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Salutació
Des de finals d’octubre, ERC governa 
en minoria a Móra la Nova. Les fortes 
tensions nacionals i els diferents 
punts de vista sobre el procés van fer 
insostenible el pacte de govern. Però 
el trencament ha estat d’una forma 
civilitzada i sensata, com haurien de 
ser totes les relacions que finalitzen. 
Hem de conviure en el mateix poble 
sense animadversió. 

El governar en minoria ens ha 
obligat a negociar i a pactar uns 
pressupostos pel 2018 amb l’oposició. 
Fruit d’aquesta negociació, s’han 

aprovat amb els vots favorables del PDeCat i del PSC després de recollir 
algunes de les seves esmenes. 

D’altra banda, al mes d’octubre va tenir lloc la 186 Fira de Móra la Nova. 
Hem introduït alguns canvis fruit de la pressió urbanística que ens 
han servit per reorganitzar la Fira i per traure’n una part de l’àmbit 
urbà, minimitzant molèsties. Els canvis han estat molt ben valorats en 
general.

Finalment, només destacar que continuem amb diverses actuacions de 
millora del nostre entorn quotidià, com és un nou tendal a l’IE 3 d’Abril, 
un aparell d’aire condicionat a la biblioteca municipal i unes noves 
baranes al passeig Àngel Guimerà amb vistes al Parc 26 d’Octubre.

Una abraçada cordial

Francesc X. Moliné Rovira
Alcalde de Móra la Nova

Editorial
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En portada

El ple extraordinari del passat 19 de desembre va 
servir a l’Ajuntament de Móra la Nova per aprovar un 
pressupost que augmenta respecte a l’any passat. La 
xifra total ascendeix 
als 3.531.100€. El 
pressupost va ser 
aprovat per unanimitat 
amb els vots a favor 
de l’equip de govern 
format per ERC i amb 
els vots a favor del 
PSC i el PDeCat, a 
l’oposició. L’alcalde de 
Móra la Nova, Francesc 
Moliné, fa una 
valoració molt positiva 
i diu que “el pressupost del municipi pel 2018 és 
un pressupost molt treballat, de tocar de peus a 
terra, anar reduint el deute, atendre les necessitats 
socials bàsiques del nostres convilatans, útils per 
donar feina al nostre teixit empresarial, per poder 
tirar endavant aquelles inversions que creiem que 
feien falta des de fa temps, com l’elevador del 
pavelló esportiu. Però alhora, són els pressupostos 
que la ciutadania tindrà veu i la capacitat de 
decidir com invertir 40.000€. I tot això amb diàleg, 
consens i amb una aprovació per unanimitat de 
tots els regidors de l’ajuntament de Móra la Nova”. 
A principis de la legislatura l’actual equip de govern va 
trobar-se amb un deute de 686.012€ que a finals del 
2018 s’hauran disminuït a 404.000€ lo que correspon 
a un 17,60% de rati de deute viu. La regidora d’Hisenda, 
Laura Griñó destaca que “això ha estat possible 

Pavelló Firal 1 d’Octubre
Per unanimitat: les tres formacions polítiques 
que conformen el ple de l’ajuntament de Móra la 
Nova, Esquerra, PDeCat i el PSC van votar a favor de 
canviar el nom del recinte firal construït ara fa uns 
anys amb la finalitat de tenir un espai cobert on 
ubicar diverses empreses de la Fira Multisectorial. 
A partir d’ara l’edifici passarà a dir-se Pavelló Firal 1 
d’Octubre. A la sessió ordinària també va declarar-se 
persona non-grata al delegat del govern espanyol 
a Catalunya, Enric Millo i també es van presentar 
mocions per condemnar els atacs de la policia el 
dia del referèndum i per la llibertat dels Jordis.

L’Ajuntament de Móra la Nova aprova un 
pressupost consensuat de més de 3,5 M d’euros 

gràcies a la bona gestió dels recursos tenint en 
compte que durant dos anys consecutius hem 
reduït l’IBI”. Pel que fa a les inversions en el pressupost 

en destaquen moltes i 
diverses. La principal 
i més destacada és 
la partida de 40.000€ 
en els pressupostos 
participatius on els 
veïns del poble podran 
decidir on destinar 
aquesta xifra. En són 
d’altres, per exemple, 
l’arranjament de 
diversos camins del 
terme municipal 

(61.000€), l’adequació del tram inferior del Barranc de 
Nolla (52.000€), l’abastament en alta de les millores de 
captació d’aigua (43.000€), l’execució de la última fase 
de les escales del cementiri (15.000€), la instal·lació 
d’un elevador al pavelló d’esports municipal (23.000€), 
subvencions a entitats locals (68.000€) i subvencions 
a veïns del poble amb els ajuts de transport escolar, 
viudes i llar d’infants o l’IBI (88.650€). Durant la sessió 
plenària també es va aprovar afegir al pressupost 
diverses esmenes presentades pels grups de 
l’oposició. Del PSC se’n van aprovar dues relacionades 
amb l’arranjament d’una part del Passeig de l’Estació 
i una subvenció per arranjament de les façanes de les 
cases del poble. Pel que fa al PDCat, també se’n van 
aprovar dues. La primera, és afegir com a proposta 
per ser votada dins dels pressupostos participatius, el 
projecte de construcció d’un centre de dia.
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Actualitat

Móra la Nova s’enllaça amb l’Ebre
L’Ajuntament de Móra la Nova ha fet una nova actuació a la vora del 
riu. Després de recuperar-ne la festa més tradicional, ara s’han 
adaptat els talussos i la llera del riu netejant l’espai de canyes 
per fer un passeig més agradable pels veïns i veïnes. També s’ha 
recuperat l’espai de l’aubadera que ara és molt més espaiós. La 
intenció final d’aquesta intervenció és fer transitable aquest camí 
que anirà des de l’embarcador fins al Mas de la Coixa. Aquest 
projecte compta amb els ajuts europeus del FEDER durant el 2018. 
Aquesta actuació va en la línia de la idea de l’equip de govern de 
fer més accessible el riu als moranovencs.

Més de 70.000 visitants a la Fira de 
Móra la Nova
Móra la Nova va viure un cap de setmana molt intens amb la 
186ena edició de la fira multisectorial. La comissió encarregada 
de fer-la realitat va tenir que fer alguns canvis per adaptar-la a la 
nova distribució urbanística del municipi. Després de fer balanç, 
l’augment de visitants ha estat molt notori: un 30% més de gent 
que en altres edicions s’han desplaçat fins al municipi riberenc 
per visitar-la.
Les previsions apuntaven a igualar la xifra de l’any anterior: uns 
50.000 visitants. La xifra real definitiva ha estat molt més positiva. 
Més de 70.000 persones van passar el cap de setmana pel nostre 
poble. Enguany s’hi incorporaven moltes novetats entre les quals 
la fira de la cervesa i l’exposició “Cooperacions” composta per 
obres dels alumnes de l’Escola d’Arts i disseny a l’antic edifici de 
la Cooperativa.

La fira, que no perd la seva essència de les seccions ramaderes, agrícoles i industrials, enguany ha ampliat 
el recinte firal per donar cabuda a les novetats i l’arribada de més atraccions. Més de 250 estands i 15.000 
metres quadrats.
El tret de sortida el va donar el pregoner que va recaure en la figura de l’escriptor i periodista, Martí Gironell, 
i el concert musical va anar a càrrec de Dr.Prats, Adrià Ortega i Tropical Riots. En el marc de la inauguració, i 
com ja s’ha vingut fent en les darreres edicions, es va aprofitar per a homenatjar a un dels expositors més 
antics, la Xurreria Teruel. En el transcurs de la fira també es van lliurar els premis del XXIV Concurs de vins, i 
un any més vam poder gaudir dels espectacles eqüestres organitzats per l’Associació Equus Ebre.

L’alcalde de Móra la Nova trasllada 
el malestar per l’R15 al secretari 
general d’infraestructures de la 
Generalitat
El passat 24 d’octubre l’alcalde, Francesc X. Moliné es va desplaçar 
a Barcelona per reunir-se amb el secretari d’infraestructures de 
la Generalitat, Ricard Font, per tal de mostrar-li la preocupació 
pel mal estat de la línia ferroviària R15 i pel mal servei que es 
dóna. Des de departament treballaran per ficar-hi solucions i 
anar recuperant millores de manera progressiva.
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Actualitat

Móra la Nova rep la Fibra 
Òptica de la mà de XEIC 
Durant el 2015 l’Ajuntament va extendre els ponts 
amb l’empresa XEIC. Per aquell moment les 
intencions econòmiques no eren les adequades 
per tirar endavant el desplegament de la Fibra 
Òptica a Móra la Nova.
Després de dos anys i gràcies a l’arribada de la 
fibra a l’Institut Escola a través de la Generalitat, 
l’empresa i l’Ajuntament han aprofitat per 
desplegar-la fins la casa de la vila, on hi ha 
instal·lat un rac que reparteix aquest servei a 
diversos clients de del municipi.

Mesures d’interès per als 
veïns i veïnes de Móra la 
Nova 
L’ajuntament de Móra la Nova va aprovar la 
Bonificació del 100% de l’Impost de circulació 
als següents vehicles:
- Que tinguin una antiguitat igual o superior a 
25 anys.
- Que estiguin catalogats com a històrics.
També va contemplar l’exempció del pagament 
de la quota anual dels guals a aquells titulars 
que reuneixin la condició de minusvalidesa per 
mobilitat reduïda en grau igual o superior al 
33%.

Els veïns que ho vulguin, hauran de sol·licitar a 
BASE per poder-s’hi acollir. 

Noves escales al 
cementiri municipal
El recinte del cementiri municipal de Móra la 
Nova compta amb un nou equipament que 
ofereix més accessibilitat als nínxols.
L’Ajuntament ha completat la segona fase, del 
total de tres, de la instal·lació de les escales que 
serveixen per millorar la seguretat i l’estabilitat 
quan, per Tot Sants, es visiten als difunts. La 
intervenció s’ha fet després que els veïns 
reivindiquessin aquestes solucions des de feia 
anys. La tercera fase del projecte s’executarà 
durant el 2018 i es donarà per finalitzada la 
instal·lació d’aquests elements a totes les illes 
del cementiri.  
Per fer l’acció, s’han tingut que rectificar les  
voreres. Les escales consten d’un carril per les 
quals s’hi desplacen unes rodes que traslladen 
les escales de manera horitzontal. Compten amb 
unes plataformes al nivell de les tres alçades 
dels nínxols.

Millores a la Llar dels 
Jubilats
L’Ajuntament ha dut a terme durant aquest quart 
trimestre de l’any, diverses actuacions a la Llar 
de Jubilats.
Una d’elles ha estat pintar la biblioteca i la sala 
de jocs i menjador, també s’han instal·lat uns 
tendalls al bar per tal de separar-lo i poder-
lo tenir tancat en cas que la sala s’hagi de fer 
servir per altres activitats. També, des del passat 
mes d’octubre, la regidoria de serveis socials 
ha impulsat el servei de transport urbà pels 
diumenges a la tarda. Consisteix en un bus que 
fa diverses parades per dins al municipi i porta 
a la gent gran fins la Llar dels Jubilats. El preu 
que han de pagar és d’1€ per anar i tornar el 
mateix dia. Es poden adquirir els tiquets del bus 
amb antelació al bar de la Llar o a les oficines 
de l’Ajuntament.
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Entrevista

Club Atlètics Móra La Nova 
R: El club Atlètics de Móra la Nova, el passat mes 
de juny, va acabar la temporada 16/17 amb un 
excel·lent resultat. Marc, com a president del club, 
quin balanç ne fas?
M: Com bé tu dius, la temporada 16/17 va ser una 
gran temporada, on els Atlètics només van perdre en 
la última jornada, quan ja havien assolit l’ascens a 
tercera catalana.
Cal recordar que aquesta temporada es va jugar a 
quarta catalana després d’un no merescut descens, 
la temporada anterior.

R: Aquesta nova temporada, com ha arrancat?
M: Aquesta temporada no podia arrencar de millor 
manera pels Atlètics, on a dia d’avui estem situats a la 
segona posició de tercera catalana, i mantenint una 
bona distància amb el tercer classificat.

R: Quina és la clau de l’èxit?
M: Des del meu punt de vista, la clau d’aquest èxit es 
remunta als últims anys de la presidència de Marc 
Parra, en la que molt acertadament inicia una política 
de fitxatges de jugadors locals i propers a Móra la 
Nova, respectant sempre el pressupost marcat pel 
club.
Aquest fet ens porta a crear un equip format per 
amics que juguen a futbol per gaudir d’aquest esport.
La nova junta que vam entrar a gestionar el club el 
passat mes de juny de 2017, apostem també per 
continuar aquesta dinàmica ja creada.
Hem tingut la sort de poder incorporar jugadors 
locals com Frede, i gràcies a ell i altres jugadors 
que ja estaven als Atlètics, han fet possible que un 
seguit de bons jugadors de les nostres comarques, 
hagin volgut sumar-se al projecte dels Atlètics. També 
volem apostar pels jugadors joves locals, com són 
Andreu Torres i Oriol Pena.

R: Al club hi ha el jugador màxim golejador de tot 
Catalunya, explica’ns qui és i com et sents com a 
representant de l’entitat esportiva de comptar amb 
ell?
M: Tenim la sort de poder comptar amb aquest gran 
golejador, ell és l’Agustí Fornós, és de Miravet. Un 
apassionat del futbol, gran persona, amic dels seus 
amics i molt compromés amb el nostre club.
L’Agustí va passar pel nostre futbol base i a tots els 
equips on ha estat, ha estat un golejador letal.

Aquesta no és la primera temporada que l’Agustí és 
el màxim golejador de Catalunya, ja va ser-ho fa dos 
temporades al Batea. I esperem que ho sigui moltes 
temporades més essent jugador dels Atlètics.
Com a representat de l’entitat estic molt content de 
què jugadors com l’Agustí hagin escollit el nostre 
equip per gaudir i fer-nos gaudir del futbol.

R: Quina és la fórmula per projectar el club a l’exterior 
i convèncer als moranovencs i moranovenques de 
quedar-se al poble?
M: El que ja s’ha començat fa uns anys, una gran 
aposta per al futbol base.
En aquest futbol base, volem que tots els nens i nenes 
del nostre poble i entorn vulguin venir a apendre a 
jugar a futbol i els  valors de l’esport en equip.

R: Quins objectius de futur us heu marcat? Fites, 
reptes o ascendir encara més?
M: Com he dit anteriorment l’objectiu marcat per la 
nova directiva és poder disposar d’equips de futbol 
base en totes les categories. Cosa que aquesta 
temporada ja hem complert.
I pel que fa al primer equip, disposar del millor grup 
possible d’amics que gaudeixin i facin gaudir a l’afició 
setmana rera setmana. Si això es compleix totes les 
fites i reptes seran més facils d’aconseguir.

R: Per acabar, un missatge que vulgueu traslladar 
als que no coneguin l’activitat del club i vulguin 
venir a aprendre del futbol a Móra la Nova?
M: El club és obert a tothom que tingui ganes de jugar 
i disfrutar del futbol…
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Festes

La Fira de Playmobils de 
Móra la Nova, un èxit en 
la 5ena edició
La cinquena edició de la Fira de Playmobils 
de Móra la Nova ha servit perquè, després de 
dos anys de consolidació, comenci la seva 
expansió en quan a la quantitat i la qualitat 
dels diorames. Més de 20 exposicions de 
diferents elements, magnituds i materials es 
van poder veure durant el cap de setmana, 
del 10 i 11 de setembre, al pavelló firal de Móra 
la Nova on més de 1200 persones van passar 
per gaudir de l’espai, l’ambient i les diferents 

propostes a escollir, com per exemple participar a concursos o buscar elements, entre els diorames, per 
encertar i entrar al sorteig de diferents joguines de Playmobil. 
No només hi van participar l’entitat SomosClicksi Hispalve sinó que 24 comerços de l’Associació de 
Comerciants de Móra la Nova també van prendre protagonisme a través d’un concurs per al sorteig de 
diferents premis en forma de xec per gastar als comerços locals.  Carlos Trinchan, 3r tinent d’alcalde, va 
manifestar: “el resultat no pot ser un altre que el satisfactori tenint en compte la repercussió que té 
aquesta fira a la població; sense anar més lluny, la participació del comerç local a través del “Busca 
click comercial” demostra la simbiosi entre ambdues parts”.
Els més menuts van tenir l’oportunitat de participar amb la fira a través de la creació dels seus propis 
diorames.

Fira de Brocanters
L’Ajuntament de Móra la Nova va organitzar el passat 
diumenge 17 de setembre la 11ª Fira de Brocanters. La 
mostra va ubicar-se al pavelló firal i va comptar amb 35 
expositors vinguts d’arreu de les 
comarques de l’Ebre i Tarragona, 
Lleida, Barcelona, País Valencià 
i la Franja de Ponent. La fira 
moranovenca s’ha convertit 
en una de les trobades més 
importants del sector al territori 
ebrenc i ofereix al visitant 1.000 
metres quadrats d’antiguitats 
a la venda. Els aficionats a les 
peces antigues van poder trobar 
objectes de tot tipus, com ara 
segells, monedes, joguines, 
mobles, eines o llibres. Un 
altre al·licient de la fira va ser la 
subhasta de lots d’antiguitats, 
aportats tant pels expositors participants com per particulars 
que ofereixen objectes antics per ser subhastats. Aquest 
any, també va ser-hi present la nostra biblioteca municipal 
amb una parada de llibres antics al preu d’1€.
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11 de Setembre
L’11 de setembre, al parc 26 d’octubre 
es va celebrar l’acte institucional per la 
commemoració de la Diada Nacional de 
Catalunya.
L’hereu i pubilla del poble van encapçalar 
l’acte amb la lectura de dos poemes 
centenaris de Salvador Espriu i Josep Carner; 
l’alcalde Francesc X. Moliné va iniciar el 
parlament i la posterior lectura del manifest, 
finalitzant l’acte amb l’enlairament de la 
senyera i l’himne del Cant dels segadors. El 
diumenge 10 de setembre com acte previ 
a la diada, al Casal Municipal, va poder-se 
gaudir de l’actuació de danses regionals per 
part de l’Esbart Dansaire de Tarragona.

La tarda del 31 d’octubre l’associació cultural 
Ribera Produccions amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i comerços del poble, van 
organitzar la festa de la castanyada amb venda 
de castanyes i moniatos calents. Els xiquets/
tes van poder gaudir d’una tarda entretinguda 
amb el contacontes de la Mari Carmen Rios, el 
pinta cares i el concurs de dibuix de tardor.

Móra la Nova reivindica les arrels catalanes amb 
la celebració de la 
Castanyada

I Aplec de la Gent Gran a les Terres de l’Ebre
El passat 3 de setembre, a Miravet, va tenir lloc l’Aplec de la Gent Gran de les Terres de l’Ebre. Aquest esdeveniment 
està pensat per a donar a conèixer tots els 
serveis i polítiques de Govern de la Generalitat 
per mitjà de tots els departaments implicats i 
per recollir de cada territori aquelles propostes 
i iniciatives que permetin millorar la qualitat 
de vida i la protecció de les persones grans. 
Els aplecs de la gent gran són unes jornades 
festives en les quals tots els que treballen per a 
les persones grans des de la Generalitat (Salut, 
Empresa –Consum-, Interior, Afers Socials...) 
comparteixen experiències mútues en els 
àmbits de l’envelliment actiu i la protecció a les 
persones grans, entre d’altres. La junta de la Llar 
de jubilats i alguns socis van participar i l’alcalde, Frances X.Moliné i la Regidora de Serveis Socials els van 
acompanyar.
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MÓRA LA NOVA MUNICIPAL

Móra la Nova organitza més 
de cinquanta activitats 
per celebrar les festes 
nadalenques
Les activitats, organitzades per diferents regidores de 
l’Ajuntament i per diverses entitats de la població, es van 
iniciar el dia 6 de desembre i van finalitzar amb la Gran 
Cavalcada de Reis. S’hi va poder gaudir de conta-contes, 
pessebres, xerrades, treballs manuals, xocolatades, actes 
solidaris per la Marató TV3, i els actes que pretenen mantenir 
les nostres tradicions, com el caga-tió, les cantades de 
nadales, la Cursa de Sant Silvestre i la Cavalcada de Reis.
Entre les activitats programades destacaven la Fira de Nadal, 
l’encesa de 90 punts de llum de Nadal de carrer amb la 
il·luminació de l’Església, tot i que enguany va retardar-se 
l’encesa fins al dia 22 per reivindicar la llibertat dels presos 
polítics. De les activitats també en destaca el Parc de Nadal, 
amb més d’una vintena d’activitats entre tallers manuals i 
atraccions inflables. Amb la línia de convertir Móra la Nova en 
un referent de pessebrisme a les Terres de l’Ebre, enguany 
van poder-se visitar dos exposicions. Per una banda la de 
l’Escola d’Arts que des de l’any passat es realitza amb la 
col·laboració de tots els alumnes del centre educatiu. Per 

l’altra, el Pessebre dels 
Pensaments que va 
comptar amb més de 
1500 visitants. El nou 
equip de govern, en 
la mateixa línia que 
l’any passat, ha volgut 
mantenir l’arribada 
del patge reial en 
carruatge al barri del 
Remei o també la 
vinguda de l’home 
dels nassos el dia 31 
de desembre.

Festes de Nadal
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Un concert de cap d’any 
molt concorregut
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Móra la 
Nova va organitzar un concert d’allò més encertat 
per acabar l’any. Ho va fer al Casal Municipal on 
centenars de persones van assistir-hi per gaudir de 
les melodies de la Banda de Ginestar i per delectar-
se amb les veus de la Coral de Rasquera. Una aposta 
per la cultura que la ciutadania va respondre d’una 
manera molt positiva i afectuosa.

Els moranovencs 
acomiaden l’any al seu 
campanar
L’any 2017 es va acomiadar a la plaça de l’Església, 
amb una representació dels quintos i el periodista 
Roger Font per tancar l’any en forma de gala. 
L’entrada al 2018 va ser amb música al Pavelló firal 1 
d’octubre on també s’hi va fer el Sopar de Cap d’Any 
de l’Associació Cultural Los Descarrilats amb gairebé 
300 comensals. Una molt bona manera d’acomiadar 
i d’iniciar l’any.

Els Reis Mags arriben
amb tren
Les llargues festes de Nadal i Any nou es van tancar 
amb l’acte més màgic, la Cavalcada dels Reis.
Els Reis van recuperar el tren per arribar al 
poble, després es van desplaçar amb carruatges 
acompanyats per la Banda de Cornetes i Tambors, 
el Club de Twirling i el grup de xanquers i malabars 
Althura Circus. Ses majestats, a més de saludar als 
més petits, van assistir al pregó des del balcó de 
l’ajuntament, al Castell de Focs Artificials del Parc 
26 d’Octubre i a l’ofrena de l’Església Ntra. Sra. Del 
Remei.
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Gran èxit de participació a la 1a 
Festa del Tren de Móra la Nova
Mil dues-centes persones van assistir a la primera edició de 
la Festa del Tren al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. La 
nova orientació del que fins l’any passat havien estat els “Dies 
del Museu” van rebre una gran acollida per part del públic, 
gràcies a les nombroses activitats que s’havien programat. 
A banda de la tradicional visita a les instal·lacions del museu 
i la possibilitat de pujar a locomotores de tren en moviment, 
l’esdeveniment estrella del cap de setmana va estar la visita 
teatralitzada “Un passeig per l’estació” a càrrec del Grup de 
Teatre local. Les quatre representacions que es van dur a 

terme van ser un èxit de públic, en especial la de diumenge al matí que va congregar més de cent cinquanta 
persones. En general, tota l’oferta programada va rebre una bona resposta: des de les xerrades divulgatives 
fins els tallers per a xiquets i xiquetes, passant per la lectura d’un conte d’Ernest Hemingway ambientat a 
l’estació, els voluntaris en acció, els jocs de taula i de rol, el ball de gegants amb el capgròs del cap d’estació o 
el cineclub sobre una pel·lícula de temàtica ferroviària.
La Festa del Tren va estar possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Móra la Nova i gairebé una 
trentena d’entitats socials, culturals i esportives locals i comarcals que junt amb l’associació que gestiona el 
museu, l’APPFI, van confeccionar el programa d’activitats. El president de l’APPFI, Jordi Sasplugas, va agraïr el 
suport de totes aquestes entitats, dels voluntaris i de les administracions que recolzen el projecte de museu 
i tren turístic. En l’acte de presentació de les novetats que s’han incorporat al fons del museu o que ho faran 
en breu, Sasplugas va destacar que la primera edició de la Festa del Tren havia servit per a que molta gent de 
Móra la Nova renovés el vincle amb la seva estació i la història que la precedeix, que tant important fou per 
al creixement i la identitat municipals. La festa també va rebre una gran quantitat de visitants de fora de la 
comarca, alguns d’ells fidels seguidors de cada any i molts altres que acudien per primera vegada.

L’hereu de Móra la Nova esdevé Hereu de les Comarques 
Tarragonines i 1r Fadrí d’honor de Catalunya
Foment de les Tradicions Catalanes i l’Ajuntament 
de Santa Pau, municipi de la Garrotxa, van 
organitzar, el 23 i 24 de setembre, el certamen 
anual en què s’escullen els nous representants 
de títol nacional del pubillatge català. Així doncs 
van ser escollits l’Hereu i Pubilla de Catalunya, 
Hereu i Pubilla de les Comarques Barcelonines, 
Hereu i Pubilla de les Comarques Gironines, Hereu 
i Pubilla de les Comarques Tarragonines i Hereu i 
Pubilla de les Comarques Lleidatanes. Durant el 
cap setmana, es van dur a terme diversos actes al 
municipi. Dissabte va tenir lloc la inauguració de 
l’exposició de les Ofrenes, i un seguit de visites guiades per tal de conèixer el patrimoni del municipi i, per 
extensió, de la comarca. El diumenge, va tenir lloc la inauguració de la majòlica, i una cercavila pel poble que 
va conduir el pubillatge vingut d’arreu fins a l’acte de proclamació, on es van fer els parlaments inicials que van 
comptar amb la presència de la Directora General de Joventut de la Generalitat, Marta Vilalta qui va agrair als 
joves dels municipis presentats i a l’organització, la seva implicació per fomentar les tradicions culturals del 
nostre país. Enguany, les Terres de l’Ebre van tenir un paper destacat en el certamen nacional. La participació 
de les comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, van permetre proclamar a l’hereu de Móra la Nova, Albert Puig 
Morellón, com a Hereu de les Comarques Tarragonines i 1r Fadrí d’Honor de Catalunya i la pubilla de Gandesa, 
Mariona Martí Borràs, va ser proclamada Pubilla de les Comarques Tarragonines i 1a Dama d’Honor de Catalunya.
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La Biblioteca Municipal de Móra la Nova, va iniciar el 
mes de setembre la programació de les activitats 
del projecte Biblioteques amb DO. L’única biblioteca 
de la Ribera d’Ebre que hi forma part. Aquest projecte 
fa cinc anys que està en funcionament i té l’objectiu 
d’acostar la cultura del vi a través de diverses 
manifestacions culturals, es van realitzar tast de 
vins, xerrada d’enoturisme, exposició fotogràfica i 
de pintures d’artistes locals i un contacontes-taller 
pels més petits. També el projecte “Biblioteca, fes-
la teva”, ha estat un dels 300 projectes triats, del 
concurs de la Campanya d’Animació a la Lectura 
Maria Moliner, d’un total de 604 presentats en l’àmbit 
estatal i l’únic guardonat de les Terres de l’Ebre i de 

Més de 300 expertes dels boixets 
i de les puntes a la 23a Trobada de 
Puntaires de Móra la Nova
El passat diumenge 19 de novembre va tenir lloc al pavelló firal de Móra 
la Nova la 23a trobada de puntaires organitzada pel col·lectiu de Dones 
de Móra la Nova, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la població. 
La jornada es va iniciar a les deu del matí i va finalitzar a la una del 
migdia aproximadament. La trobada va ser un èxit de participació, ja 
que van comptar amb la presència de 375 puntaires procedents de 
72 poblacions diferents d’arreu de Catalunya, de l’Aragó i part del País 
Valencià. Aquesta trobada també va congregar un important nombre 
de curiosos que van poder admirar veritables obres d’art realitzades 
per mans expertes dels boixets i de les puntes. L’acte va comptar amb 
la presència de la Sra. Carme Valls, coordinadora de l’Institut Català 
de les Dones a les Terres de l’Ebre, i l’alcalde de Móra la Nova, el Sr. 
Francesc X. Moliné, que van manifestar la seva satisfacció per l’èxit de 
la jornada. La trobada de Puntaires de Móra la Nova és una de les més 
longeves i amb més participació de les Terres de l’Ebre.

la província de Tarragona. Amb un guardó valorat en 
1700 euros per a l’adquisició de llibres.
La Campanya d’Animació a la Lectura Maria Moliner 
és un concurs dirigit als municipis de menys de 
50.000 habitants per premiar els millors projectes o 
activitats de dinamització lectora desenvolupades 
en les seves biblioteques, amb l’objectiu de 
promoure la lectura entre tots els col·lectius socials, 
especialment entre nens i joves, que constitueixen 
la base dels futurs lectors adults. Es realitza gràcies 
a la col·laboració del Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport amb la Federació Coca-Cola.
El projecte presentat per part de Móra la Nova 
incloïa moltes de les activitats de dinamització 
que s’estan duent a terme a la biblioteca com ara 
el programa radiofònic de literatura “Cafèliterari”, 
la commemoració anual del Dia Mundial del llibre 
infantil i juvenil, els tallers gratuïts de converses en 
anglès, els conta contes i els cursos de formació, 
entre d’altres.
La biblioteca, des del mes de novembre ofereix 
també el projecte Petits lectors i famílies destinats 
a infants des de 4 mesos fins a 3 anys.
En el darrer trimestre s’ha proveït l’equipament 
municipal d’un aparell d’aire condicionat i s’han 
instal·lat estors a les finestres per atenuar la calor a 
l’arribada del bon temps.

Moltes novetats a la Biblioteca de Móra la Nova
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Una setantena d’obres es 
presenten al 33è Concurs 
Literari de Móra la Nova 
L’acte inaugural del dijous al vespre de la 186 
edició de la Fira de Móra la Nova, va acollir, com ja 
és tradició, el lliurament del 33è Concurs Literari 
organitzat per l’Ajuntament. Com en darreres 
edicions, escoles i instituts de les tres comarques: 
Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat han animat 
als seus alumnes a participar del certamen, 
per aquest motiu la regidora de cultura, Eva 
Vallespí, va dedicar unes paraules d’agraïment 
als mestres i centres educatius i va mostrar el 
seu suport al model de l’escola pública catalana, 
pels atacs rebuts les darreres setmanes, afegint 
“l’escola pública catalana ha ensenyat valors 
de pau i respecte que han conformat la nostra 
cultura: integradora i pacífica”.
Pel que fa als premiats, en la Categoria Infantil, van 
ser: guanyador, “: “El color de les muntanyes” de 
Júlia Benavent Pellicer de Móra d’Ebre, i finalista, 
“Records” de Judith Cutrona i Jardí de Móra d’Ebre. 
En la Categoria Juvenil, l’obra guanyadora va ser 
“El meu referent” d’Aïna Ribes Montaña d’Ascó, 
i la finalista “El ninot” d’Anna Algueró Manrique 
de Móra la Nova. Quant a la Categoria Adults, el 
guanyador va ser “L’escriptor que també remava” 
de Rubén Miró Masip de Móra la Nova, i la finalista 
“Vora el riu” de Lua Galcerán Rejano de Móra la 
Nova, que repetia premi respecte l’any passat.

Móra la Nova va acollir el XVIII 
Premi d’Assaig Artur Bladé 
Desumvila que va guanyar un 
moranovenc 
Jordi Duran i Suarez va guanyar la XVIII edició del Premi 
d’Assaig Artur Bladé i Desumvila que organitza el Centre 
d’Estudis de la Ribera d’Ebre. La cerimònia i lliurament 
del premi va tenir lloc en una gala que va fer-se al Casal 
Municipal de Móra la Nova. Aquest llibre ressegueix els 
principals esdeveniments sociopolítics ocorreguts al 
país al llarg de cinc dècades apassionants, a través de 
la trajectòria política, professional i humana del diputat 
de la Diputació de Tarragona i a la Mancomunitat de 
Catalunya Daniel Serres i Loran (Móra d’Ebre, 1891 –
Tarragona, 1936). La biografia del protagonista, membre 
de una nissaga carlista d’antiga soca de Móra d’Ebre, 
és només l’excusa per a descriure l’ambient polític 
i de relacions socials que es respirava a les viles de 
Móra d’Ebre i Móra la Nova a les darreries del segle XIX 
i en els primers decennis del segle XX. El final tràgic 
de la nissaga Serres-Loran és avantsala del desenllaç 
infaust que va viure el país l’any 1939, moment en què 
després de dècades de tensió els plantejaments polítics 
encarnats per l’advocat morenc i el seu entorn ideològic 
van imposar-se per la força de les armes.
El passat 22 de desembre es va fer la presentació de 
l’obra a la biblioteca municipal, que va anar a càrrec del 
veí Miquel Esteve i el propi autor.

Móra la Nova recupera l’antiga maqueta del complex 
esportiu 
L’Ajuntament ha volgut recuperar l’antiga maqueta corresponent al projecte del complex del poliesportiu 
municipal de l’any 1968 per l’enginyer Sr. Jorge Sanjuan Piñol. La restauració ha estat possible gràcies a la 
col·laboració del veí, Ivan Escoda Bladé, i resta exposada al públic a l’Ateneu cultural.

Cultura i Societat
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Es compleixen 20 anys de 
la creació de TV Masos 
Durant el novembre el hall de l’Ateneu Cultural de 
Móra la Nova va comptar amb l’exposició dels 20 anys 
de la creació de TV Masos, una televisió local que va 
brindar el servei públic durant anys i va tancar quan 
va entrar en vigor la televisió digital terrestre. El 
contingut exposat comptava amb tots els elements 
que s’utilitzaven durant el funcionament d’aquesta 
televisió i la reproducció d’un vídeo i fotografies de 

l’època. Ernest Blanch, el president de l’Associació d’Amics del Vídeo de Móra la Nova que gestionava 
aquesta cadena, va ser l’encarregat de recopilar i preparar una exposició rebuda amb molt bons ulls per 
les desenes de persones que van passar a veure-la.

Els alumnes del Jeroni 
de Moragas comencen un 
programa nou a Ràdio Móra 
la Nova
El passat 27 de novembre, la regidora de cultura, Eva 
Vallespí, i el director de la ràdio Francesc Sanahuja, 
van rebre un grup de deu alumnes del Centre de 
Rehabilitació i Educació Especial del Jeroni Moragas a 

l’estudi de la ràdio municipal. Des de l’Ajuntament s’ha cregut convenient col·laborar amb el centre, oferint-los 
un espai a la ràdio, per tal que puguin emetre un programa radiofònic confeccionat per ells mateixos; afavorint 
així la integració del col·lectiu i posant al seu abast eines que els permeti rebre un aprenentatge amb una 
motivació diferent de l’educació formal. Van gravar la presentació, que prèviament havien treballat al centre, 
confeccionant el guió, cercant la música adequada i dissenyant la falca publicitària. A partir de gener i durant 
tot el curs, tant els alumnes del taller com els de l’escola emetran, el programa d’entreteniment radiofònic, que 
han anomenat: TOTS SUMEM! dues vegades al mes.

Móra la Nova, unida per 
l’eliminació de la violència de 
gènere
L’Ajuntament es va sumar, el passat 25 de novembre, als actes 
organitzats a tot el món per commemorar el Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. La Regidora 
de la Dona, Eva Vallespí, amb el suport del Col·lectiu de Dones, 
va oferir unes xerrades de conscienciació als alumnes de 3r i 
4rt d’E.S.O de l’I.E Tres d’Abril i on l’Escola d’Arts i Disseny també 
s’hi va sumar. Es van projectar uns vídeos de conscienciació 
i els joves van elaborar un mural reivindicatiu i un propi manifest que van tenir l’oportunitat de llegir a 
l’acte institucional de la tarda. La regidora va agrair als agents socials implicats i als presents a l’acte, el 
seu suport per crear consciència sobre una xacra que ja portava per aquelles dates més de 50 víctimes 
durant l’any. L’acte va cloure amb un enlairament de globus lila en memòria d’aquestes víctimes i de totes 
aquelles persones que han patit o pateixen violència masclista. Durant tota la nit la façana de l’Ajuntament 
va il·luminar-se de color lila. Les entitats esportives del municipi també s’hi van sumar amb el desplegament 
de la bandera lila als partits de futbol que es van disputar durant el cap de setmana.

Cultura i Societat
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La Residència i centre de dia de Móra la Nova ha 
estat una de les entitats finalistes de la 3a edició 
dels premis “Pasión por vivir”, uns premis que se 
celebren a nivell estatal, patrocinats per Tena i que 
volen reconèixer i premiar les millors iniciatives que 
fomenten l’exercici físic i mental en gent gran.
La Residència, es va 
presentar amb el seu 
projecte: “Salud: física 
y mental”.
Es van referir al trasllat 
de la gimnàstica de 
manteniment dels 
residents i usuaris de 
centre de dia, a l’aire 
lliure: concretament 
al Parc de Salut de 
la població, situat al 
costat de la Llar de 
jubilats, i la gimnàstica 
de manteniment a la 
piscina municipal a 
l’estiu, on van remarcar que les piscines municipals 
estan dotades d’una cadira hidràulica per persones 
amb problemes de mobilitat que els facilitat aquesta 
tasca. Van destacar també que l’Ajuntament els 
facilita l’entrada gratuïta a les piscines, així com 
un espai reservat, per evitar tenir contratemps pel 

El passat 15 de desembre va tenir lloc a Móra la 
Nova el dinar de Nadal que l’Associació Amics 
de la Gent Gran ofereix als avis i àvies que viuen 
sols i als voluntaris que els van a visitar. Al nostre 
poble, l’Associació Amics de la Gent Gran hi és 
present mitjançant la Regidoria de Serveis Socials 
de l’Ajuntament, sent la primera i única delegació 
a les Terres de l’Ebre. Actualment hi participen 
del projecte dues àvies i dues voluntàries, que el 
passat mes de desembre van poder gaudir d’un 

Cultura i Societat

que fa a persones que van amb ajudes tècniques. 
Com a conclusió, van poder demostrar que el fet 
de fer “gimnàstica” a l’exterior afavoreix el benestar 
emocional, alimenta vincles relacionals amb la 
població i el sentiment de pertinença augmenta.
La regidoria de Serveis Socials de Móra la Nova 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 principals 
centres on acudeixen 

els avis i àvies de la població. Atenent a aquest 
acord, l’Ajuntament va gaudir durant les festes de la 
decoració nadalenca elaborada per la gent gran per 
tal de guarnir l’arbre de Nadal i diferents espais de 
la casa consistorial. A canvi l’ajuntament ajudarà els 
centres en algunes de les seues necessitats puntuals.

La Residència de Móra la Nova, finalista de la 3a edició 
dels premis “Pasión por vivir” 

dinar nadalenc amb companyia i van rebre un 
obsequi per part de Magda Civit, representant de 
l’Associació a les comarques de Tarragona i per 
part d’Eva Vallespí, regidora de serveis socials del 
nostre Ajuntament.

Amics de la Gent Gran lluita contra la soledat 
i la marginació social de les persones grans    
mitjançant l’acció de voluntaris/es que les 
acompanyen i fan accions per tal de sensibilitzar 
a la societat.

L’Associació d’Amics de la Gent Gran de Móra la Nova 
organitza un dinar de Nadal 
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Augmenten les 
pernoctacions a 
l’Alberg Mas de la Coixa
l’Alberg Mas de la Coixa, durant tot l’any 2017 
ha tingut un total de 3.244 pernoctacions, 
augmentat la xifra respecte a l’any passat en 
400 pernoctacions més.
L’equipament municipal està adherit a la 
xarxa d’Albergs de la Generalitat de Catalunya, 
ofereix els programes anuals, l’Estiu és teu, 
Vacances en família i Una eina al servei de 
l’escola, a més de ser punt d’informació 
turístic comarcal.

El passat 22 de novembre la junta de l’Associació de discapacitats físics Barreres fora va visitar l’equipament, 
per tal de comprovar que les dues places per discapacitats que actualment disposa l’Alberg, estan ben 
condicionades. Van atorgar-nos un distintiu que ens permet estar dins de la seva publicació, per tal d’informar 
els turistes del seu col·lectiu que el nostre és un equipament amb instal·lacions adaptades.

Pressupostos participatius
A l’últim ple celebrat el passat mes de desembre, l’equip de govern va presentar dins dels pressupostos una 
partida destinada al “Pressupost Participatiu”.
El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual els veïns 
i veïnes poden proposar i decidir sobre la destinació d’una part dels recursos municipals, establint així un 
canal efectiu de democràcia participativa. A més del component decisori, el Pressupost Participatiu pretén 

incorporar, dins del procés, accions destinades a millorar els 
canals de comunicació entre l’Ajuntament i els vilatans. Serà la 
primera vegada que a Móra la Nova els vilatans podran decidir 
sobre una part del pressupost. Concretament s’ha reservat 
una partida de 40.000€ 
El pròxim 24 de febrer de 9h a 13h i de 16h a 20h es celebraran 
les votacions a la Sala d’Actes de l’Ajuntament en la que tots 
aquells veïns empadronats al poble i majors de 16 anys, tindran 
l’oportunitat de votar aquella acció de govern que vulguin que 
es dugui a terme. Les propostes a votar seran:
- Adequació acústica del pavelló firal.
- Columbari al cementeri per dipositar les cendres dels difunts.
- Circuit fitness a la vora del riu per aprofitar l’indret remodelat 
per a la pràctica esportiva.
- Encarregar els estudis tècnics (projecte d’obra) per a la 
construcció i/o habilitació d’un centre de dia per a la gent gran.
- Tanca de protecció per nens/es, a la zona del barranc, del 
Parc 26 d’octubre
- Altres 
Us animem a participar-hi!

Cultura i Societat
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Esports

La 18a Milla Urbana, èxit de participació
El passat diumenge 25 de setembre a les 17.00h es celebrava 
la 18a edició de la Milla Urbana de Móra la Nova. Èxit de públic 
i de participació en la majoria d’edats d’aquesta milla urbana, 
on hi van participar més de 140 atletes d’arreu de Catalunya 
entre les 16 categories amb la que es dividia. L’entrega de 
trofeus va anar a càrrec de l’alcalde, Francesc Xavier Moliné, i 
els regidors Jordi López i Carlos Trinchan.

Jordi Hernández es 
proclama campió 
amb pes banca 
El moranovenc Jordi Hernández 
es va proclamar, el passat 25 de 
novembre, campió de la Copa del 
Mediterrani de press banca júnior, 
per un pes inferior a 110 kg, va 
ser capaç d’aixecar 160 kg, igualant així el rècord d’Espanya 
de la categoria. També es va proclamar campió de la Copa 
d’Espanya d’aixecament de pes mort júnior, amb un pes 
de sortida de 270 kg. En la mateixa competició, també es va 
proclamar campió d’Espanya per equips amb el Power Múrcia.

Manu Usach, sostcampió 
estatal de velocitat per 
equips
El moranovenc, Manu Usach Sancho, 
es va proclamar el passat 14 d’octubre, 
junt amb els seus companys d’equip, 
sotscampió d’Espanya de velocitat per 

equips al Campionat d’Espanya Pista Loterias 2017. A la imatge 
recollint la medalla d’argent.

Propostes aqüàtiques, de muntanya o 
urbanes per la St. Silvestre 
Més de 30 persones van desafiar el fred participant de la 2a 
St. Silvestre aquàtica travessant el riu Ebre. L’any passat Aqua 
Móra d’Ebre ja va organitzar per primer cop aquesta cursa que 
va ser molt ben rebuda pels atrevits als reptes i les novetats. La 
cursa va consistir en creuar el riu nedant des de l’embarcador 
de Móra la Nova fins al de Móra d’Ebre on els esportistes 
participants van rebre tots els elements necessaris per 
combatre el fred al sortir de l’aigua. Per la tarda, Móra la Nova 
va continuar amb les dues últimes curses pedestres de l’any, 
el recorregut típic urbà, d’uns 2 quilòmetres i mig, on desenes 
depersones es van aplegar per participar de la cursa amb 
un motiu nadalenc. Per altra banda, també s’hi va organitzar 
una cursa més atrevida, d’uns set quilòmetres, per camins 
del terme en el seu recorregut que també va estar molt ben 
rebuda pels participants. En acabar hi va haver obsequis per 
tothom i el sorteig d’una cistella amb el dorsal dels apuntats.
Les St. Silvestres van comptar amb la presència i recepció de 
“l’Home dels nassos”, el capgròs que simbolitza el cap d’estació 
de Móra la Nova, que va fer ballar i riure als espectadors. A la 
cursa pedestre de la tarda va ser l’encarregat de donar el tret 
de sortida dels participants.

Móra la Nova pren pes amb el 
Campionat de Twirling de Catalunya 
Móra la Nova va acollir la primera fase tècnica del Campionat de 
Catalunya de Twirling on van assistir-hi un centenar d’atletes. 
Les moranovenques del club local van participar a la segona 
fase tècnica que va celebrar-se a la Roca del Vallès. Obtenint 
molt bons resultats i quedant classificades per al campionat 
del món a Noruega.

Un cap de setmana
de motor internacional
amb l’ICE WEEKEND
El 18 i 19 de novembre Móra la 
Nova va ser escenari d’una cita 
imprescindible al calendari pels 
amants del motor i el tuneig. 
L’Associació MCM Tuning Club va 

organitzar, un any més, l’IceWeekend 2k27, un acte on gent 
d’arreu vinguda des de França va desplaçar-se fins al municipi 
per exposar els seus cotxes. Durant el cap de setmana van 
atorgar-se diversos trofeus per premiar les originalitats i altres 
modalitats i també van fer-se concursos de sonorització dels 
vehicles. En aquesta ocasió la cita es va celebrar a la plaça de 
l’Oli, al polígon els Aubals. 

Un dinar de la 
penya blanc i 
blava de Móra la 
Nova per celebrar 
el 17è aniversari
La penya blanc i blava de Móra la Nova va celebrar el passat 
dia 6 de desembre, el seu 17è aniversari amb un dinar en què 
van assistir una vuitantena de persones entre membres de la 
junta, representants del club, socis, simpatitzants i autoritats. 
Durant la jornada van assistir-hi Francesc Xavier Moliné, alcalde 
de Móra la Nova, Mau Yewu, conseller i director de coordinació 
de gestió i negocis del RCDE, Jaume Martinez, coordinador de 
penyes del RCD Espanyol, Iñaqui Pérez, exjugador i exconseller 
de l’àrea esportiva, Toni Blanc, exjugador i Araceli Perez, 
presidenta de federació catalana de penyes. També, van ser 
acompanyats per representants de les penyes de Montsià-
Baix Ebre, Reus i comarca, Valls i comarca, Cambrils.
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Opinió

PSC
A l’estiu de 2015 el PSC vam entrar 
al govern de Móra la Nova amb 
ERC, amb la voluntat que tot el que 
ens unia respecte al govern local, 
superés amb escreix les diferències 
polítiques, de les dues formacions, 
pel que fa a l’organització política 
de Catalunya respecte a Espanya i 
Europa. 
Els republicans van trencar el pacte 
i van anteposar interesos partidistes 
a la possibilitat de mantenir el 
pacte de govern, nosaltres per la 
nostra banda vam ser proactius a 
la situació creada. Així i tot, el grup 
socialista municipal, hem continuat 
treballant per millorar en lo possible 
la situació quotidiana dels veins 
i veines de Móra la Nova. I això ho 
hem demostrat una vegada més 
en el darrer ple de la corporació 
municipal monogràfic sobre els 
pressupostos 2018 i en el qual hem 
actuat com a oposició a l’equip de 
govern. Un debat de pressupostos 
en el que vam exposar la nostra 
voluntat política per continuar 
apostant per potenciar turistica i 
pasisatgisticament la bora del riu. I 
també per condicionar la pujada de 
l’estació per al trànsit de vehicles i 
vianants en el seu tram superior 
tocant de l’estació.
Per això vam presentar dues emenes 
als pressupostos per les quals 
destinavem partides de inversió per 
un total de 28000€ a a questes dues 
inversions. Finalment només vam 
poder aprovar l’acondicionament del 
Passeig de l’Estació, que s’incorpora 
al tex final del pressupost. No vam 
tenir tant suport en l’esmena que 
feia referencia a la neteja de la 
vora del riu fins al pont de la variant 
nova. Finalment els presupostos es 
van aprovar per unanimitat de tots 
els grups polítics representats al 
Ajuntament. Per qué una oposició 
constructiva és possible i tots en 
sortirem guanyant. ENDAVANT MÓRA 
LA NOVA!! ENDAVANT SOCIALISTES!!!

ERC
2018. Comencem l’any amb quatre 
presos polítics i mig govern a l’exili. 
Lluny queda la jornada històrica que 
vam viure l’1 d’octubre, que ara farà 
ben bé quatre mesos. Hi ha veus que 
han insinuat que per Esquerra de Móra 
la Nova era més important el procés 
que no pas el nostre poble i el seu 
desenvolupament, però, certament, 
ambdues coses van lligades de 
la mà, i més encara quan Móra la 
Nova ha estat l’únic poble castigat 
de la Ribera d’Ebre, patint danys 
materials, entre d’altres ensurts, 
per culpa de la brutalitat policial. Tot 
aquest trasbals a nivell nacional va 
provocar divergències dins l’equip de 
govern: ens resultava violent seguir 
compartint govern  amb un partit 
integrant del bloc del 155 que, davant 
de la situació d’excepcionalitat que 
vam viure amb un elevat nivell de 
violència contra els convilatans, va 
donar una resposta extremadament 
moderada i que no s’ajustava a la 
gravetat dels fets que van viure el 
nostre poble i el conjunt del país. Amb 
tot això, volem agrair els centenars 
de persones que es van aplegar des 
de la matinada fins el tancament del 
col·legi, i moments posteriors, per 
garantir que la democràcia no es 
veiés vulnerada al nostre municipi.
Ara bé, dit això, hem de mirar cap 
endavant i seguir treballant pels 
nostres objectius pensant en el millor 
pel futur del nostre poble. Però això 
només ho aconseguirem convivint 
amb les diferències i treballant 
plegats per seguir avançant en la 
construcció d’una Móra la Nova millor. 
Finalment, no podem acomiadar-nos 
sense abans enviar 617 agraïments 
als moranovencs i moranovenques  
que, el passat 21 de desembre, en 
unes eleccions al Parlament de 
Catalunya il·legítimes i fruit d’un cop 
d’estat, van confiar en la candidatura 
d’Esquerra Republicana.
Ara toca continuar avançant amb 
determinació cap a la República 
Catalana i cap a una Móra la Nova que 
doni resposta a les necessitats de 
tothom!

PDeCAT
Fa unes setmanes, concretament el dia 
10 d’octubre, com a conseqüència de 
la situació política general a Catalunya 
i a Espanya, el pacte de govern a 
l’Ajuntament de Móra la Nova es va trencar 
i es va posar de manifest en una roda de 
premsa conjunta entre els grups d’ERC 
i PSC. Una roda de premsa en què, per 
cert, es veia poc ànim de trencament. 
Més aviat es tractava d’una escenificació 
pactada amb aires de postureig.
En aquest cas, doncs, el nostre partit es 
va veure obligat a traure un comunicat 
en què s’explicava la nostra opinió i la 
nostra postura davant d’aquests fets. El 
comunicat era el següent:
 1. Vam tindre respecte quan es va 
constituir l’actual equip de govern i el 
tenim ara que anuncien un trencament. 
No hem participat en cap dels dos 
moments.
 2. Considerem aquest trencament un 
parèntesi que es donen els dos partits (fins 
que la situació general es recondueixi), i 
no pas una separació definitiva forçada, 
com es diu, per les bases d’ERC.
 3. En cap moment el PDeCAT s’ha 
ofert per substituir el PSC en el govern 
municipal, conscients de les diferències 
evidenciades fins ara en la política local, 
que no en la nacional.
 4. El que sí que ofereix el PDeCAT és 
establir els ponts de diàleg que no 
hem trobat fins ara per donar suport al 
pressupost anual.
 5. El PDeCAT no portarà a la paralització 
del nostre ajuntament que justifiqui la 
reedició del pacte ERC+PSC, perquè en 
els moments actuals és fonamental que 
les administracions catalanes funcionin 
amb normalitat.
 6. El nostre compromís és, com sempre, 
amb Móra la Nova i amb Catalunya, dos 
realitats indestriables.
En conclusió: els fets són clars i la nostra 
responsabilitat és i ha estat sempre el 
progrés de Móra la Nova. Som poc donats 
a polítiques d’aparador i d’imatge. Només 
constatar que el projecte que representem 
va saber afrontar la passada legislatura 
en el govern, vivint els pitjors anys de 
la crisi econòmica, però presentant 
un full de mèrits i una obra de govern 
(cotxera del tren turístic, camp de gespa 
artificial, tanatori municipal, arranjament 
dels carrers de la part vella del poble, 
aparcament cementeri, ascensor Ateneu, 
etc., etc.) que situem a molta, però molta, 
distància del que s’està fent actualment 
al nostre Ajuntament.
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Informació de Serveis

NAIXEMENTS 
DANIEL DARIUS MOISA               11/10/2017

ÈRIC PELLISÉ QUIRÓS                      23/10/2017

POL MARTÍ MAZA                      01/11/2017

ABRIL ESCODA SEBASTIÀ               21/11/2017

ÒLIVER PAMFILIE ROMEU                  24/11/2017

LLÚCIA DOMÈNECH SABANZA 30/11/2017

SOFIA ELISA IORDAN 30/11/2017

DEFUNCIONS    

JUAN VIDAL BERNADES                        22/09/2017

ANTONIO PEDROLA PIÑOL         01/10/2017

MANUEL CARDONA LÓPEZ                       16/11/2017

JOSÉ SERRES CAÑELLES                  28/11/2017

CRISTOBAL IMBARATO GARCIA                  30/12/2017

TERESAJUNCOSA COT 31/12/2017

Direcció Barcelona
Sortida  Arribada a destinació
6:43 9:25 (no circula diumenges)
8:18 10:55 
12:18 14:55 
14:05 16:55 
17:42 20:28
19:12 21:54 

Direcció Saragossa  
Sortida Arribada a destinació 
5:35 8:25 (no circula dissabtes, diumenges i festius)
9:00 9:21 (només fins a Flix)
9:21 12:12  (només circula dissabtes, diumenges i festius)
11:14 14:05 
15:48 16:11 (fins a Flix)
18:25 21:19 
19:55 21:08  (fins a Casp)
22:20 22:53 (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

Ràdio MLN  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.

32,5° dia 5
30,6° dia 5
23,2° dia 3

20,6° dia 30

8,9° dia 17
7,6° dia 31

-0,8° dia 22
-3,7° dia 6

8,9 L (4,5 L dia 15)
54 L (53,8 L dia 18)

7,4 L (7,4 L dia 4)
1,4 L (0,5 L dia 27)

Al poble tenim gent gran que pateix 
soledat.

Ens ajudes?
Fes-te voluntari!

Per més informació:
A l’oficina d’atenció al ciutadà

de l’Ajuntament.

Tel. 977 400 347

www.amicsdelagentgran.org
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Quintos el dia dels Sants Inocents. Any 1958
Foto cedida per Paco Moliné.


