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Sumari

• Neteja’t sovint les mans.

• Cobreix-te amb el colze en tossir o estornudar.

• Minimitza el contacte social. Mantén grups de convivència habitual estables.

• L’ús de mascareta és obligatori, des 
dels 6 anys, a la via pública, a l’aire 
lliure i en espais públics oberts o 
tancats.

• Sempre que puguis, escull espais a 
l’aire lliure.

• Fes una correcta ventilació dels 
espais tancats.

• Neteja i desinfecta les superfícies.

• S’ha de mantenir la distància física 
de seguretat d1,5m, excepte en els 
grups de convivència habitual.

• En grups de convivència no habitual no es pot estar a una distància inferior a 1 metre, 
tot i portar mascareta, a excepció de determinades activitats professionals.

• Protegeix les persones vulnerables, han de tenir atenció preferent en establiments i 
activitats.

Mesures per a la nova realitat:

Sobre el Butlletí
Vivim temps excepcionals. L’aparició sobtada de la covid-19 ha trastocat el nostre dia 
a dia. Complint amb la nostra missió de servei públic us fem arribar aquesta edició 
especial del Butlletí d’Informació Municipal de Móra la Nova; on podreu trobar la 
informació d’interès sobre aquesta situació en què ens veiem obligats a viure.
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Introducció

Donat l’augment de casos 
detectats en aquestes últimes 
setmanes, la Generalitat va 
haver de tornar a confinar la 
comarca del Segrià.

Des de l’Ajuntament de 
Móra la Nova, aprofitem 
aquest espai, per fer una 
crida a la responsabilitat. 
Hem d’entendre que hem de 
conviure amb el virus durant 
un temps i que això provoca 
que ens hàgim de comportar 
de manera diferent al que 
és la nostra vida quotidiana. 
S’ha de interioritzar les noves 
mesures: higiene de mans, 
distància entre persones i ús 
de la mascareta.

El virus encara està present, 
ho hem pogut comprobar 
amb els nous casos positius 
de la nostra població i, si no 
extremem precaucions amb 
les relacions socials i els grups 
de persones que no són del 
nostre àmbit personal, correm 
el risc de contagiar-nos.

Lluita
contra la
covid-19, una 
responsabilitat 
individual i 
col·lectiva
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La nostra vila no s’atura, ni en temps de confinament!

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL, ESPECIAL COVID-19

Brigada, zeladores i personal de neteja, els 
imprescindibles en les tasques de desinfecció
Amb l’inici de la pandèmia, ens va haver d’adaptar a l’hora de treballar. La principal mesura de 
seguretat ha estat la desinfecció constant dels espais i infraestructures públiques. És gràcies als 
treballadors de l’ajuntament, que aquestes tasques han estat possibles. El personal de brigada, 
a banda d’altres tasques més convencionals, es va haver de dedicar a la desinfecció dels carrers 
de la vila; així com el personal de neteja i les cel·ladores es van dedicar a la desinfecció de les 
diverses zones municipals habituades al contacte amb el públic.

Moltes gràcies per la vostra gran tasca!

Oficines de l’Ajuntament. L’administració mai 
s’atura
Encara que les oficines de l’Ajuntament no estiguessin obertes cara el públic, l’administració no 
ha parat en cap moment. Els treballadors i treballadores de les oficines de l’Ajuntament han 
hagut d’assumir grans reptes en el seu àmbit laboral. Mentre sempre hi ha hagut personal que 
ha anat a treballar a l’oficina per tal d’atendre telefònicament totes les demandes, qüestions 
i dubtes dels nostres veïns i veïnes, també n’hi ha hagut d’altres que han hagut de fer l’esforç 
per conciliar la seva activitat laboral amb la de l’àmbit personal, realitzant les seves tasques de 
manera telemàtica des dels seus domicilis.

Moltes gràcies per la vostra gran tasca!

Els vigilants municipals, sempre a punt per a 
la població
Sempre hi ha d’haver vigilància al municipi. És per això que els vigilants municipals ha estat un dels 
altres sectors imprescindibles. Els agents han hagut d’incorporar nous hàbits d’autoprotecció, 
amb els ja coneguts EPI, desinfectant el cotxe, respectant les distàncies de seguretat fora i dins 
de l’oficina i, sobretot, havent d’intervenir en situacions de por a possibles contagis.

Moltes gràcies per la vostra gran tasca!

Els nostres comerciants al peu del canó
Al llarg de tot el confinament, molts dels comerciants de Móra la Nova s’han vist obligats a 
tancar el seu establiment amb les conseqüències que això té, pel fet de ser autònoms. 

Alguns d’ells, però, per la naturalesa dels productes que venen, sí ho han pogut fer, incrementant 
les mesures d’higiene i de protecció, realitzant més encàrrecs i, inclús, fent servei a domicili per 
als col·lectius més vulnerables. Una feina, que no ha estat gens fàcil, tenint en compte la por  i 
la incertesa en la que ens hem trobat. Des de l’Ajuntament, de fet, vam habilitar un llistat de 
telèfons amb alguns dels comerços oberts per poder realitzar les comandes amb antelació a fi 
d’estar el mínim temps necessari a l’exterior per comprar i reduir, d’aquesta manera, reduir el 
risc de contagi

Moltes gràcies per la vostra gran tasca!
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ActualitatLa nostra vila no s’atura, ni en temps de confinament!

L’educació en temps de Covid-19, tot un 
repte!
Amb el tancament dels centres educatius, des del 13 de març, a causa de la pandèmia sanitària, 
el professorat s’ha vist desbordat pel fet d’haver de transformar la formació presencial, que 
estava desenvolupant fins al moment del confinament, en una formació a distància amb l’ús de 
tecnologia. El professorat, doncs, ha respost, amb una alta implicació personal i professional, 
treballant amb els alumnes des de casa, elaborant materials i corregint, animant-los a seguir 
treballant, etc . 

Com ha passat en l’àmbit sanitari, els professionals de l’educació s’han compromès en l’atenció 
dels seus estudiants, sense tenir l’equipament i la formació necessària per poder fer-ho, donada 
la urgència. Així i tot, han demostrat ser capaços de respondre de manera eficaç en situacions 
excepcionals, com la que ens ha tocat viure fruit de la Covid-19.

Per aquest motiu, als professionals  tant de l’IE 3 d’abril, de la Llar d’Infants El Comellar, com els 
de l’Escola d’Arts i Disseny de Móra la Nova els diem:

Moltes gràcies per la vostra gran tasca!

Els professionals sanitaris. Sense ells no 
hauríem pogut avançar
A Móra la Nova hi ha moltes persones que treballen en el món de la sanitat. A tots els professionals 
de la medicina, infermeria (també els auxiliars!), psicologia, farmacèutica, CAP, voluntaris de 
la Creu Roja, etc; els ha tocat  viure un dels moments més durs de les seves vides. De fet, és 
aquest  el sector que major esforç està realitzant, encara avui, i que major risc de contagi corre.

Aquesta situació ha causat molta angoixa, dolor i sofriment a tota la població. En el cas dels 
professionals sanitaris, no només s’ha patit això, sinó que hi ha hagut un gran esforç, cansament 
i angoixa per aquesta situació nova i incerta, i al mateix amenaçadora, per a la població en 
general, tenint a més en compte les dificultats a l’hora de dotar-se de l’equipament necessari 
que, moltes vegades, ha estat escàs. 

Moltes gràcies per la vostra gran tasca!

Els professionals de l’àmbit social i el seu 
gran esforç
La nostra gent gran ha estat i continua sent uns dels col·lectius més vulnerables i de més risc. 
De més a més, el confinament ha provocat un distanciament obligat entre residents i familiars, 
provocant un gran desgast anímic i emocional. 

Per sort, la Residència de Gent Gran de Móra la Nova està dotada de grans professionals 
que han vetllat, realitzant un sobreesforç, en tot moment, pels nostres familiars d’edat més 
avançada. 

Moltes gràcies per la vostra gran tasca!
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La nostra vila no s’atura, ni en temps de confinament!

En època de confinament, lluitem amb 
l’entreteniment!
Encara que les nostres vides hagin continuat amb el teletreball, una cosa és ben certa: 
el confinament ha trencat totes les nostres rutines. Hem trobat molt a faltar l’aire lliure, 
poder passejar pel riu, o anar a prendre alguna cosa al bar del costat de casa. Per sort, 
però, gràcies a la Comissió de Cultura, la Comissió de Festes i, la població en general que 
ha col·laborat, el temps de confinament ens ha passat més lleuger. Hem pogut fer vermuts 
musicals, celebrar una diada de Sant Pau i de la Mona diferent, fer tallers de lettering, de 
rap, de manualitats en general, escoltar contacontes, llegir poesia i història de la nostra 
població, realitzar pilates, descobrir noves receptes de cuina, entre moltes altres coses. 

Sense aquestes activitats, el confinament hauria estat molt més dur. Per aquest motiu us 
diem:

Moltes gràcies per la vostra gran tasca!

La política municipal, amb més feina que mai
L’equip de govern d’un Ajuntament, s’organitza en un pla de treball per poder realitzar 
tots els seus objectius al llarg de l’any. Tot això ha hagut de canviar. Mentre s’ha hagut de 
repensar i modificar tots els objectius i, els seus corresponents pressupostos, també s’ha 
hagut de treballar per donar recursos a la població més afectada per la crisi i per assegurar 
la protecció dels seus treballadors i convilatans, amb l’adequació dels espais i la compra 
de material desinfectat; arribant a realitzar vint-i-cinc reunions del Centre de Coordinació 
Municipal (CECOPAL) per gestionar aquesta crisi. 

D’altra banda, les juntes de govern, les comissions informatives i de coordinació i, inclús el 
ple, s’han hagut de realitzar de manera telemàtica per poder garantir la seguretat de tots.

Voluntariat a Móra la Nova
Diuen que en els moments de crisi surt el millor i el pitjor de cadascú. La gent Móra la Nova, en 
aquest cas, ha demostrat la seva gran generositat.

L’Ajuntament, mitjançant l’àrea de protecció civil i dos voluntaris coordinadors, va crear una 
borsa de voluntariat per donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables davant 
la situació actual. Van ser un total de setze persones les que es van inscriure, vuit dels quals van 
participar físicament portant la compra a la nostra gent gran i tres de manera telefònica fent 
acompanyament per lluitar contra la soledat en aquests moments tan difícils.

D’altra banda, però, hi ha hagut d’altres veïns i veïnes que s’han organitzat de manera 
independent per ajudar en aquesta crisi, com són els cosidors i cosidores solidàries que han 
cosit milers i milers de mascaretes i la comunitat de makers que han posat en marxa les seves 
impressores 3D per fabricar equips de protecció per als sanitaris i comerciants de la població.

A tots, moltes gràcies per la vostra gran tasca!
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La nova realitat
Obertura biblioteca
La biblioteca de Móra la Nova, una vegada establertes totes les mesures de seguretat, ja va 
poder obrir el 20 d’abril les seves portes al públic. En un principi, només es podia realitzar el 
servei de retorn i préstec d’obres disponibles a la mateixa biblioteca.

Actualment, però, des del 10 de juny, els dilluns, els dimecres, i divendres de 17h a 20h els lectores 
i lectores de Móra la Nova ja poden gaudir a la nostra biblioteca  amb accés als ordinadors; 
sala d’estudi i servei de préstec i retorn (inclús servei interbibliotecari). Tot això, sempre que es 
respectin les mesures de seguretat: 
• L’aforament està limitat.
• Es recomana acudir sol i menors de 14 anys amb una persona adulta responsable.
• S’ha de mantenir la distància de seguretat d’ 1,5 
metres amb la resta de persones.
• La biblioteca compleix amb totes les condicions 
de neteja i desinfecció. Si us plau, utilitzeu el gel 
hidroalcohòlic que hi ha a la vostra disposició.
• Circuleu per les zones permeses als usuaris, que 
les trobareu senyalitzades.
• Eviteu l’ús de l’ascensor sempre que sigui possible. 
Només pot ser utilitzat per una sola persona a la 
vegada.
• Seguiu, en tot moment, les instruccions del personal.

Les piscines municipals
Som molt conscients que els estius a Móra la Nova són d’allò més calorosos, però, després de 
la valoració dels tècnics, des de l’Ajuntament es va haver de prendre la dura decisió de no obrir 
les piscines municipals del poble. Una acció molt meditada que ha estat molt difícil de prendre.

Amb les mesures de seguretat  i les primeres normatives imposades, l’aforament de les piscines 
es veia massa limitat. Atès la poca superfície de platja de la nostra piscina, només hi cabrien 
unes 40 persones a la vegada i, per tal que tothom pogués gaudir d’aquestes, s’hauria d’haver 
fet torns. 

D’altra banda, però no ha estat l’únic motiu de decisió, això comportaria augmentar la vigilància 
i neteja, fet que implicaria augmentar una partida de, normalment, 34.000€, fins a més 50.000€. 

Així i tot, les piscines han estat preparades per obrir en cas que la situació canviés i així ho 
permetés i i es va fixar com a data límit per l’obertura de la piscina el dia 15 de juliol.

Finalment, després de veure l’evolució a l’alça de la propagació del virus, l’augment de brots en 
el nostre territori i l’enduriment de les restriccions sanitàries decretades, ha pres la decisió de 
no obrir la piscina aquest estiu.

Creiem que és la decisió més prudent i més assenyada per tal de garantir la seguretat i la salut 
dels nostres convilatans.

De més a més, amb els recursos que no s’han calgut invertir en la piscina aquest any, l’Ajuntament 
està preparant un segon pla de xoc per lluitar contra la crisi social provocada per la Covid-19.
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La nova realitat
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Sant Joan 
2020 
Per motius de seguretat, la 
revetlla de la nit Sant Joan es 
va veure obligada a anul·lar-
se. Així i tot, per no perdre 
l’essència de la festivitat, per 
tercer any consecutiu ens van 
tornar a atorgar el privilegi de poder rebre la flama del Canigó, després de 42 anys recollint-la 
els moranovencs i moranovenques a la Plaça de la Llibertat de Reus, gràcies a Òmnium Cultural 
de les Terres de l’Ebre. 

Els nostres representants (pubilla, hereu, fadrins i damisel·les) van recollir la flama d’una manera 
diferent, al nostre ajuntament, condicionada per la nova realitat a la que ens hem vist obligats 
degut a la pandèmia de la covid-19. Per aquest motiu, l’organització d’aquest acte tan nostre es 
va veure afectada  per les mesures de seguretat de la nova realitat. Així i tot, es va treballar amb 
la Comissió de Cultura per dissenyar un model alternatiu adaptat a aquesta que, en la mesura 
del possible, permetés gaudir d’una tradició tan nostrada com ho és la revetlla de Sant Joan.

Enguany, es va voler donar un cert protagonisme a una entitat que, per la seva naturalesa, està 
molt lligada a aquesta festivitat, com ho és la colla de diables Masovers de Móra la Nova que, 
juntament amb el pubillatge, van anar a encendre les fogueres dels participants del Concurs 
de Fogueres.

3,2, 1 Acció! Una nova entitat moranovenca
Durant aquest mes de febrer es va anunciar la creació d’una nova entitat al nostre poble. Es 
tracta de l’associació 3, 2, 1 Acció!, una associació sense ànim de lucre, que té com a objectiu 
realitzar sessions de cinema i esdeveniments culturals per a tots els públics.

Malauradament, la covid-19, no els va deixar tenir un bon inici. Així i tot, el passat 19 de juny, es 
va poder estrenar realitzant cinema a la fresca al Poliesportiu Municipal amb la pel·lícula “Uno 
más en la família”; sempre respectant les mesures de seguretat pertinents.

L’enhorabona per l’organització i esperem que l’èxit del primer dia continuï d’ara endavant!

Creu Roja
La Creu Roja té un conveni amb  l’Ajuntament de Móra la Nova 
on l’organització dóna els serveis sanitaris en tots aquells 
esdeveniments que per aforament ho requereixen. Aquest 
any hi haurà pocs o, gairebé, cap d’aquests esdeveniments. 
Malgrat tot, s’ha volgut afegir una clàusula al conveni signat, 
el passat 16 de juny, en què l’Ajuntament de Móra la Nova 
abonarà l’import íntegre de 5000€ amb independència del 
nombre de serveis, que molt possiblement seran 0. 

La Creu Roja revertirà aquests diners en ajuda en la greu crisi 
social provocada pel Covid-19 i que a Móra la Nova ha deixat unes 40 famílies que necessiten 
el seu ajut per a poder posar un plat a taula.
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Casal d’estiu
El passat 29 de juny, va començar el Casal d’Estiu de la població. Conscients que els nostres 
infants van fer un gran esforç durant el confinament, no hem volgut deixar-los sense el seu temps 
de lleure. Això sí, donada aquesta situació tan excepcional, el Casal funciona d’una manera 
diferent. La seva realització s’està duent a terme a l’Institut Escola 3 d’abril, per tal de poder 
separar per grups de 10 els infants, atès que el protocol així ho exigeix. Aquests grups s’han fet 
en base a l’edat dels infants, per tal, també, de realitzar activitats adaptades en aquests.

D’altra banda, s’ha volgut reforçar el nombre de monitors per poder assegurar que es respectin 
totes les mesures de seguretat i s’ha volgut ajudar al sector cultural, que amb aquesta crisi és 
un dels sectors més afectats, portant, cada divendres, un petit espectacle privat, per tal que els 
infants puguin gaudir, encara més, del Casal.

La nova realitat
Els nostres drets són els vostres drets, el meu 
orgull és el teu orgull
El passat 28 de juny va ser el dia Internacional de l’Orgull LGBTI+. Com cada any, la bandera del 
col·lectiu va onejar al balcó de l’Ajuntament. De més a més, però, per commemorar la diada, ens 
vam voler sumar a la campanya promoguda des de la Direcció General d’Igualtat, visibilitzant 
el col·lectiu, realitzant la pintada de dos bancs de la plaça de la Verdura amb els colors de la 
bandera i, posteriorment, fent la lectura d’un manifest.

La llar de jubilats 
disposarà de nou mobiliari
Des de la Regidoria de Benestar de l’Ajuntament de Móra 
la Nova, s’ha aconseguit, novament, que l’obra social de 
La Caixa atorgui una subvenció de 3.000€ destinada a 
un projecte tan important com ho és renovar el mobiliari 
de la Llar dels Jubilats. Es tracta d’una reivindicació de la 
nova Junta de la Llar de Jubilats, que podrà ser coberta 
gràcies a aquest acord de col·laboració.
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Enguany, sense Festa Major!
Aquest any a causa de la crisi sanitària, la comissió de festes, havia preparat un programa amb 
fortes mesures de seguretat i adaptat a les circumstàncies que estem vivint, perquè tothom 
pogués gaudir d’uns dies d’esbarjo, després dels durs mesos que hem viscut. 

Ara, però, davant la situació en què ens hem trobat a Móra la Nova, l’únic desig és que els 
nostres veïns i veïnes afectats pel covid-19 es recuperin satisfactòriament i que es talli la cadena 
de contagis. Per tant, malauradament, aquesta Festa Major diferent, s’ha hagut d’anul·lar en la 
seva totalitat.

 Així que es pugui,es  reprendrà la tasca d’oferir  uns moments d’esbarjo segur, per tal d’alleugerir 
la càrrega d’aquests temps tan difícils que ens ha tocat viure. 

Cuideu-vos i cuidem-nos tots.

Posa cara al que compres, ajudem al nostre 
comerç local!
Des de la regidoria de Comerç s’ha engegat la campanya “Posa cara al que compres” a fi de 
conscienciar la gent de la importància d’apostar pel comerç local.

Durant el confinament han augmentat les compres per internet o a domicili. Perquè això canviï, 
no únicament ens servirà aquest espot, sinó que és imprescindible la col·laboració de tothom. 

El comerç local és una gran font de treball i riquesa perquè, si tu compres a les botigues del 
poble, ajudes a que es creïn més llocs de treball i els teus diners es quedaran al poble, ajudant 
a enriquir les persones que hi viuen. De més a més, a la vegada, aquests establiments també 
es proveeixen de productes locals i ajuden a altres comerços locals o de la zona. Estem parlant, 
doncs, de promoure una economia més sostenible, social i justa. 

Els negocis del poble són dels teus veïns; d’aquells que et coneixen, que t’ho tindran preparat 
només arribar, que t’ajudaran en tot moment i que et donaran sempre la resposta més òptima.

Per tant, moranovencs i moranovenques, poseu cara al que compreu. Ajudeu el comerç i, en 
definitiva, a la nostra vila.
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Les Terres de l’Ebre és ja la primera de les 
àrees 5G de Catalunya
El conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, Jordi Puigneró, 
va presentar el passat 2 de juliol, al 
Pavelló 1 d’octubre de Móra la Nova, la 
primera àrea 5G de Catalunya en l’àmbit 
rural, impulsada pel Departament, 
amb el suport de Mobile World Capital 
Barcelona i la Fundació i2CAT i el 
lideratge local del Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre, el suport del Consorci 
per a la promoció del sol industrial del 
polígon del Molló, així com de diverses 
institucions i empreses de les Terres de 
l’Ebre.

Les àrees 5G seran espais territorials 
on es promourà la tecnologia 5G amb 
activitats de formació i disseminació, tallers, proves de concepte i laboratoris. Un dels objectius 
de la iniciativa és contribuir a reduir l’escletxa digital, fomentar la innovació i dinamització 
econòmica, i convertir la tecnologia en un “antídot” al despoblament.

La infraestructura de xarxa 5G dona cobertura des d’aquest dijous a Móra la Nova i Móra d’Ebre. 
L’estació base, que és una infraestructura neutra, s’ha situat al polígon del Molló de Móra la Nova 
i inicialment té freqüència cedida per Orange, tot i que es treballa per afegir altres operadors.

Es posposa la 189a edició de la fira
El passat 16 de juliol, en el ple municipal es va votar a favor de manera unànime, pels tres 
grups polítics municipals, la suspensió de la nostra estimada Fira.

No ha estat una decisió fàcil de prendre, donada la història i l’arrelament d’un dels actes 
més emblemàtics i el principal esdeveniment firal i comercial de Móra la Nova i la comarca 
de la Ribera d’Ebre. Així i tot, assessorant-nos per tècnics i la Comissió de Fires, ens hem 
vist obligats a posposar la 189a edició de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra 
la Nova a l’any 2021, atès que, logísticament, no es pot assegurar el compliment de les 
mesures de seguretat contra la covid-19 en molts dels espais d’aquesta i, per altra banda, 
no es vol realitzar una Fira en format reduït, ja que desvirtuaria el format original i, tampoc, 
s’acabaria de garantir mai la seguretat d’expositors i visitants en un esdeveniment que 
aplega a moltíssima gent de fora de la comarca.

De més a més, si bé és cert que encara no se sap quina situació hi haurà a l’octubre, la 
Fira és un esdeveniment que requereix molts mesos d’organització com, per exemple, el 
concurs de vins, que s’inicia al maig i que no s’ha pogut realitzar a causa de l’Estat d’Alarma.
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Fibra òptica troncal xoc cap al molló 
Durant el mes de juny es va realitzar, al nostre municipi, les obres per portar la XOC (Xarxa 
Oberta de Catalunya) al polígon del Molló i a Falset, 
com a capital de comarca del Priorat.

La troncal de fibra òptica es connecta al Carrer Lluís 
Companys i continua per la C-12 fins al polígon i 
després segueix cap a Tivissa, La Serra d’Almos 
fins a arribar a Falset; fent servir en tot moment 
infraestructures viàries de la Generalitat.

Es tracta d’una obra de vital importància per la 
nostra comarca i pel nostre polígon, conjuntament 
amb altres projectes, ja que significarà un impuls 
diferencial pel futur de la nostra comarca.

Les noves tecnologies i els nous reptes, com el canvi 
climàtic, la transició energètica o l’escenari resultant 
de la pandèmia de la COVID-19, transformaran la 
nostra societat, i jugaran un paper molt important 
pel món rural; on aquest ha de ser protagonista 
del canvi per garantir un futur digne als nostres 
territoris.

Pressupostos 
participatius a 
l’avinguda Caixa 
de Pensions
S’han iniciat les obres de substitució 
de les voreres de l’Avinguda Caixa 
de Pensions. És una obra fruit del 
procés de participació ciutadana i 
que va ser la primera opció triada 
pels convilatans.

A més, com sempre que hem pogut, 
és una obra que durà a terme un empresari local. Si això sempre és important, en els 
moments actuals de la crisi provocada pel Covid-19 encara adquireix més importància.

Demanem disculpes al veïnat per les molèsties que l’obra hagi pogut ocasionar.



13  

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL, ESPECIAL COVID-19

Obres i serveis
Restitució del parquet i canvi de lluminàries 
del pavelló d’esports municipals
Durant el passat hivern, es va realitzar unes obres de substitució de la caldera d’aigua calenta 
del Pavelló d’Esports per tal de generar un estalvi energètic i econòmic. A causa d’això, durant 
el procés es va produir una fuita d’aigua que va fer malbé tot el parquet de la pista.

En el passat ple de l’11 de juny es va aprovar una memòria, redactada per l’arquitecta municipal, 
valorada en un import de 109.378,31€ i una partida pressupostària per poder licitar i tenir la 
pista amb un parquet nou al començament de les temporades esportives, ja que són moltes les 
entitats i clubs esportius de la població que en fan ús.

Només la retirada del parquet ja hauria suposat una despesa d’uns 10.000€, però, per tal 
d’estalviar aquests diners de l’Ajuntament, el parquet ha estat retirat pel personal de la brigada 
municipal i els treballadors del pla d’ocupació Enfeinat del Consell Comarcal.

Així i tot, aquesta obra sobrevinguda significarà un esforç econòmic considerable per les arques 
municipals i s’afrontarà sense necessitat de demanar cap crèdit.

D’altra banda, a principis de juliol, es va concloure la substitució de l’enllumenat convencional a 
Led del mateix Pavelló d’Esports.

L’ajuntament de Móra la Nova va accedir a la convocatòria de subvenció PAES19 per l’eficiència 
i estalvi energètic.

Càlcul de l’estalvi energètic i econòmic:

- Consum focus instal·lació antiga. 26.280 kW

- Consum focus Led 9.855 kW

- Estalvi energètic 16.425 kW

Càlcul termini de retorn de la inversió:

- Inversió total 13.739,55 €

- Estalvi econòmic anual 2.463,75 €

- Termini de retorn de la inversió 5,58 anys

L’empresa local Francesc Argilaga Pellisé ha estat la que ha realitzat la substitució de l’enllumenat. 
Una vegada més, apostant pels empresaris de Móra la Nova.
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La construcció de l’Institut Escola 3 d’Abril ja 
és una realitat
Aquest passat 21 de juliol de 2020, el Govern de la Generalitat va aprovat 17 noves construccions 
i grans actuacions en obres en centres educatius per valor de 91 milions d’euros. Un d’aquests 
centres, és el nostre desitjat Institut Escola 3 d’Abril, que es construirà des de zero en uns nous 
terrenys.
Es tracta d’un procés molt llarg en el que molts pares i mares moranovenques, i el personal 
educatiu, s’ha hagut de carregar de paciència perquè els infants i joves creixessin amb la màxima 
normalitat possible, tenint en compte la difícil situació d’educar en barracons o adaptant espais 
que inicialment no estaven pensats com a aules.
Són 10 anys de lluita constant perquè avui hàgim arribat on som:
-    El 2011, el Govern català va cedir la titularitat de l’Institut Escola 3 d’abril. A l’inici del curs 
d’aquell mateix any ja es van instal·lar els primers barracons per a la primera línia d’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO).
Posteriorment, l’Ajuntament de Móra la Nova va comprar uns terrenys ubicats davant del Mas 
de la Coixa amb la intenció de construir en aquella ubicació el nou Institut Escola.
-    El 2015, es van començar a iniciar tots els tràmits necessaris per cedir aquests terrenys 
al Departament d’Educació, uns tràmits imprescindibles, ja que sense ells mai s’hauria pogut 
iniciar cap tipus de construcció, però finalment es van haver de desestimar aquests terrenys, 
per part del Departament i el mateix Ajuntament, ja que no es consideraven adequats.
-    Arran d’això, es va haver de buscar una nova ubicació per acollir la infraestructura. 
L’Ajuntament va optar per ubicar l’Institut Escola entre el polígon dels Aubals i la zona del 
Comellar que, a l’estar qualificats de zona verda, es va haver d’iniciar una modificació urbanística 
de 9.000 metres quadrats per reconvertir-ho en zona d’equipaments. Realitzats tots els tràmits 
administratius, el 2019 es van poder cedir els nous terrenys al Departament.
Finalment, un any després, s’ha aconseguit que el Departament d’Educació aprovi un acord per 
realitzar una inversió de 4.914.000€ per a la construcció del nou Institut Escola 3 d’Abril de 
Móra la Nova; que s’haurà de construir en un termini màxim de 6 anys.
El passat 23 de juliol el Conseller d’Educació, Josep Bargalló, i la Directora Territorial d’Educació 
va venir a Móra la Nova per reunir-se amb representants de l’Ajuntament i la comunitat educativa 
per parlar del nou projecte i va visitar els terrenys on es construirà l’edifici.
Es tracta d’una notícia molt esperada que mostra els fruits que ha donat el treball de moltes 
persones.
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Són molts els veïns i veïnes que a causa 
de la covid-19 ho estan passant malament 
a casa seva. Des de l’Estat, la Generalitat i 
també des de l’Ajuntament, s’ha mirat de 
poder donar un seguit d’ajuts per alleugerir 
la difícil situació econòmica. Us adjuntem un 
llistat i una breu explicació d’aquests.

Ajuts de l’estat i la 
Generalitat
Dins el web de la Generalitat han creat un 
nou apartat amb un llistat de tots els ajuts 
que es poden sol·licitar per pal·liar la crisi. 
Podeu consultar-ho a: http://web.gencat.
cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/.

D’aquests, en destaquem:

 1. Ajuts de consum.

 - Descomptes en la factura de l’aigua. 
S’aprova la reducció del 50% del cànon 
de l’aigua a tots els usuaris domèstics 
durant dos mesos (abril i maig) i s’aplica 
automàticament. També podeu sol·licitar el 
cànon social de l’aigua a Tràmits gencat.

 - Descomptes en la factura de la 
llum. Les persones que ja eren beneficiàries 
del bo social no han de fer cap sol·licitud, 
ja que es prorroga automàticament fins al 
30 de setembre. Les persones que no són 
beneficiàries poden sol·licitar el bo social en 
qualsevol moment.

 2. Ajuts per a treballadors.

 - Ajut extraordinari per a persones 
treballadores que hagin acabat contractes 
temporals durant l’estat d’alarma. Es tracta 
d’un ajut del 80% de l’IPREM que es tramita 
des del web del SEPE (Servicio Público de 
Empleo Estatal). En l’apartat de procediment 
i serveis hi trobareu tota la informació. 

 3. Ajuts per a l’economia personal i 
familiar.

 - Ajut per a garantir un ingrés mínim 
vital a les famílies més vulnerables. És un ajut 

per a les persones en situació de vulnerabilitat 
que visquin soles o que formin part d’una unitat 
de convivència. Altres requisits de circumstàncies 
personals i/o de la unitat de convivència.  El 
termini per resoldre la sol·licitud és de l’1 de 
juny al 15 de setembre.  Es pot sol·licitar més 
informació al telèfon gratuït 900 20 22 22 de 
8.30 a 20.30 hores de dilluns a divendres.

 - Disponibilitat de reemborsament dels 
plans de pensions. Les persones afectades per la 
crisi de la COVID-19 que estiguin a l’atur podran 
sol·licitar el reemborsament dels seus plans de 
pensions. El termini és després de sis mesos de 
que va entrar en vigor l’estat d’alarma (16 de 
març).

 4. Ajuts d’habitatge.

 - Ajut per al pagament total o parcial 
del lloguer de l’habitatge habitual. Ho poden 
sol·licitar les persones, amb residència legal a 
Catalunya, que disposin d’un contracte de lloguer 
d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans, que 
sigui els seu habitatge habitual i que es trobin 
en situació de vulnerabilitat. Els terminis de la 
sol·licitud són del 19 de maig al 30 de setembre 
de 2020.

 - Ajornament del pagament d’hipoteques, 
préstecs no hipotecaris i targetes de crèdit. És 
una moratòria en el pagament de les quotes 
de les hipoteques contractades per a la 
compra de l’habitatge principal, dels préstecs 
no hipotecaris i de les targetes de crèdit que 
poden demanar les famílies que pateixin una 
reducció en els seus ingressos per causa de la 
COVID-19. La data límit per a sol·licitar-ho és al 
29 de setembre de 2020.

 - Programa de microcrèdits per pagar el 
lloguer d’habitatges de petits propietaris. És una 
mesura que posa a l’abast de persones i famílies 
vulnerables un programa de microcrèdits  
per pagar el lloguer. Concretament, per als 
habitatges de petits propietaris. L’ajut s’ha de 
sol·licitar directament a l’entitat bancària abans 
del 30 de setembre de 2020 i s’ha de formalitzar 
abans del 21 d’octubre de 2020.  
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 5. Ajudes a empreses i persones 
treballadores autònomes. 

Des del portal web de la Generalitat s’ha 
creat una nova eina anomenada Cerca de 
mesures i ajuts per COVID-19 i orientada 
a empreses i persones treballadores 
autònomes. Ho podeu trobar accedint 
a aquest enllaç: http://canalempresa.
gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/tramit/
cerca-guiada-de-tramits

Com funciona?

• L’eina obre una sessió de preguntes 
en funció de si sou treballador autònom 
o empresa i la vostra activitat

• Les respostes condicionaran el 
resultat final.

• La sessió de cerca  de mesures es pot 
desar. La podeu recuperar més tard per 
comparar diferents resultats en funció de 
diferents respostes.

Què n’obtindreu?

• El resultat de la cerca inclou la 
informació de les mesures i ajuts als 
quals podeu optar.

• El resultat és personalitzat i varia en 
funció de les vostres respostes que heu 
donat.

Versions suportades dels navegadors:

L’eina es pot visualitzar en Android, Iphone 
o en PC.

Per a poder visualitzar-la correctament 
s’han de fer servir les següents versions dels 
navegadors o superiors:

• Internet Explorer 11

• Microsoft Edge 1709

• Mozilla Firefox 29

• Google Chrome 41

Ajuts de l’Ajuntament
Per tal de lluitar contra la crisi generada per la 
pandèmia de la Covid-19, l’Ajuntament, a partir 
de finals de març, va posar en marxa un pla 
de xoc amb 12000 euros, per poder ajudar a 
l’economia local a lluitar contra la crisi generada 
per la pandèmia de la Covid-19. Actualment ja 
s’ha pogut tancar del tot aquest primer paquet 
de mesures que consta de: 

Abonar una quantitat econòmica d’uns 7000€ 
en concepte de serveis suspesos.

En què consisteix?

Es retornarà el pagament de la part proporcional 
dels dies que no s’han pogut realitzar les 
activitats habituals, per les quals es fa pagar 
el servei de l’Ajuntament, per l’alerta sanitària. 
També es va aturar, directament, el cobrament 
d’algun d’aquests.

A qui va dirigit?

A totes les persones de Móra la Nova que 
hagin pagat els serveis de l’Ajuntament que 
s’especifiquen a continuació.

• Es retornarà el pagament de les 
escombraries dels establiments comercials 
durant el període que s’han vist obligats a 
tancar per l’alerta sanitària.

• Es retornarà la part proporcional de la taxa 
d’ocupació de l’espai públic de terrasses de 
bars i restaurants que hagin hagut de tancar 
obligatòriament a causa del Reial Decret.

• Es va aturar el cobrament  de la taxa de la 
Llar d’Infants del període que ha estat tancat 
per l’alerta sanitària. 

•  No es farà pagar el primer trimestre del 
curs vinent dels cursos lliures de l’Escola 
d’Arts que enguany no han pogut realitzar el 
tercer trimestre per l’alerta sanitària. 

Com s’ha de sol·licitar?

No cal sol·licitar-ho, l’Ajuntament ho tramitarà 
d’ofici.
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Quan es rebrà?

A la segona quinzena de setembre.

Construcció d’un fons de 5000€  per mitigar 
els efectes econòmics de la pandèmia:

En què consisteix?

Aquests 5000€ s’utilitzaran per a ajudar a 
les empreses locals que han estat obligades 
a tancar durant l’estat d’alarma  a  
causa del Reial Decret 463/2020 davant de 
la crisis sanitària provocada pel COVID-19.

Com es distribuirà?

Es pagarà un percentatge del rebut de 
les escombraries 2020 amb un límit per 
empresa de 120€ fins a esgotar la partida.

Com s’ha de sol·licitar?

Se sol·licitarà mitjançant un model de 
sol·licitud que es donarà compte al pregó, 
ebando i xarxes socials. Es pot sol·licitar 
durant tot el mes d’agost i la primera 
setmana de setembre.

Quan es rebrà?

Es preveu realitzar el pagament a finals 
d’any.

Dit això, amb els recursos estalviats per la no 
obertura de la piscina municipal, l’Ajuntament 
també està preparant un segon paquet de 
mesures, on, més endavant, s’informarà de 
les dates per fer la sol·licitud i per rebre el 
pagament. Aquestes consisteixen en:

 1. Construcció d’un fons de 2500€  
per mitigar els efectes econòmics de la 
pandèmia.

A qui va dirigit?

Aquests 2500€ s’utilitzaran per a ajudar als 
bars i restaurants que han estat obligades 
a tancar durant l’estat d’alarma a causa del 
Reial Decret 463/2020 davant de la crisi 
sanitària provocada per la  COVID-19.

Com es distribuirà?

Es pagarà el rebut de la taxa d’ocupació de via 
pública de bars i restaurants de tot l’any.

Com s’ha de sol·licitar i quan es rebrà?

Més endavant s’informarà.

 2. Construcció d’un nou fons de 5000€  
per mitigar els efectes econòmics de la 
pandèmia.

A qui va dirigit?

A les persones empadronades a Móra la Nova 
que hagin sofert un ERTO.

Com s’ha de sol·licitar i quan es rebrà?

Més endavant s’informarà.

 3. Subvenció de 5000€ per a l’esport 
base de Móra la Nova.

A qui va dirigit?

Es tracta d’una ajuda per a la promoció de 
l’esport base de Móra la Nova, que no ha 
pogut realitzar les seves activitats a causa de la 
pandèmia. 

Com s’ha de sol·licitar i quan es rebrà?

Més endavant s’informarà.

 4. Subvenció de 2000€ per a la Creu 
Roja.

A qui va dirigit?

Es tracta d’una subvenció per a la Creu Roja de 
Móra la Nova, a banda del conveni anual, perquè 
aquesta ho reverteixi en  ajuda en la greu crisi 
social provocada pel Covid-19 i que ha deixat 
unes 40 famílies moranovenques afectades, 
que necessiten el seu ajut per a poder posar un 
plat a taula.
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Opinió
PSC
SALUT, COVID19, ECONOMIA I 
GOVERN MUNICIPAL

El govern de Móra la Nova, no 
està exempt del repte que implica 
afrontar una pandèmia, on tot   és 
centralitza en la protecció de la 
salut i l’auxili de l’economia local. 

Però, nosaltres pensem que el 
govern municipal no ha estat a 
l’alçada del que el teixit comercial 
i empresarial local esperava. 

Sanitàriament, el no fer res 
(suspendre o aplaçar fires, tancar 
piscines, tancar locals, etc) dona 
resultats. Però aquesta és la 
postura fàcil. 

Governar implica trobar 
equilibris que permetin mantenir 
sans i estalvis a la comunitat i que 
econòmicament no s’aturi fins al 
punt on no hi hagi retorn. És així 
de senzill. O, salvant les distàncies, 
es que no estàs governant quan 
decideixes incrementar taxes o 
impostos municipals? Un excés de 
prevenció afecta negativament 
al debilitat teixit comercial 
Moranovenc.

Posant els mitjans de protecció 
individuals adequats, contractant 
agents cívics que recolzin als 
vigilants municipals donant 
informació a peu de carrer; 
pensem que en un bon punt de 
partida per afrontar la pandèmia 
amb un altra perspectiva.

No fer res per la 189 edició de 
La fira,  pensem que no es la 
millor solució, passar de 100 a 0, 
és l’opció fàcil, tant organitzativa 
com econòmicament.

La dificultat esta en pensar i 
dur a terme una versió menys 
multitudinària, però segura i 
que mantingui “la Fira” dins del 
calendari. Ja seria una victòria, 
encara que només fos de forma 
institucional. 

Cuideu-vos!!

ERC
En primer lloc, des d’Esquerra 
Republicana us volem fer arribar tot 
el nostre escalf, acompanyemals 
nostres familiars i amics més 
vulnerables per superar-ho 
plegats. Aquesta pandèmia ha 
posat lescoses molt complicades 
econòmicament a tothom. La 
gestió d’aquesta crisi també 
ha estat moltdíficil i, en aquest 
context, hem trobat a faltar una 
oposició constructiva i responsable, 
menyspendent de fer i fer-se fotos 
i més disposada a arremangar-
se per sumar esforços.Des de les 
passades eleccions l’equip de 
govern ha treballat per complir el 
nostre programaelectoral: s’han 
inaugurat els rentadors rehabilitats 
del Mas de la Coixa, nou punt 
turístic i històric,recordant el 
paper trascendental de la dona; 
la Regidoria de Serveis Socials 
ha aconseguit unasubvenció de 
3.000 € de l’Obra Social La Caixa 
per renovar el mobiliari de la llar de 
jubilats; s’hacontinuat   apostant   
per   les   energies   renovables   i   el   
consum   sostenible   canviant   els   
sistemesd’il·luminació de diverses 
infraestructures municipals, com 
el poliesportiu, posant-hi llums 
led ambun consum molt menor; 
i per últim i el més important, 
s’ha tancat un acord històric 
-després demolta feina- amb el 
Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat per la construcció 
d’un nou IE 3d’Abril.Encara ens 
queda moltíssima feina per fer i 
l’assumim amb moltíssima il·lusió i 
ganes. I si bé lacrisi sanitària que 
vivim pot dificultar la realització 
d’algunes propostes, ja que 
s’han hagutd’invertir recursos 
tan humans com econòmics per 
combatre la pandèmia, nosaltres 
seguiremtreballant al màxim, 
com sempre, des de l’honestedat 
i la transparència, avançant en 
la millora delbenestar de tots els 
moranovencs i moranovenques: 
amb tu fem Móra la Nova! Cuideu-
vos, cuidem-nos!

JUNTS per MÓRA 
LA NOVA
El Govern de la Generalitat ha aprovat 
la construcció del nou Institut-Escola 3 
d’Abril. Aquest ha estat un llarg camí 
que va començar el 14 d’octubre de 
2010 amb la petició unànime del 
nostre ajuntament al departament 
d’Ensenyament, de la creació d’un 
Institut-Escola. Al mes de desembre de 
2010 el Departament d’Ensenyament 
va adoptar la resolució d’implantar un 
Institut-Escola a la nostra població, a 
partir del curs 2011-2012.

Finalment en el ple municipal del dia 
1 d’abril de 2011, es va aprovar per 
unanimitat la compra dels terrenys 
de davant del Mas de la Coixa, per 
a la seva ubicació, d’acord amb el 
Departament. Posteriorment es va 
aprovar el canvi d’ubicació i és ara, 
després de 10 anys, que hem rebut la 
feliç notícia de l’anunci de la inclusió 
del nostre Institut-Escola en un pla 
d’inversions per fer-lo realitat.

Des de Junts per Móra la Nova, 
celebrem l’acord del nostre Govern 
i felicitem a tots els que al llarg 
d’aquests anys han treballat perquè 
sigui una realitat.

Malauradament, hem de tornar 
a aprofitar el Butlletí Municipal 
per informar a la població que 
novament els resultats de comptes de 
l’Ajuntament per l’any 2019 no han 
sigut satisfactoris.

Com ja vam fer públic en l’anterior 
edició, durant l’any 2018 l’equip de 
govern va gastar més diners dels que 
va ingressar, i va tenir que retirar de la 
guardiola de l’ajuntament 259.000€. 
Doncs bé, ara que coneixem els 
resultats del 2019 han tingut que 
retirar 349.000€ de més. Si tenim en 
compte que l’any 2015 vam sortir del 
govern municipal deixant un romanent 
de 521.688,86€ ara a mig 2020 tan 
sols queden estalviats 58.291,41€!

No és una noticia gaire esperançadora 
per fer front a un any econòmicament 
complicat degut a la pandèmia.

Aquest números expliquen perquè 
l’equip de govern va incrementar els 
impostos per al 2020. I potser també 
farà pensar a més d’un si totes les 
activitats o serveis que es suspenen 
són realment per la nostra seguretat o 
hi han altres motius darrera.
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Informació

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
TEMPERATURES PRECIPITACIONS

Temp. Màx. Temp. Mín.

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
GONZALEZ CRUZ, JOSEFA
MONTAMAT ARGILAGA, FERNANDO
CASADO MONCLÚS, JOSEP
SANAHUJA FANDOS, FRANCISCO 
MARGALEF COSTA, RAMONA 
JAUMOT GIRONÉS, ROSA 
PEDRET SOLÉ, TERESA
MUÑOZ OLIVARES, ANTONIO
CIUTAT DOLORES, ANTONIA
ROJAS PEREZ, MANUEL
ARENAS CRUCES, MARIA
GASCA SANCHO, JOAQUIN
PONS SANS, RAMON
CARBONELL FALCÓ, FRANCISCA 
ROYO GRAÑENA, MARIA MERCEDES
AGNE MARGALEF, MARCELINO
PALACIOS GONZALEZ, MARIA 
ESTIVILL DESCARREGA, RAIMUNDA
CASTELLVÍ BARGALLÓ, MONTSERRAT
MUÑOZ MUÑOZ, VICENTA

NAIXEMENTS
DOBRIN, FILIP AVRAHAM
IOAN, MIRIAM ELISA
FERNANDEZ MARQUES, JÚLIA
ESCODA GARI, TERESA
MIRAVETE VALENCIA, ARLET
LAGUNAS FERNÁNDEZ, EBAN

Abril
Maig
Juny

14,6 L (4,4 L dia 19)

23,6 L (15,8 L dia 10)

21 L (8,6 L dia 18)

34,9 º (dia 21) 12,1 º (dia 14)

32,6 º (dia 22) 10,9 º (dia 18)

24,5 º (dia 29) 4,4 º (dia 4)
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