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Sumari

El ple de l’Ajuntament de Móra la Nova va aprovar l’1 d’octubre, en un ple extraordinari, el 
conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat per construir el nou edifici de l’Institut 
Escola 3 d’Abril, amb els sis vots a favor de l’equip de govern i cinc abstencions dels grup de 
l’oposició, Junts per Móra la Nova i el PSC.
Aquest conveni implica que l’Ajuntament hagi d’aportar 500.000 euros al projecte que en total 
costarà 5.000.000 d’euros, fent-se càrrec la Generalitat de la resta. El consistori demanarà un 
crèdit per abonar la suma que pagarà en dues tongades: els primers 250.000 euros quan es 
redacti el projecte, i la resta, quan les obres estiguin acabades.
Els grups de l’oposició es van abstenir en la votació perquè veuen en preocupació demanar un 
préstec d’aquesta quantia en el context econòmic actual. No obstant això, l’equip de govern va 
argumentar que es tracta d’una inversió prioritària, ja que l’edifici actual “no té les condicions 
que hauria de tenir per dur a terme l’activitat escolar”, va assegurar la regidora d’Educació, 
Míriam Vinaixa. La regidora també va explicar que després d’un any amb negociacions amb 
el Departament d’Educació, es va aconseguir rebaixar la quantia de l’aportació de 2.000.000 
d’euros a 500.000 euros. Vinaixa va expressar que si no s’aprovava aquest conveni, Móra la 
Nova hauria d’haver esperat fins al 2026, ja que Educació fa els seus plans a sis anys vista.
En un primer moment, el Departament d’Educació no incloïa la construcció d’un nou edifici 
pel 3 d’Abril en els seus plans, perquè considerava que les instal·lacions actuals “no estaven 
malament”, però l’Ajuntament va iniciar les negociacions perquè “ho consideraven com un fet 
prioritari pel futur de Móra la Nova”.
Diversos municipis de tota Catalunya s’han acollit a convenis d’aquest tipus per reformar els 
seus centres educatius.

Móra la Nova aprova el conveni amb la 
Generalitat per la construcció de les noves 
instal·lacions de l’Institut Escola

El Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova va aprovar a l’octubre per unanimitat el canvi de 
nomenclatura dels Vigilants Municipals a Guàrdies Municipals. La petició del canvi de nom 
va sorgir del cos mateix.

El Vigilants Municipals passen a anomenar-
se Guàrdies Municipals
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Actualitat política
L’Ajuntament aprova 
uns pressupostos de 
quasi 4 milions d’euros
El Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova va 
aprovar al desembre, en un ple extraordinari, els 
pressupostos del 2021, amb sis vots a favor de 
l’equip de govern i cinc abstencions dels grups 
de l’oposició, tres de Junts per Móra la Nova i 
dues del PSC. 
Aquests pressupostos són els més elevats que 

s’han aprovat mai, situant-se en 3.995.185 euros. Els comptes preveuen dues obres importants: 
les remodelacions integrals de la Plaça de la Verdura i del Carrer Rafel de Casanoves.
Pel que fa a la Plaça de la Verdura, serà sense voreres, intregrant-se directament amb la calçada. 
Serà un espai polivalent amb una part destinada a aparcaments. El nou disseny de la plaça 
permetrà que quan s’hi celebrin esdeveniments es pugui prohibir l’aparcament, i així aprofitar 
l’espai íntegre de la mateixa. “L’estat de degradació en què es troba la plaça ara mateix fa 
que aquestes obres siguin necessàries. A més, d’aquesta manera, es resoldran els problemes 
d’aparcament que hi ha ara al casc antic”, va destacar l’alcalde de Móra la Nova, Francesc X. 
Moliné.
Pel que fa al carrer Rafel de Casanoves, hi haurà un carril central per a vehicles i les voreres seran 
més àmplies. No s’hi podrà aparcar, però al mateix carrer s’hi habilitarà una zona d’aparcament. 
“Ara per ara, pel vianant aquest carrer és molt desagradable circular-hi. És un carrer que 
s’utilitza molt per anar a la Llar d’Infants i, per tant, hi ha moltes famílies que hi passen 
caminant o amb cotxet i és una mica perillós”, va subratllar l’alcalde. 
En total el cost de les dues obres s’eleva a 400.000 euros, però es finançaran quasi majoritàriament 
amb subvencions del Pla d’Actuació Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona. 
En relació amb els ingressos del consistori, una part important d’aquests s’han vist minvats 
enguany per la situació generada per la pandèmia de la Covid-19, concretament els que 
provenen de la Llar d’Infants, el Mas de la Coixa i l’Escola d’Arts i Disseny. 
La partida dels pressupostos del fons de contingència ha augmentat fins als 20.000 euros. I 
també es contempla un fons de 4.000 euros per llançar un tercer pla de xoc contra la Covid-19 
a principis de l’any vinent.

El laboratori tecnològic de 5G de les Terres 
de l’Ebre s’ubicarà al polígon industrial el 
Molló de Móra la Nova
El laboratori tecnològic de 5G de les Terres de l’Ebre s’ubicarà al polígon del Molló de Móra la 
Nova. El Consorci del Molló, integrat pels ajuntaments de Móra la Nova, Tivissa, Ginestar i Garcia, 
va concedir una subvenció extraordinària de 30.000€ al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
per a adequar la nau del Molló per tal ubicar-hi un laboratori tecnològic de 5G. 
Una part de l’adequació d’aquesta nau també s’ha finançat amb fons de l’IDECE.



important, perquè estem en una situació de 
dependència d’un únic pou, i a més, un pou 
amb plaguicida, però esperen que ho faci 
el Ministeri. I el Ministeri espera que ho faci 
l’ACA. I nosaltres ho necessitem, sigui qui 
sigui que ho hagi de fer, però ho necessitem 
ja”.
Moliné també va afegir: “Ningú diu que 
aquest dipòsit aguanti un any o aguanti uns 
mesos.  No hi ha cap garantia, ha començat 
a doblegar-se. De fet, està prohibit caminar-
hi per damunt perquè en qualsevol moment 
es podria ensorrar. Si el dipòsit s’ensorrés, 
Móra la Nova tindria restriccions d’aigua de 
seguida. Ens trobaríem en una situació com 
la de l’estiu del 2018”.
El projecte de construcció d’una nova captació 
i un nou dipòsit d’aigua a Móra la Nova 
s’engloba dins del Pla de Restitució Territorial. 
De moment, d’aquest pla, només s’han 
executat 13 obres de les 44 previstes.
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Móra la Nova ja 
disposa dels nous 
filtres del dipòsit 
d’aigua
Els nous filtres del dipòsit d’aigua de Móra la 
Nova es van posar en funcionament al mes de 
novembre. Els actuals filtres són de titularitat 
pròpia i substitueixen els anteriors que eren 
de lloguer. Els filtres llogats es van haver 
d’instal·lar amb urgència arran de l’episodi de 
contaminació de l’aigua de l’estiu de 2018.
El cost total de les obres ha estat de 90.000 
euros. Una part, 15.000 euros, s’ha finançat 
a través d’una subvenció de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. Però pel que fa a la resta,  
l’Ajuntament ha recorregut a un crèdit per fer 
front a aquesta quantia.
Tot i la instal·lació dels nous filtres, Móra la Nova 
necessita d’urgència la construcció d’un nou 
dipòsit i un nou pou que depèn del Ministeri 
de Transició ecològica i de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. Així ho va alerta l’alcalde de Móra 
la Nova, Francesc X. Moliné: “Es passen la 
pilota entre l’ACA i el Ministeri. Dins del Pla 
de Restitució ens han de fer un pou i un 
dipòsit nou, però el Ministeri sembla que ara 
no tingui gens de pressa des que s’han tret 
els llots de Flix i l’ACA creu que és un tema 

Les conseqüències de la pandèmia de la 
Covid-19 en l’economia local
La pandèmia de la Covid-19 ha causat despeses no previstes a totes les administracions de tot 
el món, des de les que són en l’àmbit supraestatal fins a les de nivell municipal.
En el cas de l’Ajuntament de Móra la Nova, s’ha hagut de fer front a 48.000 euros de despesa 
no esperada. Aquesta quantia s’ha destinat a la compra d’equips de protecció i prevenció; 
contractació d’agents cívics; ajuts a empreses, aturats; i una subvenció per la Creu Roja.
La crisi sanitària ha fet disminuir en 94.204 euros els ingressos municipals pel que fa només a 
la Llar d’infants, l’Escola d’Arts i Disseny Josep Casadó i el Mas de la Coixa. No obstant això, s’han 
mantingut els 16 llocs de feina que hi ha en aquests tres equipaments municipals.
També caldria recordar que no s’ha pogut celebrar la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial. Això 
ha significat que no s’han generat els 116.350 euros d’ingressos que normalment aportar la fira.
Pel que fa al deute municipal, se situa en 416.077 euros en tancar l’exercici del 2020.



Servei a les persones
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La Creu Roja de Móra 
la Nova estrena noves 
instal·lacions
L’alcalde Francesc X. Moliné i la regidora de Serveis Socials, 
Laura Griñó, van visitar a l’octubre les noves instal·lacions 
de la Creu Roja de Móra la Nova, ubicades al Carrer Major, 
160, baixos. 

Des de l’inici de la crisi de la Covid-19, s’ha duplicat el 
nombre de famílies de moranovencs i moranovenques 
que acudeixen a la Creu Roja. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament de Móra la Nova va decidir fer una aportació 
extraordinària de 7500€ a aquesta entitat. 

Volem agrair la gran tasca que estan realitzant els 
voluntaris de la Creu Roja davant d’aquesta crisi social.

Móra la Nova destina 5.000 euros en ajuts a 
les persones afectades per un ERTO durant la 
pandèmia
L’Ajuntament de Móra la Nova va activar un segon paquet de mesures per contrarestar els 
efectes de la pandèmia del coronavirus. El nou paquet de mesures tenia tres vessants. Per una 
banda, es van contractar dos agents cívics amb la tasca de conscienciar a la població sobre les 
mesures sanitàries preventives i, també, sobre civisme en general.

Per una altra banda, es van destinar 5.000 euros en ajuts a les persones que es van quedar a 
l’atur o es van veure afectats per un ERTO durant la pandèmia.

A més, es van donar 2.500 euros a la Creu Roja per sufragar despeses socials sobrevingudes 
amb la greu crisi econòmica.

“Malgrat la minva d’ingressos d’aquest any, des del govern municipal estem fent un esforç molt 
important per tal de donar cobertura a tota aquella gent de Móra la Nova que està veient-se 
afectada per la greu crisi social derivada de la pandèmia”, va expressar l’alcalde de Móra la 
Nova, Francesc X. Moliné.

En total, aquest paquet de mesures va ser de més de 20.000 euros i es van obtenir de la 
partida destinada a les Festes Majors 2020 que, finalment, no es van poder celebrar a causa 
de la crisi sanitària. El Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova va aprovar per unanimitat, en un ple 
extraordinari, destinar aquests diners a ajudes socials.

Al mes de març es va posar en marxa un primer paquet de mesures o pla de xoc amb 12.000 
euros amb diferents ajudes a les empreses i comerços locals, com el retorn de les taxes de 
les escombraries i d’ocupació de l’espai públic de terrasses de bars i restaurants. Així com la 
creació d’una campanya per potenciar el comerç local.
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Turisme, Medi Ambient i Sostenibilitat
Visita de Noemí Llauradó al 
Museu del Ferrocarril
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, 
acompanyada dels diputats de la institució Adam Tomàs, 
Josep Forasté, Sílvia Puerto i Francesc Barbero, va visitar les 
instal·lacions del Museu del Ferrocarril.
La Diputació va atorgar l’any passat gairebé 37.000 € al museu per diferents conceptes. Abans d’anar 
al museu, la presidenta de la Diputació va signar el Llibre d’honor del consistori. L’alcalde Francesc X. 
Moliné li va donar com a obsequi un ventall amb “skyline” de Móra la Nova.

Els vigilants 
municipals de 
Móra la Nova 
estrenen nous 

uniformes fabricats 
amb plàstics reciclats 
provinents del mar
Els Vigilants Municipals de Móra la Nova compten 
amb nous uniformes fets amb teixits desenvolupats 
amb plàstics reciclats, principalment procedents del 
fons de mars i oceans.
“Aquets uniformes pesen menys i transpiren millor, 
són més còmodes que els anteriors”, ha assegurat el 
cap dels Vigilants Municipals, Sisco Múrria.
El primer tinent d’alcalde del municipi, Jesús Àlvarez, 
ha destacat que aquests nous uniformes “s’engloben 
dins l’aposta per la sostenibilitat del govern municipal”. 
L’Ajuntament està treballant per assolir els objectius 
de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible, 
amb actuacions com la millora de l’eficiència 
energètica dels equipaments municipals.
Els uniformes fabricats per l’empresa valenciana 
Insignia Uniformes SL presenten certificació que 
garanteixen que compleixen les característiques 
esmentades.

Festa del tren
El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova va organitzar la quarta edició de la Festa del Tren del 10 
al 12 d’octubre. Es van realitzar visites al museu, activitats i passejos amb cotxes restaurats i amb el 
vagó “El Tro” per les instal·lacions. La Festa del Tren 2020 es va dur a terme amb totes les mesures 
de seguretat per prevenir els contagis de Covid-19.

Es recuperarà un 
búnquer de la 
Guerra Civil
L’Ajuntament de Móra la Nova va signar un 
conveni amb els propietaris de la finca on 
s’ubica un búnquer enterrat de la Guerra 
Civil a tocar del camí de la vora del riu. 
La intenció del consistori és recuperar-lo 
perquè es pugui visitar. 
Els propietaris de la finca, la Lynne i el 
Daniel Durrant, no van saber que hi havia 
un búnquer fins que van firmar els papers 
de la compra del terreny aquest estiu i han 
cedit a cost zero l’espai a l’Ajuntament de 
Móra la Nova perquè s’hi puguin fer les 
tasques de recuperació i museïtzació.
A l’any 1938, abans de l’inici de la Batalla 
de l’Ebre i quan va caure el front d’Aragó, 
aquesta línia de defensa de Móra la Nova 
es va convertir en el principal front de 
defensa republicà.
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Fires i Festes

La campanya Per 
Nadal, compra 
al comerç local 
compta amb 
un èxit de 
participació
La Regidoria de Comerç va llançar 
al desembre la campanya “Per 
Nadal, compra al comerç local!” per 
incentivar les compres als comerços 
de la població. Els participants 
havien d’omplir cada butlleta amb 
segells de fins a sis locals diferents. 
Cada segell s’aconseguia amb una 
compra de com a mínim 5 euros. 
El premis que es van sortejar 
entre totes les persones que van 
participar a la campanya eren 
vals de compra als comerços 
moranovencs. Hi va haver dos 
primers premis valorats en 400 
euros cadascun, tres segons premis 
de 200 euros, quatre tercers de 
100 euros i cinc quarts premis de 
50 euros. 
En total, es van presentar més 
de 500 butlletes al sorteig, això 
significa que com mínim es van 
gastar 15.000 euros als comerços 
del poble. A més, s’han de sumar-
hi els 2000 euros que va destinar 
l’Ajuntament com a premis. 
“Estem molt contents com a 
Ajuntament, perquè gràcies a la 
campanya s’ha creat una sinergia 
entre els comerços i la gent del 
poble”, va remarcar el regidor de 
Comerç, Ferran Rosich. 
En total, es van adherir a la 
campanya més de 50 comerços 
moranovencs.

Arribada dels 
Reis Mags 
d’Orient
Tot i la pandèmia, els Reis Mags d’Orient no van perdre 
l’oportunitat de visitar Móra la Nova. Enguany, però, per 
respectar les mesures sanitàries, no es va poder dur a 
terme la tradicional cavalcada. Per això, l’Ajuntament va 
organitzar una recepció reial al Pavelló Firal. Els xiquets i 
les xiquetes de la població van poder donar la benvinguda 
des de la distància a ses majestats reials. Per la seva 
banda, els Reis van encoratjar als petits a continuar la 
bona feina que havien estat fent fins al moment amb l’ús 
de les mascaretes i seguint les indicacions dels adults.
Melcior, Gaspart i Baltasar també van fer una parada 
a Ràdio Móra la Nova on van oferir una entrevista en 
exclusiva.
Els xiquets i les xiquetes van poder fer arribar les seves 
cartes als Reis Mags a través d’unes bústies molt especials 
elaborades per l’Escola d’Art i Disseny Josep Casadó. Les 
bústies es van col·locar a l’entrada de l’Ateneu Municipal.

La XIX Fira Intercomarcal de 
l’Oli, en format virtual
La XIX edició de la Fira Intercomarcal de l’Oli (FIO) va 
començar el 29 de gener i es va llargar fins el dia 31, 
amb totes les activitats adaptades en format digital, 
a causa de la pandèmia de la Covid-19. Les activitats 
es van poder seguir a través del canal de YouTube de 
l’Ajuntament.

“Hem intentat fer totes les activitats que habitualment 
es feien a la FIO per a poder continuar pel mateix camí. 
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Fires i Festes
No volíem suspendre-la, com hem vist que 
era possible adaptar les diverses activitats, 
hem decidit apostar-hi”, va expressar la 
directora de la FIO i regidora de Fires de 
l’Ajuntament de Móra la Nova, Míriam Vinaixa.

L’organització de la fira va apostar per fer un 
vídeo on totes les almàsseres participants 
quedessin reflectides. Vinaixa va destacar: 
“És un vídeo a on la gent que tingui ganes 
de comprar l’oli tindrà allà tota la informació 
per poder fer-ho”.

La FIO va donar el tret de sortida amb l’acte 
d’inauguració i entrega de premis del concurs 
d’oli. Va ser l’únic acte presencial, però no va 
ser obert al públic. En aquest acte només 
hi van poder assistir els guanyadors del 
concurs. La presidenta del Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim i l’alcalde 
de Móra la Nova, Francesc X. Moliné van fer 
l’entrega dels premis. 

Pel que fa al V Sopar de l’Extraverge, enguany 
va ser per endur. El xef Vicent Guimerà de 
l’Antic Molí d’Ulldecona (una estrella Michelin) 
va elaborar un menú de sis plats utilitzant els 
olis guanyadors de la FIO. Es van vendre fins 
a més de 120 tiquets del sopar.

També es va fer un showcooking el dissabte 
a la tarda a càrrec de la xef, gastrònoma i 
divulgadora de l’oli, Montse Freixa. Una altra 
demostració gastronòmica que també es va 
dur a terme va ser d’elaboració de la clotxa el 
diumenge al matí, a càrrec de Lua Garcerán i 
Joan Casanova. 

A la FIO 2021 també hi va haver dues 

jornades tècniques: “El patrimoni de les 
oliveres mil·lenàries del Sénia”, organitzada 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat, de 
la mà de Maria Teresa Adell, gerent de la 
Mancomunitat Taula del Sénia. L’altra xerrada 
tècnica serà “Degusta Ribera d’Ebre”, a càrrec 
de Núria Descarrega de Ribera d’Ebre VIVA.

Llista de guanyadors del XIX Concurs d’olis 
d’oliva de les comarques del Priorat, Ribera 
d’Ebre i Terra Alta:

GRANS PRODUCTORS
OLIS FRUITATS VERDS AMARGS
Finalista: Olis Montané. La Torre de l’Espanyol
Guanyador: Agrícola Sant Josep. Bot

OLIS FRUITATS VERDS DOLÇOS
Finalista: Food and Comerce SL. Margalef
Guanyador: Mas del Clos. Móra d’Ebre

OLIS FRUITATS MADURS
Finalista: Agrícola Caterra. La Pobla de 
Massaluca
Guanyador: Agrícola i SC de Ginestar.

PETITS PRODUCTORS
OLIS FRUITATS VERDS AMARGS
Finalista: Alanterres. Horta de Sant Joan
Guanyador: Biocaseres. Caseres

OLIS FRUITATS VERDS DOLÇOS
Finalista: Mas Beturià. Batea
Guanyador: Identitat Extra Virgin Olive Oil. 
Horta de Sant Joan

OLIS FRUITATS MADURS
Finalista: Rius d’Or. La Fatarella
Guanyador: Mas Beturià. Batea
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Móra la Nova dedica un 
carrer a la Doctora Pilar 
Martínez
El Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova va aprovar al 
novembre  per unanimitat, en un ple extraordinari, 
el canvi de nom del carrer Jaume Balmes i Urpià 
per carrer Doctora Pilar Martínez. “Havíem rebut 
des de fa temps algunes peticions per dedicar-li 
un carrer i, ara, més que mai, considerem que el 
personal sanitari en general es mereix el nostre 
reconeixement”, va assegurar l’alcalde de Móra la 
Nova, Francesc X. Moliné.  
Pilar Martínez Jarabo va néixer a Barcelona l’any 
1952. Amb 29 anys, l’any 1981, la doctora Pilar 
Martínez es va establir i va començar a treballar a 
Móra la Nova. Prèviament, va treballar a la Clínica 
Borràs de Móra d’Ebre i va fer suplències per 
diferents pobles de la comarca.
La Doctora Pilar va renunciar a cobrar la famosa 
“iguala” (quota mensual que els pacients pagaven 
per poder ser visitats a casa) i va lluitar per abolir-
la. A més, es va implicar molt en la regularització 
de les guàrdies dels caps de setmana.
Durant gairebé 30 anys va exercir de metgessa a 
Móra la Nova, però quan tenia 58 anys va patir un 
ictus que la va apartar forçosament de la professió. 
Finalment va morir el 28 de febrer de l’any 2019.
“La Pilar va ser una dona molt carismàtica, 
avançada al seu temps, sense complexos i amb 
una enorme vocació de servei als moranovencs”, 
va destacar l’alcalde.
Fins ara, Móra la Nova només comptava amb dos 
noms de dona al seu nomenclàtor i cap de les 
dues és de la població. Per tant, la Doctora Pilar 
Martínez serà la primera dona de Móra la Nova 
amb un carrer dedicat a la seva persona.

Igualtat
Móra la Nova
en contra de la 
violència de gènere
Per reivindicar el 25-N Dia Internacional 
contra la violència de gènere, la regidora 
d’Igualtat, Maria Font, va llegir el manifest 
institucional a través de les xarxes socials. A 
les 21 hores d’aquell dia, veïns i veïnes de la 
població van encendre espelmes als balcons 
en record de les dones assassinades durant 
el 2020.

Una exposició per
trencar els estereotips 
de la bellesa
L’exposició fotogràfica “Tot allò que veiem és 
bellesa per a algú” es poder visitar a l’Ateneu 
entre els mesos de novembre i desembre. 
Aquest projecte, realitzat per la morenca Judit 
Sánchez i la lleidatana Ariadna Pérez, posa de 
manifest que la bellesa és totalment subjectiva: 
el que per a una persona pot ser bonic, per a 
una altra segurament no ho és i a la inversa.
A través de fotografies realitzades amb 
diferents tècniques i altres suports audiovisuals, 
les autores reflecteixen aquesta realitat i fan 
reflexionar al públic sobre un concepte tan 
subjectiu com la bellesa. 
Aquest projecte va ser el treball de final de grau 
de les autores i, amb la col·laboració del CERE, 
ja s’ha exposat a diversos llocs com al Casal 
Jove de Flix, al Punt Jove del Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre i a Ginestar.
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Actes culturals de 
Nadal
Durant la temporada nadalenca, la Regidoria 
de Cultura i la Comissió de Cultura van 
organitzar diversos actes culturals. El més 
destacat va ser l’entrega del XXXVIè Concurs 
literari que normalment es feia durant la Fira, 
però al ajornar-se aquesta no es va poder fer 
quan és habitual. Doncs amb la voluntat de no 
deixar un any Móra la Nova sense el concurs 
literari, es va procedir a entregar-lo el dia 20 
de desembre. En l’organització del concurs 
hi van col·laborar l’Institut Ramón Muntaner, 
el CERE i l’Escola d’Arts i Disseny.  L’acte es 
va celebrar al Pavelló Firal 1 d’Octubre i els 
guanyadors van ser: 

Categoria infantil
1r premi. Jana Ribes Montaña. d’Ascó
2n premi. Núria Salvadó Fibla. Prat de Compte

Categoria juvenil
1r premi. Laura Hernández Cabré. Móra d’Ebre
2n premi. Júlia Benavent Pellicer. Móra d’Ebre

Categoria adult
1r premi. Sònia Carmona Juan. Móra la Nova
2n premi. Lua Garcerán Rejano. Móra la Nova

L’acte es va concloure amb un concert de 
música variada que va incloure diferents 
peces de jazz, rock i soul a càrrec de Chester 
Sounds.

També van tenir lloc altres actes com un 
espectacle de màgia a càrrec del Mag Fèlix; 
un concert de música dels anys 80 i 90 amb el 
grup Pepper and Soul; un contacontes amb la 
Companyia Genovesa Teatre; l’espectacle de 
teatre, titelles i dansa: ‘La Marina i el somni de 
volar’, a càrrec de Cia. NS Dansa; la presentació 
del llibre guanyador del 37è Premi Narrativa 
Ribera d’Ebre 2020  ‘El desordre dels cossos’ 
de l’escriptora benissanetana Núria Morera; 
una xerrada online sobre joguines en la 
primera infància de la mà de la mestra Tatiana 
Fernández, organitzada per la Llar de Criança 
l’Oreneta; la caminada solidària per la Marató 
de TV3, organitzada per l’AMPA del IE 3 
d’Abril; i el Pessebre dels Pensaments d’Ivan 
Escoda. També es va organitzar un concurs 
de Tik Tok.
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El Pessebre dels Pensaments es va exposar 
en els aparadors dels comerços del poble
Cada any des de fa 10 anys, el pessebrista Ivan Escoda exposava a Móra la Nova ‘El Pessebre 
dels Pensaments’ amb més de 15 diorames. Enguany però, no es va poder dur a terme per 
la pandèmia del coronavirus. No obstant això, l’Ivan Escoda hi va trobar una solució: exposar 
els diorames als aparadors de les botigues. Els aparadors de sis comerços de Móra la Nova, 
un de Móra d’Ebre i l’Església van acollir els principals diorames del pessebre.

També es va organitzar un sorteig que consitia en fer-se una selfie amb un dels diorames 
i etiquetar la imatge amb el hashtag #ElPessebredelsPensaments2020. Entre totes les 
persones que hi van participar es es va sortejar un diorama.

L’Escola d’Arts i Disseny estrena nom i façana 
en honor al seu fundador, Josep Casadó
Des del mes de desembre, l’escola d’arts ha passat a anomenar-se Escola d’Arts i Disseny Josep 
Casadó en honor al seu fundador i director durant 25 anys. “Era un gran artista i un gran 
persona que es va dedicar plenament a l’escola i si ara som on som com a centre és gràcies 
a ell”, va destacar la directora de l’escola, Rosa Pere, en un petit acte molt emotiu d’homenatge 
per descobrir la nova façana de l’escola, també dedicada a Casadó. Malauradament, l’acte no 
era obert al públic per les mesures sanitàries, però es va poder seguir en directe per Instagram. 
Hi van assistir els professor de l’escola, l’alcalde i regidors de l’Ajuntament i familiars de Josep 
Casadó. La directora de l’Escola de Música, Georgia Gironés va posar música a l’acte tocant dues 
cançons amb el teclat.
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Jordi Sasplugas, 
president de l’APPFI 
i director del Museu 
del Ferrocarril
El desembre de 2020, l’Associació Estatal 
de Seguretat Ferroviària (AESF) va concedir 
a l’Associació per a la Preservació del 
Patrimoni Ferroviari Industrial (APPFI), 
l’entitat que gestiona el Museu del 
Ferrocarril de Móra la Nova, l’homologació 
com a centre de manteniment ferroviari per 
a trens d’època. Només hi ha un altre centre 
en tot l’estat espanyol que compta amb 
aquesta homologació. Aquest és l’últim gran 
tràmit per posar en marxa el tren turístic lo 
Caspolino. 

1. Quan es posarà en marxa lo tren 
turístic?

Només en caldrà acabar de rehabilitar una 
locomotora elèctrica que encara tenim a 
mig restaurar i tres cotxes més de viatgers. 
I, també, que el personal que ha de realitzar 
les reparacions i les revisions faci uns cursos i 
s’examini, jo també els faré. Per tant, podríem, 
perfectament, en el calendari d’aquest 2021, 

principis del 2022, tenir-ho tot llest 
perquè lo tren turístic Lo Caspolino 
sigui una realitat. 

2. Què implica la concessió de 
l’homologació com a centre de 
manteniment ferroviari per a trens 
d’època?

Som els segons en tot l’estat 
espanyol d’aconseguir-ho. Era un 
objectiu important. Només hi havia 
un altre taller homologat com a 
centre de manteniment ferroviari 
per a trens d’època. Això significava 
que qualsevol iniciativa o projecte 
que tingués a veure amb un tren 

antic havia de passar pel manteniment 
d’aquest únic centre que hi havia homologat. 
I això, feia que havies d’estar supeditat a 
pagar unes tarifes altíssimes que, de fet, són 
impagables. Fa dotze anys, quan ens ho vam 
començar a plantejar, vam veure que si no ens 
homologàvem a nosaltres mateixos, no seria 
viable aquest tren turístic. Llavors, ens ho vam 
marcar com a objectiu principal. Tot el procés 
ens ha costat quatre anys.

3. Fa un parell de mesos vau llançar una 
campanya de micromecenatge per restaurar 
la Cuco, una locomotora de vapor. Quants 
diners van recaptar al final? Ara com es 
troba l’estat de restauració?

Vam superar les expectatives. Ens ha fet molt 
feliços. Ens vam marcar l’objectiu d’assolir 
13.000 euros i vam acabar recaptant 17.000 
euros. Això ens fa veure que és possible que 
més endavant també ho fem amb alguna 
altra locomotora o vehicle o instal·lació 
emblemàtica. No per tots, ja que no podem 
estar sempre demanant diners a la gent. 
Aquesta era la primera vegada que fèiem una 
campanya d’aquest tipus. M’agradaria explicar 
també que la majoria de les 167 persones 
que han aportat els diners, són de fora de 
Móra la Nova i de la Ribera d’Ebre. Aquest és 
el  contrapunt que no ens acaba de fer feliços. 
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És una xifra molt petita, només un 3% de les 
persones que han posat diners són d’aquí. I 
penses, qui en gaudirà de tot això? Doncs on 
estem, perquè al final, si una persona des de 
l’estranger et posa uns diners i es restaura 
una cosa que es queda aquí Móra la Nova, 
doncs sembla que no n’hagi de gaudir tant, 
no? Doncs, hem estat capaços de mobilitzar 
gent molt llunyana, contentíssims, però ens 
queda l’assignatura pendent que la gent, 
no crec que sigui un problema que no vegin 
interessant la iniciativa, sinó que potser és 
un problema  més aviat cultural d’interpretar 
que donar diners per restaurar un patrimoni 
també és una obra benèfica com es poden 
donar diners a una marató, per investigació, 
per salut, pel que sigui. També és una manera 
d’ajudar a la societat. Crec que aquí encara 
no es percep així.

4. En quins altres projectes esteu 
treballant ara? 

Ara, recentment, hem acabat de restaurar un 
vagó de fusta de mercaderies, gràcies a una 
subvenció del Departament de Cultura de la 
Generalitat. 

5. D’aquí poc, presentareu amb el 
Departament de Cultura, el Pla estratègic 
museístic. Ens en pots fer cinc cèntims?

En tot projecte cal saber quin és l’horitzó 
i fins on es vol arribar. Per fer tot això, cal 
tenir un pla estratègic. Vam convèncer al 
Departament de Cultura que aquest projecte 
s’ho valia, que aquest projecte supera l’àmbit 
territorial del municipi de Móra la Nova, és 
un projecte de país, etc. Amb tot això, el que 
vam aconseguir és que el Departament de 
Cultura cregués amb el projecte i ens digués 
mireu, nosaltres us pagarem realitzar tots 
aquests documents que s’han de fer previs 
a poder anar materialitzant el projecte amb 
tota la seva dimensió. Fa un parell d’anys la 
Universitat Rovira i Virgili en va fer una part. 
Era una primera part de pla estratègic que allà 
marcava més o menys les línies importants, el 

tren turístic, el museu... I ara el que s’està a punt 
de presentar, és el pla estratègic museístic. 
Aquí ja té a veure l’indret de l’estació de Móra 
la Nova. Això significa definir un marc que és 
enorme. Penseu que tenim el dubte de si en 
aquest museu amb tota la seva dimensió ens 
havíem de fixar només en alguns elements 
concrets aïllats o havíem de considerar que 
tota l’estació de tren era un museu, encara 
que una part estigui en funcionament que, 
això,no impedeix que pugui ser un museu i 
va ser el mateix Adif qui ens va dir que estava 
bé que penséssim que tot podia ser museu. 
Ens ha obert la possibilitat que el mateix Adif 
participi en aquest projecte ajudant-nos-
hi perquè la major part de les instal·lacions 
són de la seva propietat. En aquest pla es 
veurà aquesta dimensió física i en cada un 
dels elements patrimonials, els edificis, les 
instal·lacions, que és el que s’hi vol fer a què 
s’han de dedicar, com s’han d’unir entre ells, 
si s’ha de fer un recorregut itineraris, etc., 
per organitzar les visites. La primera prioritat 
ara seria rehabilitar l’edifici de l’economat. 
Després, vindria fer una passarel·la que 
connectés un costat i l’altre de l’estació 
perquè la gent no hagi de creuar les vies, etc. 
Doncs, tot això temporitzar-ho en el temps a 
cinc, deu, quinze o 

6. Quins objectius teniu per aquest any?

Acabar la Cuco. I, segurament, per la festa 
del tren d’enguany, faríem una gran festa que 
seria la inauguració de la Cuco i celebraríem 
el 20è aniversari de l’associació i del museu, 
fent una mica de repàs de la tasca que hem 
fet durant aquest anys. Aquest serien els 
objectius a curt termini, a banda de fer els 
cursets d’habilitació que hem dit abans. I per 
descomptat, si poguéssim aconseguir alguns 
fons d’administracions, seguiríem amb la 
restauració de la locomotora Alstom, l’elèctrica 
que és necessària pel tren turístic, juntament 
amb tres o quatre cotxes de viatgers que ens 
manquen també per acabar de rehabilitar i 
tenir per l’any que ve el Caspolino a punt de 
sortir a la via.
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Opinió
PSC
A finals de 2020, amb els únics vots 
favorables d’ERC, es va aprovar un 
pressupost municipal que no afronta 
les conseqüències econòmiques 
que està ocasionat la COVID al 
nostre poble i molts menys, els 
desequilibris de despesa que està 
generant el govern d’ERC.
En els propers anys, es reduiran els 
ingressos motivat a la finalització del 
conveni de l’abocador de Tivissa i de 
les aportacions de la Central Nuclear 
(total uns 400.000 € anuals). A més 
a més, la despesa s’incrementarà 
motivat a la construcció del nou IE 
3 d’abril (total 500.000 €) i a les 
noves despeses que es generaran 
pel funcionament i manteniment del 
nou equipament.
TOT PLEGAT, un impacte de QUASI 
1.000.000 € a les arques municipals.
Fa temps que exposem els 
problemes que generarà aquesta 
situació a les arques municipals. I 
el més preocupant, és que l’equip 
de govern d’ERC no intenta posar 
solució.
Les conseqüències de la manca 
d’acció política tots les coneixem, 
retirada de subvencions, acomia-
daments, tancament d’edificis, 
impossibilitat de realitzar inver-
sions, etc... El comptes han de 
quadrar i si es redueixen els 
ingressos, cal reduir despesa.
Nosaltres, sempre prioritzem les 
necessitats del poble per davant de 
qualsevol qüestió política. I molt més 
ara, que estem patint els efectes de 
la COVID 19.
Per aquest motiu, en un dels últims 
plens municipals, ens vam oferir a 
l’equip de govern d’ERC en ajudar-
los a buscar projectes que generin 
ingressos a les arques municipals 
i redueixin el nefast impacte 
econòmic que aquesta baixada 
d’ingressos tindrà en els propers 
anys. La resposta d’ERC va ser clara, 
NO.
El pressupost municipal de 2021, 
no és la solució i en els propers anys 
veurem les conseqüències.
ENDAVANT SOCIALISTES...  
ENDAVANT MÓRA LA NOVA...

ERC
ERC de Móra la Nova sempre ha 
volgut fer de la transparència el 
seu senyal identitari. No hi ha res 
a amagar, només treball. I davant 
dels que volen caure en pronòstics 
catastrofistes, nosaltres posem 
gestió en l’època més difícil que li 
ha tocat viure a un govern local des 
de la restauració democràtica.
El deute municipal a 31/12/2020 és 
de 416.077€.
La ràtio de pagament de proveïdors 
municipals el 4t trimestre del 2020 
ha estat 28,11 dies.
La pandèmia ha suposat per 
l’ajuntament una depesa directa i no 
prevista de 48.000€ en equips de 
protecció i prevenció, contractació 
d’agents cívics, ajuts a empreses, 
aturats, Creu Roja.
La pandèmia ha suposat per a les 
arques municipals una minva dels 
ingressos només en Llar d’infants, 
Escola d’Arts i Alberg Juvenil de 
94.204€, conservant els 16 llocs 
de treball i pràcticament amb la 
mateixa despesa.
I pels que demanen en què s’han 
invertit els diners de la Fira, recordar 
que preveiem uns ingressos de 
116.350 €, que a la Fira tal s’ingressa, 
tal es gasta. Sense Fira, no hi ha 
despesa, però aquest any tampoc hi 
ha ingressos.
Malgrat tot, hem continuat treballant 
per a que la nostra comunitat 
educativa i els nostres fills tinguin 
aviat l’Institut-Escola que Móra la 
Nova es mereix. No ens sap greu 
demanar crèdit per garantir l’aigua 
de boca i ficar filtres de carbó o 
per tenir un I-Escola nou. No ens 
hipotecarem per un carpòdrom. 
Això ja ho faran altres si reben la 
confiança dels seus convilatans.
Hem posat els fonaments de 
propers projectes pel futur de 
Móra la Nova, com comunitats 
energètiques al polígon Aubals, 
laboratori tecnològic 5G al polígon 
del Molló i un pla de modernització 
i de rehabilitació del casc antic de 
Móra la Nova. Perquè creiem en 
Móra la Nova i en el seu futur. Sense 
soroll, sense estridències.

JUNTSxMÓRA LA 
NOVA
El passat mes de desembre es van 
aprovar els pressupostos per al 2021 
amb uns ingressos elevadíssims 
degut a dos grans partides provinents 
de la Diputació de Tarragona, una 
per a la realització de les obres del 
carrer Rafael de Casanoves i l’altra 
per a la remodelació de la plaça de 
la Verdura.
No obstant, també són tant elevats 
perquè el govern municipal d’ERC 
ha sol.licitat un préstec de vora 
150.000€ per a poder executar en 
la seva totalitat d’una d’aquestes 
obres. Després de quasi 6 anys de 
govern sense fer cap obra nova 
gran o de remodelació important, 
s’han donat compte que per a fer-
les l’Ajuntament s’ha d’endeutar. Per 
tant, per aquest any 2021 han tingut 
que fer el que tant criticaven quan 
estaven a l’oposició: demanar un 
préstec-pont.
Ens explicarem: quan anteriors 
governs van fer servir la mateixa 
fórmula de préstec-pont, per 
exemple en la reforma dels carrers 
Prim i Unió (un préstec que va 
quedar saldat al cap de pocs mesos 
amb la recepció de la subvenció 
que havia quedat pendent), ERC de 
Móra la Nova no va dubtar en fer-ho 
servir com a instrument de crítica a 
la gestió econòmica del llavors equip 
de govern. Doncs bé, ara s’adonen 
que si volen fer millores significatives 
al poble, aquesta és la forma de fer-
ho. Que fàcil era criticar quan no s’és 
conscient del que suposa governar i 
gestionar finances públiques!
Per cert, durant el 2020 hem estat 
dels municipis de les Terres de l’Ebre 
que més coses ens hem abstingut de 
fer i per tant, estalviat de pagar amb 
el pretext de la pandèmia (piscines, 
Festes Majors, la Fira...). I ara, ja 
comencem el 2021 amb estalvis en la 
prevenció de formació de gel durant 
el temporal de neu que estava més 
que avisat que vindria. I a pesar 
d’aquestes reduccions de serveis que 
el vilatants han patit durant el 2020, 
tampoc no s’han vist compensats per 
exemple amb increments notoris de 
les ajudes als damnificats pel efectes 
del COVID.
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Direcció Barcelona
Sortida  Arribada a destinació
06:43 09:25 (no circula diumenges)
08:18 10:55 
12:18 04:55 
14:05 16:55 
17:42 20:28
19:12 21:54 
Direcció Saragossa  
Sortida Arribada a destinació 
05:35 08:25 (no circula dissabtes, diumenges i festius)
09:00 09:21 (Flix)
08:05 12:12 (només dissabtes, diumenges i festius)
11:14 14:05 
15:48 16:11 (Flix)
18:25 21:19 
19:55 21:08 (Casp)
22:20 22:53 (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
(horari: dissabtes, diumenges i festius: d’11.30h a 13.30h, i de 17.00h 

a 19.00h)
Vigilants Municipals             vigilants@moralanova.altanet.org
Oficina 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 a 20 h. Amb cita prèvia.
També podeu trucar al 061 els dies laborables de 21 a 8 h.
PAC: atenció nits i caps de setmana.
C. Francesc Macià, 58 - Tel 977 40 14 52

Hospital Comarcal Móra d’Ebre
De dilluns a divendres, de 20.00 a 8.00 h. 
Caps de setmana i festius, les 24 hores. 
Tel. 977 40 17 02

TELÈFONS D’INTERÈS

HORARI DE TRENS

METEOROLOGIA

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

DEFUNCIONS
FANDOS MARQUES, PILAR   12/11/2019
CUNILL VENTURA, CONSUELO   20/11/2019
SUÑÉ BES, TERESA    23/11/2019
ASENS CREIXENTI, JOSEFA   06/12/2019
SARROCA CALANDA, PILAR   11/12/2019
FERRÉ SABATÉ, CARMEN    13/12/2019
PALLARÉS SERRA, ROSALIA   29/12/2019
MOSEGUÍ PALLARÉS, MARIA   30/12/2019 
ABELLA JARDÍ, MANEL LLUIS   30/01/2020
HERNÁNDEZ GALINDO, ADORACIÓN  01/02/2020
PERELLÓ ROVIRA, JOSE    18/02/2020
DUCH GARCIA, ISIDRO    24/02/2020
CASTELLÀ CARLES, ENRIQUETA   28/02/2020
PUJOL AYET, Mª DEL CARMEN NURIA  11/07/2020
FONT BLANCH, MARIA DEL CARME  19/07/2020
GAMEZ PALACIOS, MARIA    26/07/2020
HERNÁNDEZ RUANO, JUAN   03/08/2020
SOLÉ TRAMUNT, FERRAN    07/10/2020
CUBELLS MONLLEÓ, CARMEN   07/10/2020
VILELLA NAVARRO, FRANCISCA   15/10/2020
GÓMEZ LÓPEZ, ANTONIO    22/10/2020
VENDRELL ORTI, ROGER    30/10/2020
ALEGRIA LÓPEZ, SALVADOR   03/11/2020
CACHO MORALES, RAFAEL   06/11/2020
CORTÉS GUTIÉRREZ, CONSUELO   17/11/2020
TEIRA LORENZO, TEODORO   02/12/2020

NAIXEMENTS
ESCALERA MORA, MARINA   08/11/2019
TABIA, JAD ALLAH    27/11/2019
BOUAKKA, BADR     14/12/2019
ESCOLÀ MASCARRERAS, QUERALT   19/12/2019
TABIA, REDA     20/12/2019
FABREGAT MOLLUNA, JANA   20/01/2020
MIR CALERO, VALERIA    10/02/2020
SARDÀ PASCUAL, ZOE    27/02/2020
LOSCOS CASION, EMMA    11/07/2020
PIÑOL BLADÉ, EMMA    20/07/2020
PIÑOL BLADÉ, PAU    20/07/2020
PÉREZ REYES, POL    31/07/2020
NACIRI, IKHLAS     18/08/2020
SUAREZ VALLADARES, BIANCA   02/09/2020
BORRÀS VIVÓ, ANDREU    06/09/2020
ALTES MARTÍNEZ, JÚLIA    11/09/2020
ET TALBY, NOUR     13/09/2020
RAMOS LASALA, VALÈRIA    15/09/2020
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, AITANA   26/09/2020
PONFERRADA SÁNCHEZ, NIL   20/10/2020
LAKBIDA, HAROUN    27/10/2020
OBIOL LORAN, ÀLEX    05/12/2020
VERNET LINDE, ÈLIA    11/12/2020
SASPLUGAS PEREIRA, JORDI   22/12/2020
CODREANU, EVA DAMARIS  30/12/2020

TEMPERATURES PRECIPITACIONS

Temp. Màx. Temp. Mín.

Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2,4 L (2,4 L dia 12)

9,8 L (7,5 L dia 10)

6 L (4 L dia 18)

37,9 º 30,1 º

37,3 º 12,3 º

34,2 º 9,9 º

13 L (5,6 L dia 4)

116,8 L (47,2 L dia 6)

20,2 L (6,8 L dia 11)

28,3 º 3,7 º

27,1 º 0,7 º

18,6 º -0,8 º
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