Continuem realitzant diferents petites obres que eren molt necessàries 
però que s’havien quedat estancades perquè eren poc lluïdes, com 
clavegueram, recollida de pluvials, sistemes contra incendis...
Seguim amb la tasca de generar les complicitats necessàries per a 
enfortir el teixit social que tant ens cal a Móra la Nova com a comunitat, 
amb les diferents entitats, amb les associacions, amb l’Institut-Escola...
Finalment, continuem aplicant el rigor pressupostari necessari per tal 
de mantenir la  rebaixa del deute municipal. El deute, tret de sorpreses, 
a finals d’any estarà per sota dels 500.000€, tot i la important rebaixa de 
l’IBI que tenim prevista també per aquest any.
Una abraçada cordial.

Francesc X. Moliné Rovira
Alcalde de Móra la Nova

Editorial
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El mes d’abril ha estat molt profitós pel que fa a 
accions per a reclamar la millora de la línia de tren 
R-15, en el tram comprès entre Casp i les Borges 
del Camp. S’hi han produït fins a tres reunions:

La  primera reunió va tenir lloc el dia 4 i va ser 
promoguda i celebrada a l’Ajuntament de Móra 
la Nova. En aquest cas un total d’11 ajuntaments 
de poblacions de Catalunya i Aragó que tenen 
estacions de tren en aquest tram de la R-15, 
van consensuar un document on es demana la 
potenciació i millora de la línia per a evitar que 
es degradi i que acabi desmantellada. Segons va 
explicar l’alcalde Francesc X. Moliné, és el primer 
cop que els ajuntaments fan un front comú de 
lluita per a tenir més força en aquest tema. 
En el document, els ajuntaments denuncien: falta 
de manteniment; degradació de la línia a categoria 
D; horaris que no s’adapten a les necessitats dels 
usuaris i que els aboquen al transport privat, i 
desmuntatge de zones de càrrega per a impedir 
que la via s’usi per a transport de mercaderies, 
entre altres, i fan cinc peticions:
1. L’abandonament, per part d’Adif, del seu pla de 
desmantellament progressiu de la línia.
2. La reversió de l’última degradació de categoria 
de la línia a nivell D.
3. Un pla d’inversió que, com a mínim, prevegi: la 
reimplantació dels trams de la línia desmuntats; 
la millora de les estacions respectant el seu valor 
patrimonial; personal en les estacions amb més 
trànsit de viatgers i fer més segures per a les 
persones les interseccions de la línia amb la resta 
d’infraestructures.

En portada

4. Facilitar i potenciar l’ús del transport ferroviari de 
mercaderies.
5. Adaptar la freqüència i els horaris dels trens a la 
demanda dels viatgers, amb l’objectiu de potenciar 
el transport públic i rendibilitzar la línia. 

Reunió amb Adif i amb el subdelegat 
Aquest document, tal i com van acordar els 
alcaldes, ja s’ha fet arribar a l’empresa pública 
Adif, en una trobada mantinguda per Francesc X. 
Moliné amb directius d’Adif, entre els quals el seu 
president, Juan Bravo, el dia 19; i al subdelegat del 
govern a Tarragona, Jordi Sierra, el dia 26 d’abril. 
En aquestes dues darreres reunions, Moliné, a 
més de lliurar el document consensuat pels 11 
consistoris, va aprofitar per a exposar un seguit de 
temes més locals i que tant Bravo com Sierra van 
manifestar que desconeixien. Entre altres, Moliné 
va recordar la importància estratègica de l’estació 

per ser un punt d’evacuació en cas d’emergència 
nuclear, així com per al projecte turístic ferroviari, 
i la incongruència que resti tancada; el mal estat 
del pas a nivell, així com va demanar a l’empresa 
del Ministeri de Foment que cedeixi a la ciutat tots 
els edificis abandonats que hi ha als terrenys de 
l’estació moranovenca, per a poder reaprofitar-los 
en el marc del projecte de museïtzació ferroviària 
en què es treballa a la població. Els directius d’Adif 
es van mostrar receptius i van assegurar que ara 
ja toca invertir en rodalies i que en cap moment 
s’està pensant en un desmantellament. Per la seua 
part, segons l’alcalde, el subdelegat Jordi Sierra 
també es va mostrar sorprès per l’estat del pas a 

Els ajuntaments de la R-15 fan un front comú i es 
mobilitzen per a aconseguir millores a la línia
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Actualitat

Móra la Nova s’adhereix a la campanya ‘Casa nostra, 
casa vostra’
L’Ajuntament s’ha adherit a la campanya ‘Casa nostra, casa vostra’, endegada per persones 
independents, així com per entitats de l’àmbit solidari, sindical, educatiu i cultural, per a impulsar 
l’acollida de persones refugiades a Catalunya. El consistori moranovenc ha fet una simbòlica aportació 
econòmica per a sustentar aquesta iniciativa i se n’ha fet fa ressò a les seves xarxes socials i pàgina 
web del manifest d’aquest moviment on es recullen les seves  denúncies i  reivindicacions, per qui el 
vulgui signar.

Mariona Escoda
i Albert Puig,
pubilla i hereu 2017
Els quintos  d’enguany ja han escollit els companys 
que hauran de representar el nostre poble el pròxim 
any, en diferents actes socials i festius. Són la pubilla 
Mariona Escoda Linares i l’hereu Albert Puig Morellón, 
que estaran acompanyats per les damisel·les Maria 
Montaña Gironés i Ivon Jornet Marimón i pels fadrins 
Guillem Trinchan Segura i Roger Martos Vaqué.

L’Enhorabona als joves i als seus familiars!

nivell i es va comprometre a intercedir davant d’Adif, 
“perquè en cap moment vol sentir a parlar d’un 
desmantellament, tampoc”.

La manifestació, el preàmbul
L’Ajuntament de Móra la Nova ha decidit liderar les 
accions per a millorar la R-15, segons ha reconegut 
Moliné, “perquè des de la Plataforma Trens Dignes, 
el dia de la manifestació ens van explicar que 
no rebien prou suport de les administracions. 

Per la nostra història ferroviària, hem cregut que 
aquest paper ens tocava a nosaltres”. 
La manifestació promoguda per la Plataforma Trens 
Dignes, es va celebrar a l’estació de Móra la Nova el 
dia 4 de març i va congregar més de 200 persones. 
Els manifestants van tallar durant 20 minuts la línia 
de tren i van llegir el seu manifest reivindicatiu. El 
document, entre altres, demanava unitat d’acció i 
ajuda en aquesta lluita per part dels representants 
polítics ebrencs i de la Generalitat de Catalunya.
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Economia

Móra la Nova inaugura 
amb èxit una nova fira de 
turisme d’aventura
Més d’un miler de  persones van visitar la primera edició 
de Fira Actiu Natura, un nou certamen organitzat 
per l’Ajuntament de Móra la Nova els dies 1 i 2 d’abril. 
Després de la bona acollida de públic i d’expositors, 
va participar el 60% de les empreses del sector de la 
Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat, el regidor de 
Turisme, Jordi López, ja ha anunciat que “Fira Actiu 
Natura ha vingut per a quedar-se. La fira ha permès 
crear sinergies entre els participants, que era un 
dels objectius fixats”. Els altres objectius amb què ha nascut la fira són: posar en valor  els atractius  i els 
actius tant turístics, com patrimonials i sobretot de natura de les comarques implicades; diversificar i ampliar 
el calendari firal de la població i potenciar el sector turístic com un important actiu econòmic. 

Pel que fa al miler de visitants, han vingut principalment de les Terres 
de l’Ebre i del Camp de Tarragona, però també del Baix Aragó, Lleida i 
Castelló. Un 40% d’aquests visitants eren professionals del sector que 
buscaven fer contactes per a futures col·laboracions. Quant a la vintena 
d’expositors d’empreses i institucions públiques, mostraven les seves 
activitats de lleure actiu i algunes van muntar diferents activitats com 
rutes amb segway i amb bicicleta, visites al nucli antic i per la vora 
del riu, rocòdrom infantil, presentacions de llibres... El certamen ha 
comptat enguany com a ajuntament convidat, amb Benifallet. 
L’encarregat d’inaugurar la fira va ser el president de Patronat de 
Turisme, Martí Carnicer, que va donar tot el suport al nou certamen, 
valorant que s’ha fet una aposta per un sector de futur com és el 
turisme.

La mostra dels Serveis Agraris Maiva, de Batea, i la 
mostra Oleum Naturale, de Rasquera, s’han repartit 
enguany el títol de Millor oli de la XV Fira Intercomarcal 
de l’Oli (FIO) de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat. 
És el primer cop en la història d’aquest guardó que 
el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de 
Catalunya opta per repartir-lo. El lliurament dels 
premis en totes les seves categories va servir, com 
sempre, per a tancar dos dies d’intensa activitat 
d’aquest certamen que vol donar a conèixer els olis 

que es fan a les nostres comarques. Cal dir que la novetat més destacada, la 1a Nit de l’extraverge, un sopar 
amb maridatge d’olis a càrrec del cuiner del Restaurant ‘Les Moles’ d’Ulldecona, amb una estrella Michelin, 
Jeroni Castell, va ser tot un èxit amb 150 comensals. No hi van faltar al costat de les desenes d’expositors de 
productors i cooperatives d’oli, les segones jornades ‘Mosset amb oli’; l’esmorzar de la clotxa, en què es van 
repartir unes  1.000 racions; la passejada entre oliveres centenàries o el concurs de fer allioli que va guanyar 
el veí de Falset, Emili Asens, que va fer més de 600 grams d’aquest producte en 10 minuts. L’encarregada 
d’inaugurar la FIO 2017 va ser la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret.

El títol de Millor oli de la FIO es reparteix per primer cop 
entre dos mostres
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Entrevista

Magda Civit, delegada a 
la demarcació de Tarragona 
d’”Amics de la gent gran”
El 13 de gener es va presentar a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament el projecte social de l’organització 
“Amics de la gent gran”. Unes setmanes després 
es creava a la nostra població, amb el suport de 
la Regidoria de Benestar Social, una delegació 
d’aquesta entitat, l’única a les Terres de l’Ebre. 
Per conèixer-la una mica més parlem amb Magda 
Civit.
- Qui sou els “Amics de la gent gran”? 
Som una entitat de voluntariat que 
fem acompanyaments emocionals 
a persones grans que estan soles o 
es senten soles. A Barcelona fa 30 
anys que existim, però les arrels 
són franceses on es remunta a 
l’any 1946. 
- Qui en forma part?
Principalment persones voluntàries 
i la gent gran que acompanyem.
- Per què naixeu?
L’objectiu principal és pal·liar la 
solitud. A Barcelona va néixer per la 
inquietud d’un grup de voluntaris que van conèixer l’entitat 
a França i van voler iniciar-la a la seva ciutat.
- On us trobeu?
La seu principal està a Barcelona, però a la província de 
Tarragona, estem a Cambrils, Reus, Tarragona i Mora la Nova.
- Requisits per formar-ne part?
Si vols ser voluntari, has de ser major de 18 anys, i si pel 
contrari, ets una persona gran, has de tenir un mínim de 
65 anys i sentir-se sol/a.
- Com s’hi pot col·laborar?
Per tres vies: fent acompanyament emocional a persones 
grans, és a dir, fent visites setmanals al seu domicili o 
centre residencial, un mínim de dos hores a la setmana. 
Fent dinamització social, a través d’activitats de 
socialització com tallers, tertúlies...
I treballant la sensibilització de la societat sobre la realitat 
en què viuen les persones grans. En aquest cas mitjançant 
les nostres campanyes de Sant Jordi, Sant Joan i Nadal.
- Com funcioneu? Amb quins recursos personals i 
econòmics?
Nosaltres sense voluntariat no funcionem. Com tota 
entitat també necessitem recursos econòmics que els 
busquem mitjançant persones sòcies o donants, o per 
mitjà de convenis amb administracions públiques o altres 
organismes.

- Aquí a Móra la Nova se n’ha creat una delegació fa poc, 
expliqui’ns qui en forma part, com s’hi poden apuntar...
Fa molt poquet, just uns dos mesos (al mes de març). 
La forma un grup de 5 voluntaris. Es poden apuntar a 
l’Ajuntament on els donaran més informació. 
- Com s’hi pot col·laborar? Tasques que s’han de 
realitzar?
Es pot col·laborar fent de voluntaris tant d’acompanyament, 
com de tasques de gestió, és a dir, alguna persona que es 
cuidi de parlar amb els possibles voluntaris i les persones 
grans i que després faci l’enllaç i el seguiment.
- Objectius màxims? Mancances, fortaleses que  teniu...
Com a una fortalesa podem dir que comptem amb la 
implicació de l’Ajuntament de Mora, que creu en aquest 
projecte. I com a objectiu tenim que puguem arribar a 

molta gent gran que està sola al 
municipi.
La regidora de Serveis Socials, 
Eva Vallespí, ens explica perquè 
el consistori s’ha volgut sumar i 
encapçalar aquesta iniciativa. 
Vam conèixer l’entitat gràcies a 
Montse Llombart, Directora de la 
Residència d’Avis i Centre de Dia de 
Móra la Nova, que ens en parla i ens 
posa en contacte amb Magda Civit. 
Quan vam conèixer el funcionament 
del projecte ens va semblar molt 

interessant poder-lo dur a terme al nostre poble. Sempre 
hi ha gent que viu sola i té la necessitat de ser acompanyat/
da en algun moment. Però perquè s’esdevingués ens calia 
tenir voluntaris i veure la resposta de la gent. 
- I al gener van fer la primera reunió informativa. 
- I va haver-hi una bona acceptació per a fer voluntariat, 
però es feia evident la necessitat del suport d’algú que es 
posés al capdavant per tal d’oferir el suport logístic: espai 
per a fer reunions, mitjà per a contactar amb els voluntaris, 
mitjà per a coordinar-se amb les treballadores socials i 
conèixer les necessitats de la gent gran de la vila i això 
requeria tenir un contacte directe amb la regidoria de 
Serveis Socials.
- I aquí arriba la seva implicació. 
- Aquesta necessitat de coordinació i suport i creure 
fermament en la labor social que ofereix l’organització i 
el seu projecte, ens va fer considerar que el més idoni per 
poder-lo fer efectiu, era posant-nos al capdavant  i donar-
hi suport des de la regidoria. Per Sant Jordi, ens vam donar 
a conèixer a la població, amb una parada a la fira -a la qual 
correspon la foto d’aquesta entrevista- on vam vendre 
les roses de la campanya “Roses contra l’oblit”. A poc a 
poc esperem que l’Associació pugui anar ampliant  el seu 
nombre de voluntaris per tal que puguem acompanyar el 
màxim nombre de gent gran del poble que viu sola o es 
sent sola.
Més informació a: http://www.amicsdelagentgran.org/index.php/ca
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Cultura

La Biblioteca Municipal,
centre de dinamització cultural 
Més enllà d’un servei de lectura i préstec de llibres i revistes, la Biblioteca 
Municipal s’està convertint en un servei de dinamització cultural de primer 
ordre, com passa a la resta de biblioteques del país. En aquests primers quatre 
mesos de l’any, a més de les activitats organitzades en el marc de les Jornades 
Culturals, ha acollit diverses presentacions de llibres (“Llegendes de boletaires 

i altres històries de muntanya” de 
Jordi Cantavella, “Molts granets de 
sorra” de Liz Castro, “Cendra” de 
Sílvia Mayans i “El xiquet i el poble 
perdut” de Pere Martí ); un taller 
sobre emocions i creativitat; un curs 
d’informàtica per a dones i gent gran 
i un conta-contes amb Eli Muntané. 
També ha continuat amb les seves 
activitats fixes, com una nova trobada, 
la sisena, del Club de lectura per a 

parlar de la novel.la “Cap llàgrima sobre la tomba”, de Sílvia Mayans. Precisament 
el 14 de gener la Biblioteca va celebrar un any de vida d’aquesta iniciativa, i un mes 
després, al febrer, inaugurava amb èxit el primer Club de lectura infantil.
Precisament, en aquests mesos els alumnes d’Infantil 
de l’I.E Tres d’Abril han visitat la Biblioteca, per tal de 
conèixer el seu funcionament i especialment la seva 
àrea infantil. La regidora de Cultura, Eva Vallespí, els 
va donar la benvinguda, els va mostrar l’exposició 
dels alumnes de l’Escola d’Arts i els va presentar al 
bibliotecari, Francesc Sanahuja. Els nens i nenes van 
gaudir de l’espectacle programat per l’Ajuntament “La que escombrava l’escaleta” 
a càrrec de l’Invisible titelles.
Val a dir que les entitats de la població tampoc es queden enrere i també han estat 
molt actives aquests mesos. Los Descarrilats van muntar una llonganissada per 
Sant Antoni i una xerrada sobre la discapacitat;  el col·lectiu de Dones, el taller de 
cuina de quaresma i, juntament amb la Regidoria de la Dona i l’Institut Català de 
les Dones, un curs sobre decoració amb estany; l’AMPA va organitzar la xerrada “Ser 
només pares” i l’excursió familiar a Cardó; L’Associació de Comerciants de Móra la 
Nova, va engegar la campanya “Si compres a casa, sempre toca”, amb premi segur 
per qui completés una butlleta de participació.

Renovació dels gegants i 
capgrossos
L’Ajuntament ha fet reparar els gegants i els capgrossos 
que estaven molt deteriorats pel pas del temps, perquè 
es puguin lluir en representació de Móra la Nova arreu de 
Catalunya. La colla gegantera va estrenar-los fent la primera 
sortida de l’any 2017, el passat mes de març, convidats 
per la Colla Fènix de Reus. Si algú està interessat a formar 
part de la colla o a acompanyar-los en les seves sortides, 
només cal que s’apuntin a les oficines de l’Ajuntament.  
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Cultura

Les Jornades Culturals
ofereixen activitats per a 
tots els gustos i per a totes 
les edats
Un any més les Jornades Culturals, organitzades 
per la Regidoria de Cultura juntament amb entitats 
i associacions de la població, ens han deixat del 
17 de març fins al 31 d’abril,  multitud d’activitats, 
pensades per a tots els gustos i per a totes les 
edats. Hem tingut fins a 4 xerrades sobre emocions, 
educació o el dret a morir; l’exposició, sobre 
patrimoni oblidat i la memòria literària que en 
parla, amb l’acompanyament musical d’alumnes 
de l’aula de música municipal; 2 presentacions de 
llibres sobre el repte de l’adolescència i sobre els 
nens de la guerra civil; una lectura de poesies per 
a celebrar el Dia mundial de la poesia, musicat per 
alumnes de l’Aula municipal de música; activitats 
solidàries en benefici de Mans Unides; cursos i 
tallers, d’informàtica, de flors de paper, de cuina 
de Quaresma i Pasqua i de jota; concursos; titelles; 
teatre (‘El florido pencil’, ‘Bladé. De la Ribera a 
Mèxic’ i ‘Mamma Mia’); visites culturals; concerts 
i la celebració de festivitats tradicionals com el 
Diumenge de Rams, la Setmana Santa i les diades 
de la Mare de Déu de Montserrat i de Sant Pau.
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Cultura

Coneixem Pau Casals
Dins de les activitats de les Jornades Culturals, 
vam fer una visita cultural guiada a la Vil·la Museu 
Pau Casals, al Vendrell, per aprofundir en la  vida i 
trajectòria del violoncel·lista. Cal recordar que tots 
els moranovencs tenen accés gratuït a aquest 
museu fins a l’any 2019, en determinats mesos, 
gràcies al conveni signat enguany entre el nostre 
Ajuntament i la Fundació Pau Casals.

Els llibres surten al carrer
El 2 d’abril, el Parc 26 d’octubre es va omplir de color. La Biblioteca municipal va sortir al carrer per tal de 
commemorar el Dia Internacional del llibre infantil i juvenil, amb contes, conta-contes i espectacle de 
carrer i la gent en va poder gaudir a l’aire lliure.

Ja estem integrats 
a la Xarxa Pública 
de Biblioteques de 
Catalunya
La Biblioteca Pública de Móra la Nova 
ja s’ha integrat a la Xarxa pública de 
biblioteques de Catalunya. Aquesta 
adhesió es va celebrar amb un 
reconeixement als bibliotecaris i als treballadors que 
han estat al darrera del centre, així com a tots els 
voluntaris que participen en la seva dinamització. 
L’acte es va completar amb l’assaig teatral de l’obra 
“Bladé, de la Ribera a Mèxic” a càrrec d’EndinsArt i el 
concert de corda amb el quartet Txaç!, acompanyats 
del servei de bar del grup cultural de joves Los 
Descarrilats i les tapes del Club de Twirling i Banda 
de Móra la Nova.
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Cultura

Esplèndida Diada de Sant Jordi
No hi va faltar de res en un dia de Sant Jordi assolellat:  fira comercial, roses, llibres, photocall, exposició d’obres 
dels concursos, ballada dels gegants Remei i Domènec,  dinar de St. Jordi a la Llar de jubilats, taller de treballs 
manuals i jocs tradicionals per a la mainada. A més, en el marc de la Diada es van lliurar els guardons dels 
concursos  de punts de llibre i de pintura artística. Pel que fa al de punts de llibre, els guanyadors van ser, del 
primer al tercer classificat en la categoria adult: Ariadna Rofin, Adrià Sentís Simón i Àngel Rofes Solé, i en la 
Categoria juvenil:  Aurea Caravaca, Andrea Queral Cerdà i Jana Fuster Solé.
Quant als guanyadors del 1r Concurs de pintura artística van ser: en la Categoria 
adult, Andrea Queral Cerdà amb l’obra “Purple Thoughts”; en la Categoria juvenil, 
Ariadna Llaberia Franch, amb “Passegem per l’Ebre”, i en la Categoria infantil, Alma 
Maza Barceló i la seva “Brillantor de colors”. Enhorabona!

Les exposicions de l’IRMU
Aquests primers mesos de l’any, l’Institut Ramon Muntaner ha portat dos 

exposicions a la nostra 
població. Una, que 
es va inaugurar en el 
marc de les Jornades 
Culturals,  “Patrimoni 
oblidat, memòria 
literària” i on s’han pogut admirar textos que parlen de patrimoni 
ja oblidat o en runes, de Benissanet, Flix, Miravet, Vinebre... i que 
incloïa la presentació del catàleg de la mostra i de la web: http://
www.patrimonioblidat.cat/ on es poden trobar més elements i 
textos literaris. La segona mostra es va inaugurar en el marc de 
la FIO, ‘Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge 
a Catalunya’, i mostrava la relació home-medi-arquitectura 
des d’una aproximació a diferents paisatges i entorns històrics, 
culturals i productius rurals de Catalunya.

Celebrem les Diades de Montserrat 
i de Sant Pau
Els darrers dies del mes  d’abril ha tingut lloc la  celebració de la 
Diada de la Mare de Déu de Montserrat, amb la processó dels nens 
i nenes amb el vestit regional, missa i ofrena en honor a la Mare de 
Déu; i la 31a Diada de l’ermita de Sant Pau. En aquest cas, tot i la pluja, 
dissabte es va pujar la imatge del sant, en processó, fins al temple, 
on hi va haver xocolatada, animació musical i servei de bar fins a la 
matinada i diumenge, es va celebrar la missa cantada, el concurs de 
dibuix infantil i es va repartir el tradicional ranxo per a dinar. 
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Cultura i Societat

Homenatge a una àvia centenària 
a la Residència d’avis
El passat mes de març es va celebrar a la Residència d’avis de Móra 
la Nova el primer centenari d’un usuari del centre: l’àvia Maria Almirall 
Fontanals. La senyora Maria va rebre la medalla d’homenatge que 
atorga la Generalitat per haver complert els 100 anys, una planta 
decorativa per part del consistori moranovenc  i una festa amb 
la resta d’usuaris. A l’acte oficial de celebració, van ser presents 
l’alcalde Francesc X. Moliné, la presidenta comarcal, Gemma Carim, 
la regidora de Serveis Socials, Eva Vallespí, un fill, un nét i dos besnéts 
de l’homenatjada, i la direcció i treballadors del centre.

L’I.E. 3 d’Abril promou la convivència entre alumnes i avis
Els alumnes de 3r d’ESO de l’I.E. 3 d’Abril han compartit durant sis 
setmanes diferents activitats amb els usuaris de la Residència d’Avis 
i Centre de Dia de Móra la Nova, en el marc d’un projecte de servei 
comunitari impulsat pel centre educatiu. El projecte es va cloure el 
dia 1 de març amb una petita festa i berenar on van ser els directius 
de les dos institucions i la regidora de Serveis Socials, Eva Vallespí. 
La regidora va destacar la bona iniciativa de l’institut amb aquesta 
proposta i els va encoratjar a seguir en la mateixa línia. En la festa, 
els alumnes, van rebre un certificat  de reconeixement de la tasca 
feta i un obsequi elaborat pels avis, mentre que ells van oferir un petit 
concert vocal dirigits pel seu professor de música.

Solidaritat amb les malalties minoritàries
L’Ajuntament de Móra la Nova s’ha sumat enguany a la celebració del 
Dia Mundial de les Malalties Minoritàries amb un seguit d’activitats 
organitzades conjuntament amb la família Gaseni Escoda: un 
concert solidari amb la Coral de Rasquera i a benefici de la Fundació 
Noèlia, centrada en la investigació de la distròfia muscular congènita 
amb dèficit de col·lagen VI, que és la malaltia degenerativa que 
pateix la nostra veïna, Núria Gaseni; inflables per als més petits i 
una exhibició de l’Associació balls en línia Enganxats al Country & 
Linedance. La recaptació total va ser de 650,50€ que es destinaran 
a la investigació. D’altra part, continua activa a diferents punts del 
nostre poble la recollida de material d’escriptura usat, també per la 
mateixa causa.

Josep Casadó, finalista dels 
Premis Sirga d’Or 2016
El fundador  i director honorífic de l’Escola d’Arts i Disseny 
de Móra la Nova, Josep Casadó, ha quedat finalista en els 
Premis Sirga d’Or 2016, organitzats pel Consell Comarcal i el 
CERE. Els premis són bianuals i volen ser un reconeixement 
a una persona i a una entitat cultural representativa de la 
comarca. En el seu lliurament al febrer, Casadó va rebre un 
diploma que va recollir el seu fill, Josep. El felicitem!
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Cultura i Societat

A les fosques pel medi 
ambient
Móra la Nova es va sumar el passat 25 de març, de les 
20.30h a les 21.30h, a l’”Hora del Planeta”, i va apagar els 
llums de la façana de l’Ajuntament i de l’Alberg del Mas 
de la Coixa. Aquest gest volia ser una mostra de lluita 
pel canvi climàtic i en defensa del medi ambient.

Celebració del Dia 
Internacional de la Dona 
Treballadora

La nostra població va celebrar el Dia de la Dona 
Treballadora amb la lectura del manifest davant de 
l’Ajuntament, un berenar per a les sòcies del Col·lectiu de 
Dones, la inauguració a l’Ateneu Cultural de l’exposició 
“Dones sindicalistes”, un espectacle de titelles per a 
adults, al Casal Municipal, i un sopar de germanor. 
En àmbit comarcal, el Consell Consultiu de Dones amb 
el suport del Consell Comarcal, va celebrar també aquest 
dia a Rasquera. Hi van participar els 14 pobles de la 
Ribera d’Ebre. En representació de Móra la Nova, la dona 
escollida per rebre l’homenatge va ser Dolores López, 
que va estar acompanyada pels  seus familiars, per 
representants del Col·lectiu de Dones i per la  Regidora 
de la Dona, Eva Vallespí.

Un any més, disbauxa pel 
Carnestoltes
El rei Carnestoltes va ser l’encarregat d’iniciar, per 
segon any consecutiu, els actes de celebració del 
Carnestoltes. També va ser l’escollit per a encapçalar 
la gran rua, en què van participar 17 carrosses i 
17 comparses. L’alegria i la disbauxa de la rua va 
finalitzar al pavelló firal on es van servir 1.200 plats de 
llonganissa i s’hi va poder ballar fins a la matinada. 

Moure’ns 
per fer 
salut
Catalunya va 
celebrar el dia 
6 d’abril el Dia 
Mundial de l’Activitat Física, per a promoure 
i inculcar l’exercici i els hàbits saludables a 
grans i petits, com un element fonamental de salut 
i benestar. El lema d’enguany era “Gent Activa, Gent 
Feliç”. Des de l’Ajuntament es va animar a participar-
hi i alguns dels seus treballadors s’hi van sumar. Cal 
recordar que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
recomana 30 minuts d’activitat física cada dia en 
adults i gent gran i 60 minuts en infants i adolescents.

Celebració de Santa Àgueda
Les veïnes Núria Llorens, Montse Cerezuela i M. Rosa Sancho, 
van ser proclamades per un dia alcaldessa i regidores, 
respectivament. Aquesta elecció simbòlica és un dels actes 
organitzats pel Col·lectiu de Dones per a celebrar la festivitat 
de Santa Àgueda. També van programar un esmorzar; una 
cercavila amb la xaranga Tocabemoll fins a la residència 
d’avis, on van ballar amb els residents; una missa;  la venda 

de mamelletes; la traca; el dinar i el ball al pavelló firal. Enguany la missa va ser molt especial perquè  es va poder 
escoltar, interpretada per Jorgina Gironés, la partitura de la pregària a la Mare de Déu del Remei composta pel senyor 
Agustí Cot. La regidora Eva Vallespí va aconseguir que el fill de Cot deixés la partitura per a l’ocasió.
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Esports

Nous podis per a Escolà 
Els  dos ciclistes moranovencs, Miquel Escolà i Manel Usach, han continuat sumant 
victòries els primes mesos d’enguany. Escolà, entre altres, ha aconseguit, sempre en la 
categoria Master 30, un primer lloc en la Mediteránea Xtrem, un segon lloc en l’Andalusia 
Bike Race, un tercer lloc en la classificació per equips d’aquesta competició i un altre 
segon en la Imperial Bike tour de Madrid, així com un tercer lloc en la  Volta a Catalunya 
(Volcat).

Per la seva part, en aquests mesos, Usach ha competit en 3 proves puntuables  per a la 
Copa d’Espanya, aconseguint un 4t lloc elit en la puntuable navarresa.

Els Atlètics ja tornen 
a ser de 3a Catalana 
La victòria a casa, el passat dia 29 d’abril, 
del primer equip del Club Esportiu Atlètics 
Móra la Nova, li va permetre l’ascens de 
categoria i tornar a 3a Catalana, categoria 
que va perdre la passada temporada. 
Abril ha estat un bon mes per al Club ja 
que el dia 8 va presentar els 8 equips de 
futbol base que el conformen. En total, 
més de 100 jugadors i més de 10 auxiliars 
i tècnics.

Jordi Hernández aconsegueix un nou rècord
El moranovenc Jordi Hernández va aconseguir marcar al febrer un nou rècord d’Espanya junior en el moviment 
de sentadeta, en la categoria de menys de 110 quilos. L’atleta va aixecar els 240 quilos superant en 10 el rècord 
vigent.

Les atletes del Twirling 
arriben a Croàcia
El nostre poble va acollir al febrer la primera fase del 
Campionat de Twirling en modalitat de Dansa. Hi van 
participar 9 clubs amb 140 esportistes. La classificació 
de les atletes locals va ser un èxit: 5 primers, 1 segon, 
3 tercers, 2 quarts, 1 cinquè, 1 sisè i un 1 setzè lloc. Cal 
destacar l’actuació del grup de dansa júnior que va 
posar en peus a tot el pavelló. Setmanes més tard, el 
Club va competir en el Campionat d’Europa, a Croàcia. 
Amb un total de 14 països participants, les nostres 
representants van obtenir també bons resultats: 
medalla pel 6è lloc al duet format per Mariona 
Descarrega i Sandra Balea; 5a posició en Equip de 
Twirling Cadet amb Aida Vaqué, Adriana Juan, Ariadna 
Lleberia, Sandra Balea, Mariona Descarrega i Mònica Hernàndez que també van aconseguir una 5a posició en Equip 
de Dansa, amb la participació de Lua Garceran;  18a posició en modalitat de dansa, per a Sandra Balea, i 17a posició 
en modalitat Individual Twirling, per a Mariona Descarrega.
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Opinió

PSC
PER UN FUTUR MILLOR....
Neix Fira Actiu Natura, dedicada al 
turisme en general i, en especial, al 
turisme familiar actiu relacionat 
amb el paisatge, el territori i 
l’aventura, amb uns resultats molt 
satisfactoris:
 - Més del 60% de les 
empreses del sector i els gestors 
dels espais naturals del territori, 
participen com expositors.
 - La inauguració per part del 
President del Patronat de Turisme 
de la Diputació i la participació 
d’ajuntaments i del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre, 
referma l’aposta institucional.
   - Molts visitants a la fira i 
a les activitats organitzades, 
on cal destacar les rutes en BBT, 
senderisme i la visita guiada per la 
part antiga del poble. 
Per tot això, Fira Actiu Natura, 
formarà part del nostre calendari 
firal, per potenciar un sector com 
el turístic, pel que hem d’apostar 
decididament. 
Móra la Nova agafa la iniciativa per 
defensar la R 15 i amb el suport de 
TRENS DIGNES, vam convocar als 
Ajuntaments amb estació de tren 
en el tram comprès entre Casp i les 
Borges del Camp, per consensuar 
un document i reclamar 
actuacions per a millorar el servei 
que es presta als usuaris, entre les 
quals destaquen :
 - Que ADIF desisteixi en el 
desmantellament de la línia.
 - Un pla d’inversió que 
contempli la presència de personal 
a l’estació i la millora del pas a nivell.
 - Adaptar els horaris dels 
trens de viatgers a la demanda 
dels usuaris.
Aquest document s’ha fet arribar 
a ADIF, al Subdelegat del Govern 
a Tarragona i a la Generalitat de 
Catalunya.
SI NOSALTRES NO DEFENSEM 
EL QUE ÉS NOSTRE, NO HO FARÀ 
NINGÚ!!

ERC
L’equip de govern vam decidir 
abandonar la subcontractació de la 
neteja de l’Institut-Escola per part de 
l’empresa SELSA, grup FCC, i realitzar 
la neteja amb personal propi. Es van 
fer proves de selecció on es van 
poder presentar totes les persones 
que ho van creure convenient.
Amb la contractació directa 
l’Ajuntament passa de pagar a 
l’empresa SELSA més de 49.000€ 
anuals  per tres treballadores de 
neteja a mitja jornada durant 10 
mesos, a pagar-ne uns 27.000€ 
anuals si les contracta l’Ajuntament 
tot l’any: un estalvi de 22.000€ cada 
any!!! Amb el mateix nombre de 
treballadores.
És el nostre deure vetllar per com 
gastem els recursos públics, alhora 
que tenim en compte les necessitats 
dels nostres convilatans. I creiem, 
com partit d’esquerres que som, que 
la gestió publica és la millor forma 
de gestionar els recursos de tots. 
El passat més d’abril, dins de 
les jornades culturals, la nostra 
Biblioteca municipal va celebrar 
l’entrada a la xarxa de biblioteques 
de Catalunya. És una mostra de 
tot el caliu cultural que estem 
desenvolupant al voltant de l’Ateneu 
Cultural: exposicions, concursos de 
pintura, xerrades en anglès, teatre, 
música ... L’ateneu generant teixit 
social i convertit en l’autèntic pol de 
cultura de la nostra vila. 
Finalment, el nostre alcalde va 
aconseguir visitar el President 
del Gestor de les Infraestructures 
Ferroviàries (ADIF) a Madrid per 
a lluitar per la pervivència de la 
línia de tren Reus- Saragossa, una 
infraestructura que no ens podem 
permetre el luxe de perdre. Hi ha una 
preocupació creixent al territori pel 
poc manteniment de la línia que no fa 
presagiar res de bo. A part, Francesc 
Moliné va exposar el malestar de Móra 
la Nova pel tancament de l’estació 
i l’estat deplorable del pas a nivell. 
Continuem defensant la vila allí on 
calgui.

PDECAT
EL PAPER DE L’OPOSICIÓ
En algun racó hem llegit alguna 
vegada que quedar-se a l’oposició 
és el primer pas per tornar 
al govern, però no tothom ho 
aconsegueix. També hem llegit 
manta vegades que les oposicions 
anuncien que faran una tasca 
responsable, i tampoc ha estat 
sempre el cas. L’obra de govern del 
nostre grup en la legislatura 2011-
15 va ser bona. I ho va ser malgrat 
haver de suportar els pitjors anys 
de la crisi i una oposició en aquell 
temps absolutament maleducada 
i deconstructiva. Va quedar un 
llegat i no hi va haver problemes 
que afectessin els ciutadans més 
enllà dels petits afers del dia a dia.
En aquesta legislatura hem volgut 
continuar el nostre treball amb la 
mateixa línia coherent de sempre. 
En positiu i fent una crítica asèptica, 
desapassionada i fonamentada en 
l’observació del desenvolupament 
de l’obra de govern. És l’oposició 
qui fiscalitza l’obra de govern. És 
lògic. Si no fos així, seria el món 
al revés. I treballem amb sistemes 
moderns, amb la documentació i 
la base tecnològica com a pauta 
indispensable. I utilitzant el nostre 
espai de treball de confiança, que 
és la seu del partit. No sempre 
hem trobat facilitats en les 
consultes que volem fer a l’equip 
de govern, ja sigui mitjançant la 
secretaria o amb els mateixos 
regidors que acostumen a dilatar 
les nostres peticions. Massa filtres 
per obtindre una informació que, 
en definitiva, és pública. 
Móra la Nova es mereix un 
govern fidel amb la història, que 
defensi sense ambigüitats el seu 
posicionament en la comarca, 
no subjugada als interessos 
d’altres. Actituds constructives 
i cohesionadores de la seua 
població. Seny.
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Informació de Serveis

NAIXEMENTS 
ISRAE ZANNOUTI 01/02/2017
SAFOUAN SOUSSAN 06/02/2017
KAOUTAR LAKRAA 13/02/2017
MOHAMMED AMINE NACIRI 23/02/2017
XAVIER MOLINÉ PULIDO 03/03/2017
ANA MARIA CIOACA 03/03/2017
EVIE TEIRA SIERRA 14/03/2017
LLUC MAÑÉ FLORES 15/03/2017
IZAN DANIEL REYES VARGA 31/03/2017
EDÉN ROSICH LÓPEZ 01/04/2017 
LAURA GALIMANY MARGALEF 07/04/2017
JORDI PIÑOL BLADÉ 10/04/2017
ENZO FERNANDEZ PONFERRADA 11/04/2017
ETNA OBIOL LORAN 24/04/2017

DEFUNCIONS    
AMPARO GIRONÉS CURTO 03/01/2017
ANA MARIA BLADÉ PIÑOL 08/01/2017
TERESA CONCEPCIÓ CALANDA LLARCH 17/01/2017
ANTONIA CEDÓ MIRÓ 20/01/2017
JOSEFINA GOMEZ YAGUAS 21/01/2017
DOLORES SERÓ MAIMÓ 21/01/2017
CINTA BENAIGES BLADÉ 12/03/2017

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

Gener
Febrer
Març
Abril

Temp. Màx. Temp. Mín.

18,4° dia 12
21,1° dia 22
28,8° dia 9
30,6° dia 14

-5,5° dia 18
0° dia 9

2,7° dia 17
4,1° dia 21

23,4 L (7,6 L dia 22)
19,6 L (9,0 L dia 13)
50,4 L (6,6 L dia 21,27,31)
7,6 L (4,4 L dia 19)



16  

Hom
enatge per jubilació del Dr. Ram

on Escolà, any 1987. 
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