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SALUTACIÓ
Benvolguts convilatans,
el passat 26 de Maig, la població de Móra la Nova va escollir la llista que 
encapçalo per a governar Móra la Nova els propers 4 anys. Serà la da-
rrera legislatura que tindré l’honor de ser l’alcalde del poble on he nas-
cut, tal com em vaig comprometre. I jo personalment, amb l’equip que 
m’acompanya fa temps i la Maria Font i el Ferran Rosich com a noves 
incorporacions, hem assumit el repte amb una enorme responsabilitat 
però amb tota l’empenta necessària.
Tots sabem que són temps complexos per al diàleg i fer política a Cata-
lunya ja que la voluntat política dels catalans és menystinguda a Madrid. 
Però això no ens farà defallir i seguirem treballant pel nostre poble. Te-
nim enormes reptes pel davant, com és una emergència climàtica que 
ara comença a ser pressa seriosament. 
Móra la Nova posarà el seu gra de sorra i nosaltres hem començat a re-
duir la despesa energètica municipal. Primer amb la nova  il·luminació del camp de gespa, properament 
amb un nou sistema d’escalfament de l’aigua sanitària del Pavelló d’Esports i ja estem treballant amb 
l’autoconsum energètic en d’altres edificis municipals. 
Però també, i sense desvincular-ho del canvi climàtic, un altre repte que tenim damunt la taula és el sub-
ministrament de l’aigua potable a la població i la recerca d’alternatives al subministrament. Un nou pou 
i un nou dipòsit és una promesa de l’administració central que no s’ha dut a terme. Nosaltres continua-
rem insistint perquè aquest projecte que ja està redactat i amb els terrenys expropiats es materialitzi, 
però no ens tanquem a buscar alternatives davant de l’immobilisme de Madrid.
La dinamització del polígon del Molló i la generació d’ocupació al nostre territori és un altre repte que 
tenim damunt de la taula i amb el que continuem treballant, malgrat les dificultats de la conjuntura 
econòmica i la multitud de polígons buits que hi ha al país.
Finalment, no em queda més que agrair-vos a tots la confiança depositada en el nostre equip i garantir-
vos que amb encerts o errors, amb el treball no defallirem. 
Una abraçada cordial.
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Actualitat  política
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019
Del dissabte 23 de febrer i al dissabte 2 de març, i  van ser els dies on la ciutadania de Móra la 
Nova va poder decidir una part del pressupost, per segona vegada consecutiva en la història 
de Móra la Nova.
Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, mi-
tjançant el qual els ciutadans i les ciutadanes 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, els Pressupostos Participatius pretenen incorporar, dins del procés, 
accions destinades a millorar els canals de comunicació entre l’Ajuntament de Móra la Nova i 
els vilatans.
El resultat de les votacions va ser el següent:
- 1a fase d’arranjament de les voreres del municipi: 84 vots.
- Altres : 73 vots. (opció més votada Projecte Centre de dia per la gent gran).
- Ampliació de la biblioteca, amb una zona infantil: 41 vots.
- Ampliació de la zona de gespa artificial de les piscines municipals: 30 vots.
- Adequació d’una zona per a un pàrquing d’autocaravanes: 10 vots.
- Vots nuls: 14.
Agraïm la participació dels moranovencs i moranovenques en aquesta segona convocatòria. 
Entre tots i totes fem una Móra la Nova millor.

LLUM VERDA A UNA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA PER A LA COM-
PRA DE FILTRES PER  L’AIGUA  A  MÓRA LA NOVA
El ple de Móra la Nova del dia 28 de Febrer va aprovar una modificació pressupostària que, 
entre altres coses, habilitava una partida de 65.000€ per a la licitació de compra d’uns filtres 
de carbó actiu per a tractar l’aigua del pou afectada per plaguicides. 
Cal recordar que Móra la Nova va tindre declarada una alerta sanitària, ara hi ha unes unitats de 
filtratge de lloguer, amb un cost anual d’uns 27.000€ i prorrogat el pressupost 2019 pels vots 
conjunts del PSC i PdeCat.
La modificació pressupostària va prosperar amb els vots favorables d’ERC, l’abstenció del PSC i 
els vots en contra del PdeCat.

EL  JUTJE  CITA  A DECLARAR A L’ALCALDE
L’alcalde de Móra la Nova, Francesc Moliné, va decla-
rar el passat 12 de juny davant la titular del jutjat de 
Falset com a investigat per l’organització del referèn-
dum de l’1-O. Moliner, a qui la jutgessa encara no ha 
atribuït cap delicte concret, ha estat citat després que 
la Guàrdia Civil decidís ampliar a la celebració de la 
consulta la investigació que es va iniciar per les de-
núncies contra el cos armat de tres veïns lesionats 
durant la jornada i la feta per l’Ajuntament pels danys 
patits pel pavelló firal. Confiat que la causa contra ell 
s’acabarà arxivant, l’alcalde, que va acudir al jutjat de 
Falset acompanyat d’una cinquantena de veïns i cà-
rrecs territorials del seu partit.
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TRENCAMENT DE  LES NEGOCIACIONS  PRESSUPOSTOS  2019

Després que en el Ple de pressupostos del dia 27-12-2018 no s’aprovés el Pressupost 2019 
pels vots en contra dels dos grups de l’oposició, l’equip de govern de Móra la Nova va dur a 
terme diferents reunions per tal d’intentar arribar a un acord que satisfés totes les parts.
Una de les premisses bàsiques de l’equip era realitzar una contenció del deute intentant 
rebaixar-lo el possible fins a un punt que sempre havien vist com a raonable. Es considera-
va que hi havia un seguit d’actuacions molt necessàries i imprescindibles per a la població , 
com ara els filtres per l’aigua potable o la reposició de la caldera d’aigua calenta del pavelló 
d’esports, entre d’altres.
Així i tot, algunes de les propostes que havien fet els grups de l’oposició i que no es veien 
tan urgents, es van incloure a l’expedient de modificació de crèdit, amb bona voluntat i amb 
ganes d’arribar a un enteniment. 
Al Ple de 28-02-19 quedava reflectida la inclusió de totes aquestes propostes, assumint un 
augment de la despesa 124.450€ a cobrir amb un futur crèdit. Malgrat aquest esforç per 
l’entesa, el grup del PDECAT va votar en contra de la modificació de crèdit i el del PSC es va 
abstenir.
En les reunions que es van realitzar amb posterioritat, es van continuar fent una sèrie de 
demandes per part del grups de l’oposició que l’equip de govern no considerava prioritàries 
a curt termini per a Móra la Nova , i que si s’haguessin acceptat, contribuirien a un altre aug-
ment del deute del consistori d’ aproximadament 80.000€ més.
Tot plegat, davant de la posició de bloqueig que els dos partits van sotmetre a l’equip de go-
vern i davant de la proximitat de la celebració de les eleccions municipals vinents, l’equip de 
govern va decidir trencar les negociacions d’aprovació dels pressupostos del 2019, fent que 
enguany s’hagi continuat amb el pressupost del 2018 prorrogat.
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Actualitat política
NOU EQUIP DE GOVERN FORMAT PER ESQUERRA REPUBLICANA

Les eleccions municipals del passat 26 de maig van deixar a Móra la Nova un nou consis-
tori amb un nou equip de govern al seu capdavant. Els resultats d’aquestes van ser de 846 
vots per a ERC- AM, 407 vots per a JxCAT,  297 vots per a PSC, 33 vots en blanc i 32 vots 
nuls. Amb els resultats obtinguts, el nou Ajuntament moranovenc s’ha format per tres grups 
polítics: ERCAM, que compta amb 6 regidors; Junts per Móra la Nova, que en els comicis va 
aconseguir 3 regidors; i PSC-CP, que va obtenir-hi 2. Al capdavant del nou consistori s’hi tro-
ba l’alcalde republicà Francesc Xavier Moliné, escollit alcalde per segona vegada consecutiva. 
Així doncs, els membres del consistori són:

Francesc Xavier Moliné i Rovira (ERC-AM). 
Posició: Alcalde
Càrrec:  Alcaldia, promoció econòmica i urbanisme
Francesc Xavier Moliné Rovira és nascut a Móra la Nova l’any 1967, al Mas de la 
Coixa. Va estudiar un grau superior d’Electrònica Industrial i posteriorment va 
acabar les Llicenciatures d’Humanitats i de Ciències del Treball. Des de 1987 tre-
balla a C.N. Ascó i fou elegit alcalde de Móra la Nova el 24 de Maig de 2015.

Jesús Álvarez i Vilás (ERC-AM).
Posició: 1r Tinent.
Càrrec:  Governació, serveis, protecció civil, cementeri.
Nascut a Móra la Nova, té 47 anys, casat i amb dos fills, és auxiliar mecànic. 
Transportista d’una empresa local del sector de la construcció. Ha estat implicat 
en entitats locals com la Lluna Plena, Club Atlètics i Futbol Sala de Móra la Nova. 
Abans d’entrar al govern, ha estat vuit anys de regidor d’ERC a l’oposició.

Laura Griñó i Serret (ERC – AM).
Posició: 2a Tinent
Càrrec:  Hisenda, Turisme, Sanitat, Serveis Socials.
Nascuda a Tortosa el 1960, casada i amb dos fills, és auxiliar administrativa i 
esteticista. Va ser presidenta de la Unió de Comerciants durant 7 anys i membre 
de l’Assemblea Nacional Catalana de Móra la Nova. Va estar vinculada al grup 
de teatre del Col·lectiu de Dones i a l’Associació Amics del Barri.

Miriam Vinaixa i Rey (ERC – AM)
Posició: 3era Tinent
Càrrec:  Festes, Fires, Ensenyament i Protocol.
La meva vida comença un 27 de maig de 1978 a Móra la Nova. Juntament amb els meus pares i la 
meva germana passo tota la meva infantesa al carrer Ramon Castellà. Estudio l’educació primària 
al CEIP Tres d’Abril i l’FP a l’IES  Julio  Antonio. En acabar el grau superior d’administratiu decideixo 
estudiar el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social a Reus, estudis que em donen 
l’oportunitat de treballar al centre d’educació especial Jeroni de Moragas, i més concretament a la 
fundació  AJEM. Durant aquesta etapa també treballo com a vetlladora d’un nen amb necessitats 
educatives especials a l’escola Tres d’Abril. L’any 2005 em caso amb el Jordi i passat un any deci-
deixo deixar la feina i  reprendre  uns nous estudis.
És en aquest moment que realitzo la diplomatura de Magisteri d’Educació Especial, aquesta és 
la meva professió fins  a dia d’avui. L’any 2008 neix el meu primer fill, el Nil, i l’any 2012 el meu 
segon fill, el Roc. A més a més, al llarg de la meva vida he format part de diverses entitats locals 
com: l’Esplai  Kau Kau‘s, l’associació Masos d’ajuda al poble  Saharauí, el club de  Twirling  i banda, 
el patronat de l’Ermita de Sant Pau,  així com també  vaig fer algunes representacions amb el grup 
de teatre de l’associació de dones.
Començo a ser regidora d’Esquerra Republicana a l’oposició l’any 2007 durant dues legislatu-
res fins a  l’any 2015, i en les eleccions d’aquest mateix any vam aconseguir l’alcaldia dues legisla-
tures més fins  el dia d’avui. El meu objectiu, seguir treballant per Móra la Nova!
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Ferran Rosich i Prunera (ERC – AM).
Posició: Regidor al govern.
Càrrec: Esports, Medi Ambient, Comerç, Agricultura i Camins.
Nascut  el  26/01/1983. Vaig néixer a Flix, on vaig passar la meva infància i ac-
tualment visc a Móra la nova.
En el Món laboral, Treballo com a Tècnic de manteniment al Grup de Natura 
Freixe, que és gestor de l’espai natural de Sebes i de molts espais naturals de 
la Ribera d’Ebre. Apassionat  de  l’esport  i  la  Natura.

Maria Font i Vallespí (ERC – AM)
Posició: Regidora al govern
Càrrec: Igualtat, cultura, comunicació i joventut.
Vaig néixer a Móra la Nova (Ribera d’Ebre) el 10 de juny del 1996. Actualment, 
en l’àmbit acadèmic, estic realitzant el quart curs del grau de Filologia Catalana 
a la Universitat de Barcelona.
En l’àmbit laboral he treballat en el sector de l’educació i el lleure en un men-
jador escolar, principalment. Militant del Jovent Republicà des del 2015 i d’ 
Esquerra Republicana des del 2016. En l’actualitat, a escala regional, sóc la Por-
taveu del Jovent Republicà de les Terres de l’Ebre. En l’àmbit associatiu vaig ser 
la impulsora de la creació de la Confederació d’Estudiants de l’IES Julio Antonio, 
la qual en vaig ser membre de la junta durant el 2012.  També formo part de 
l’Associació Juvenil i Cultural Los Descarrilats de Móra la Nova. Durant catorze 
anys he estat atleta del Club Twirling de Móra la Nova on he pogut participar 
en campionats de nivell internacional, i més endavant, he estat durant tres anys 
assessora de jutge de competició de la Federació Catalana de Twirling i la NBTA  
(National Baton Twirling Association).

Mari Carmen Rios Moreno (JuntsxCAT)
Posició: Regidora a l’oposició.
Nascuda en Fuengirola (Màlaga), quan tenia dos anys, els meus pares es van 
traslladar a Móra la Nova per motius laborals, població en la qual  actualment 
resideixo. De ben  joveneta  m’ha agradat col·laborar amb les activitats lúdiques, 
culturals i associatives que s’han realitzat al poble com:  voluntària  de la Creu 
Roja, he sigut  Majorettes  i  Twirling  i vaig tocar a la Banda  d’aquesta  entitat du-
rant anys, col·laboradora de la  Confraria  del Sant Crist de l’Agonia i  sóc  membre 
activa de les  activitats  que  realitza  la nostra  parròquia.  Membre  actiu del grup 
de Teatre l’Estació, col·laboro en les festes tradicionals realitzant conta-contes 
per a la mainada i sempre que em demanen si els puc ajudar, acompanyo to-
cant el bombo al grup de Tabalers dels Diables Masovers de Móra la Nova als 
correfocs.
Casada l’any 2000 amb un moranovenc, l’Antonio, i  sóc  mare de dos fills.
Des del 2006 treballo a la  Residència i Centre de Dia per a la Gent Gran de Móra 
la Nova com auxiliar de  clínica, treball que considero vocacional.
L’any 2019 vaig voler fer un pas endavant per a treballar pel poble de Móra la 
Nova i em vaig presentar com a cap de llista pel grup Municipal Junts per Móra 
la Nova, en la que vam quedar com a segona força política més votada, entrant 
a l’ajuntament com a Regidora en l’oposició.
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Marc Fontanet Giné (JuntsxCAT)
Posició: Regidor a l’oposició.
Nascut a Barcelona al 1979, d’avis materns Guiametans, compaginava els seus estudis al 
col·legi anglès St Peter´s School de Barcelona, amb els caps de setmana i vacances a Els 
Guiamets, en companyia de la seva germana i cosins.
És tècnic superior en electrònica pels Salesians, en electrotècnia pel Serrat i Bonastre i 
ha estudiat Comerç i màrqueting a la UOC. Ha treballat en diverses empreses del sec-
tor tecnològic i industrial a Barcelona, fins que va fugir del ritme de la ciutat i va decidir 
establir-se a Móra la Nova  amb la seva parella,  Actualment treballa dins el sector indus-
trial de l’elevació, durant deu anys al departament de I+D mecànica, i actualment com a 
responsable de qualitat i medi ambient, al centre de producció de Falset. 
Té una filla que adora i veu créixer massa ràpid. Amant de la muntanya i els viatges, 
conserva els seus amics de l’escola i del poble, i gaudeix omplint els caps de setmana 
d’activitats diverses en companyia de la seva família i amics. Sensible en temes socials i 
preocupat per millorar el futur del nostre poble i país, és número 2 de la llista per Junts 
per Móra la Nova.

Carlos Trinchan Viñes (PSC).
Posició: Regidor a l’oposició.
Moranovenc, fill de ferroviari, que va cursar els seus estudis al CP “3 d’Abril” de la nostra 
localitat i posteriorment, a l’Institut “Julio Antonio” de Móra d’Ebre i a la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya de Girona, on vaig cursar els estudis d’Arquitectura Tècnica.
Casat i amb dos fills, un de 20 i l’altre de 16.
Des de ben jovenet que estic involucrat amb entitats locals. Primer va ser Creu Roja de 
Móra la Nova on vaig ingressar amb 16 anys i posteriorment, un cop casat, he sigut presi-
dent d’AV Agrupació del Remei i vocal de l’AMPA de l’IE 3 d’abril
Laboralment, ja fa més de vint-i-cinc anys que exerceixo d’Arquitecte Tècnic, principal-
ment, a la comarca de la Ribera d’Ebre.

Jordi Lopez Leor (PSC).
Posició: Regidor a l’oposició.
Nascut el 27/02/1969 a Móra la Nova. Fill, nét, nebot, cosí i germà de ferroviaris,  
vaja, un arbre genealògic típic de moranovenc de finals del segle XX.
Formació: Enginyer Tècnic Agrícola.

Carlos Vidiella Mauri (JuntsxCAT) 
Posició: Regidor a l’oposició.
Va néixer a Móra la Nova el 07 de Desembre de 1970, fill de mare morenca i pare mora-
novenc.
Va cursar els estudis primaris al col·legi públic 3 D´abril de Móra la Nova.
De ben jovenet ja va començar a formar part d´algunes entitats locals, com la Banda de 
tambors de la qual encara hi participa, radio Móra la Nova, club de futbol Atlètics Móra la 
Nova, Creu Roja, la colla gegantera i grup de grallers “Estrafalarius”.
Sempre a dit que les entitats i associacions son l´alma de la població, sense elles els po-
bles  estarien morts i es per això que actualment també participa en el grup de teatre 
l´estació, colla de diables Masovers, secretari de la Penya Barcelonista i membre de la 
comissió de festes.
Després de treballar en diversos llocs en l´actualitat treballa des de fa catorze anys de 
manteniment a la central nuclear d´Ascó.
L´any 2000 es va casar amb la miravetana Sandra Jornet i al 2001 van tindre el seu únic 
fill. També en l´actualitat està de regidor de l´oposició a l´ajuntament  per Junts per Móra 
la Nova  per ajudar i millorar en lo que pugui a la població. 
Formació: Graduat escolar i Tècnic electricista.

FOTOS: CRISTINA DEL PINO CRESCENTI
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CANVI D’UBICACIÓ DE LA FIRA ACTIU NATURA

L’Ajuntament de Móra la Nova, per tal de potenciar i diversificar la tradició firal i a la recerca 
de nous actius econòmics sostenibles a curt i mitjà termini, el passat 18 de maig de 2019 va 
organitzar una fira de divulgació dels actius turístics de les tres comarques (Ribera d’Ebre, Terra 
Alta i Priorat) i properes d’aquestes, lligats a les activitats d’aventura en espais naturals i al seu 
entorn.
Aquesta Fira ha sigut la 3a edició i va dirigida a aquest àmbit amb la finalitat que sigui de caràc-
ter anual, i que per tant, es consolidi com una festivitat important dins de la nostra demarcació.
Aquest any la fira a diferència dels dos primers (que es va realitzar al pavelló firal) s’ha ubicat 
al passeig del riu, a la zona de l’embarcador, recentment arreglada i idònia per a la pràctica 
de l’esport. Aquesta edició ha sigut totalment participativa, i cada empresa ha ofert els seus 
serveis als visitants.
El pregoner de la fira va ser Jordi Hernández i   Grangé  que com a esportista local va ser 
l’encarregat d’oficialitzar l’inici de la fira.

RACÓ DE LA CERVESA ARTESANA
El passat 11 de maig es va realitzar el Racó de la 
cervesa artesana, una petita fira on el públic va po-
der degustar diferents cerveses del territori men-
tre escoltaven música en directe de la mà del grup 
ebrenc Setrill, amb el seu nou disc Senders, acabant 
la vesprada amb dj Canalda. Per completar l’acte, 
l’Associació Cultural i Juvenil Los Descarrilats van 
participar realitzant un conjunt de tapes per acom-
panyar la cervesa.
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Fires
FIO 2019

Un any més, la Fira de l’oli ha estat d’un gran èxit. El dissabte 26 de gener, el M. Hble. 
President del Parlament de Catalunya, Roger Torrent i Ramió va fer la tallada de la cinta 
inaugural de la FIO 2019. El President també va signar el llibre d’honor de l’Ajuntament i 
va lliurar una senyera al nostre alcalde Francesc X. Moliné (la número seixanta-cinc d’una 
edició especial, limitada i numerada).
Una vegada dins del pavelló es va fer entrega dels premis als guanyadors del concurs d’olis 
Fio 2019. Els premiats van ser: 

- Olis de producció ecològica
   1er premi per Alanterres d’Horta de Sant Joan
   2n premi per Olis Rius d’Or, de la Fatarella
   3er premi ex-equo per Biocaseres, de Caseres i Alanterres d’Horta de Sant Joan. 
- Olis fruitat madur
   1er premi  per Olem de Tibissi de Rasquera
   2n premi Mas Beturià de Batea
   3er premi per Caterra Societat Cooperativa de la Pobla de Massaluca
- Olis fruitat verd dolç
   1er premi per Az-Azeytun XCIII S.L de Batea
   2n premi per Az-Azeytun XCIII S.L de Batea
   3er premi per Mas del Clos de Móra d’Ebre
- Olis fruitat verd amarg
   1er premi per Mas del Clos de Móra d’Ebre
   2n premi per Priordei de Margalef de Montsant
   3er premi per Pz Turch S.L de Rasquera

La Fira de l’Oli va tenir uns 5.000 visitants que van po-
der participar en les activitats programades com són: 
la III nit de l’extraverge, amb un menú de 20 tapes 
marinades amb olis varietals fetes pel xef d’Estrella 
Michelin de l’Antic Molí d’Ulldecona; les IV Jornades 
Gastronòmiques de l’oli, on es van fer 950 tapes; la 
degustació de la Clotxa del diumenge al matí, on es 
van repartir 900 clotxes; la ballada de jotes de la Ri-
bera d’Ebre i el ja tradicional concurs d’allioli.
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SANTA AGUEDA
El passat dia 5 de febrer, el  Col·lectiu  de Dones de Móra la Nova va cele-
brar la festivitat de St. Agueda  amb un seguit d’actes:
A les  9.30h  es van concentrar al pavelló firal 1 d’octubre on es va ofe-
rir un esmorzar, tot seguit van visitar als avis de la Residència on el veí 
Robert Vallès els va oferir un concert de cançons amb harmònica. A les  
11.15h  es fa fer l’acte de proclamació de l’alcaldessa i regidores 2019 a la 
sala d’actes de l’Ajuntament, on van ser rebudes per l’alcalde i alguns re-
gidors de l’Ajuntament. L’alcaldessa 2019 va ser la Sra. Mercè Rodríguez 
i les regidores les Sres. Sílvia Bonavida i Maria Rosa López. A les  12h  es 
va oficiar la missa de St. Agueda  i la venda tradicional de les mamelles 
beneïdes, concloent la festivitat amb un dinar popular al pavelló firal 1 
d’Octubre, on van participar gairebé un centenar de dones, amenitzat 
amb un ball fi de festa a càrrec de  Diverty  Music.

FESTA PRIMAVERA GROGA
L’ANC de Móra la Nova va celebrar el dissabte 23 de març la Festa de la primavera groga amb 
una nombrosa assistència. Durant la jornada hi va haver un tapeo musical; l’exposició de di-
buixos: “el procés a punta de bic” de Jordi Magrià “Bicman” i un estand dels vins “Allibera’m”. 
La festa va acabar amb dj’s locals.   

SANT JOAN
Dins de la celebració de Sant Joan, la gent de Móra la Nova va poder gaudir de diferents acti-
vitats. A la plaça de l’Església els nens i nenes van poder sentir-se com al circ, gràcies al grup 
d’animació Sidral. Tot seguit els alumnes de cros de l’IE 3 d’abril van baixar la flama del Canigó 
des del pas a nivell fins a la plaça, on es va repartir la flama als pobles veïns. Enguany, a part 
dels sis pobles que acostumen a venir cada any, es van incorporar els pobles de Vilalba dels 
Arcs, Tivissa i Flix.
Les pubilles van fer la lectura del manifest i l’alcalde Francesc X. Moliné, la nova regidora de 
cultura la Sra. Maria Font i la Sra. Dolors Roo presidenta d’Òmnium Ebre van fer uns parlaments 
i tot seguit van fer l’entrega dels premis del concurs de fogueres i de fotografia. Acte seguit, es 
va repartir coca i mistela per a tothom.
A la nit al poliesportiu hi va haver un sopar de germanor i ball amenitzat per dj Legendario on 
la gent de Móra la Nova s’ho va poder passar d’allò més bé.
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Festes
ÈXIT EN EL CARNESTOLTES 2019

Vora unes 800 persones disfressades van ser les que va tenir el carnaval d’enguany. De més a 
més, hi van participar 10  carrosses i 24 comparses, fent que es veiés una rua molt completa i 
plena de colors. Tot seguit, es va poder gaudir al Pavelló Firal d’una  llonganissada  popular i del 
ball de carnestoltes amenitzat per  Diverty  Music.

FESTA DEL REMEI
Els veïns i les veïnes del Barri del Remei van celebrar el cap de setmana del 13 i 14 de juliol la 
seva festa d’estiu amb diverses activitats durant tot el dia i nit per als més petits i grans. La nit 
es va acabar amb la ja tradicional revetlla. 
Felicitem l’associació per la feina feta any rere any.
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FESTA MAJOR

Un any més, Móra la Nova ha gaudit d’unes festes plenes d’activitats per a tots els gustos i 
edats. Els representants d’enguany van ser el pregoner Roger Font Montornés, l’hereu Sergi 
Benaiges López i la pubilla Sara Mulet Tonda, acompanyats dels fadrins Joan López Guirao 
i Roger Vidiella Jornet; i les damisel·les Ènia Hernàndez Baiges i Eva Barahona Jornet.
La setmana prèvia va estar envoltada de cultura, entre d’altres, fent diverses activitats com 
són, per exemple, el bateig ferroviari, la ja tradicional trobada de gegants o el primer corre-
foc de la colla de diables Masovers que s’estrenaven per primera vegada a Móra la Nova, 
fent el seu bateig i apadrinament acompanyats de més de 9 colles de diables d’arreu del 
territori. No ens podem oblidar, tampoc, de la nostra gent gran de la residència que també 
va poder gaudir d’una setmana farcida d’activitats.
Una altra novetat a trobar va ser el berenar popular del pregó de festes on, enguany, es va 
servir la tapa guanyadora del concurs de la FIO 2019 Lo mosset amb Oli del Bar Restaurant 
Ferran. Per últim, no hi va faltar la tradicional festa del riu, la nit de gala de les Nits Blanques 
i els Focs Artificials per finalitzar la festa amb un previ sopar pícnic  a la gespa del parc 26 
d’octubre, que cada any és més exitós. 
Finalment, s’ha de destacar l’èmfasi en la prevenció i actuació en contra de les agressions 
sexistes durant la festa, formant a agents preventius per tal de recordar quins han de ser els 
criteris a seguir davant d’aquests casos. Els membres participants van ser:  personal de la 
Creu Roja, de la seguretat que cobrirà la Festa Major i dels Vigilants Municipals; les mateixes 
persones a les quals se’ls hi va donar l’acreditació lila.
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Serveis a les persones
NOU CURS DE GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT PER A DONES
El passat febrer, des de la regidoria de la dona, es va organitzar un curs de gimnàstica de manteniment 
per a les  dones de 40 a 60 anys. Aquest va omplir totes les seves places fent que hi hagués tot un 
èxit de participació. Per aquest motiu, aquest novembre es reprendran les classes, que s’impartiran a 
l’Ateneu i tindran el mateix preu que en l’anterior curs: 8 euros al mes a les sòcies del Col·lectiu de Dones 
i 10 euros al mes a les no sòcies.

DIA DE LA DONA TREBALLADORA
El divendres 15 de març es va celebrar a Benissanet el tradicional 
reconeixement de la Dona Treballadora dels municipis de la Ribe-
ra, organitzat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. L’objectiu 
d’aquesta festa és donar visibilitat a les dones de la nostra comarca 
i al seu paper en la vida de tots els pobles. El Col·lectiu de Dones 
de Móra la Nova, va escollir com a representant del nostre municipi 
a la Sra. Ana Maria Sánchez Moya, qui va estar acompanyada pels 
seus familiars, per la presidenta del Col·lectiu de Dones, Ana Maria 
Pujol, membres de la junta i per la regidora de la Dona del nostre 
Ajuntament, en aquell moment, Eva Vallespí.
D’altra banda, al voltant del dia 8 de març es van realitzar altres 

actes com són la lectura del manifest al davant de l’ajuntament, una exposició de fotos de dones treba-
lladores de Móra la Nova i el sopar de la dona treballadora al Restaurant Ferran.

40 ANYS DEL JERONI DE MORAGAS
Aquest any s’han celebrat els 40 anys del Jeroni de Moragas, es va projectar el documental 14600 dies 
de superació. L’alcalde Francesc Xavier Moliné va rebre en nom de Móra la Nova un detall d’agraïment 
per la col·laboració amb ells en els últims 4 anys.
De més a més, s’ha de destacar la col·laboració de l’ajuntament fent, també de punt de venda del vi 
solidari a benefici de Jeroni de Moragas.

L’AJUNTAMENT , AL COSTAT DEL COL.LECTIU LGBTI+
El 17 de maig de 1990, o sigui, només fa 28 anys, l’Assemblea General de la Organització Mundial per la 
Salut (OMS), va retirar l’homosexualitat de la llista de malalties mentals.
Avui en dia són encara més de 70 els països que castiguen l’homosexualitat amb penes de presó, i al-
menys 5 ho fan amb la pena de mort. L’Ajuntament de Móra la Nova, es va adherir a la celebració del 
Dia Internacional contra l’homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, per col·laborar a fer de l’homosexualitat 
un fet sense rellevància als carres, a les escoles, a la feina, a l’institut o a les famílies del nostre municipi 
i del món.
De més a més, el 28 de juny, dia de l’Orgull, també va onejar la bandera del col·lectiu LGBTI+ al nostre 
ajuntament. Una bandera que tots l'hem de sentir nostra perquè representa llibertat, llibertat de ser i 
estimar com vulguem.

FESTA DE L’AVI I L’ÀVIA COMARCAL
El 9 d’agost es va dur a terme la ja tradicional celebració de la 
Festa de l’Avi i l’Àvia Comarcal de la Ribera d’Ebre; enguany al 
casal d’Ascó. En aquest acte hi van participar una represen-
tació dels Casals o Llars de jubilats de la comarca. Cada un 
dels 13 pobles van aportar un candidat per optar a ser l'avi/a 
comarcal. La representant moranovenca d'enguany, escollida 
per la Junta de la Llar de Jubilats, va ser la veïna Maria Rosa 
Ardèvol; que, durant la jornada, va estar acompanyada per 
l'alcalde, Francesc X. Moliné, la regidora de Serveis Socials de 
l'Ajuntament, Laura Griñó, membres de la Junta de la Llar i 
els seus familiars. L’Enhorabona a la Maria Rosa i a la seva 
família!
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VISITA DE NORMA PUJOL
La Directora General de Joventut Norma 
Pujol, va visitar divendres dia 1 de març el 
nostre ajuntament. Va conèixer als joves que 
treballen al Programa de Garantia Juvenil i 
va signar el llibre d’honor. Tot seguit, va anar 
a veure el camp de treball del Museu del 
Ferrocarril que es va realitzar aquest estiu 
i que va comptar amb la col·laboració de 
l’ajuntament de Móra la Nova i de la Direcció 
de Joventut.

L’ESTIU ÉS TEU
L’alberg Mas de la Coixa, integrat en la Xarxa Nacional 
d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT) de la Ge-
neralitat, acull cada any les colònies de bàsquet i han-
dbol de l’Estiu és teu. El 10 de juliol en Cesc Poch i Ros, 
Director general de l’Agència Catalana de la Joventut, i 
en Joan L. Barberà, Coordinador Territorial de Joventut 
a les Terres de l’Ebre, van visitar als infants i joves de 
l’Estiu és Teu que s’allotgen al Mas de la Coixa; com tam-
bé les instal·lacions esportives del municipi per conèixer 
les activitats que es van dur a terme.

EL FEDECRAIL YOUTH EXCHANGE A MÓRA LA NOVA
Del dia 10 al dia 18 d’agost va tenir lloc, al Museu 
del Ferrocarril  de Móra la Nova, la trobada anual 
de joves voluntaris del ferrocarril. Una vintena de 
nois i noies vinguts del Regne Unit, Dinamarca, 
Alemanya, Polònia, Ucraïna, Suècia i Catalunya 
van començar l’estada visitant les instal•lacions 
del Museu. Durant els següents dies  van combi-
nar el treball amb visites a diferents espais ferro-
viaris com el Museu del Ferrocarril de Catalunya, 
les instal•lacions de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya a Rubí, el CRC d’ADIF a Saragossa i 
el Museu de l’AZAFT a Casetas. El dia del comiat 
i, sense deixar de banda la feina, ho van poder 

celebrar amb un bon dinar a la cotxera i la cerimònia de clausura al Mas de la Coixa a la nit 
amb la presència de l’alcalde de Móra la Nova i la regidora de Joventut.
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Entrevista

-Hola Sergi, explica’ns qui ets i 
quant  temps fa que ets President dels 
Diables?
Hola sóc Sergi  Cantarero, sóc de Móra 
d’Ebre i  co-fundador de la Colla dels Dia-
bles Masovers de Móra la Nova juntament 
amb  Ruben  Menchen  hara fa un any.
-Com va sorgir la idea de fer una colla de 
Diables?
Ruben  i jo estàvem a la colla de Móra 
d’Ebre, teníem aquí a Móra un taller on 
podíem treballar, estàvem soldant i va 
passar un veí d’aquí de Móra i ens va pre-
guntar què fèiem, li vam explicar i ens va 
dir que ja podíem fer una colla aquí a Móra 
la Nova i així ens vam anar engrescant.
-Quan fa que vau començar el projecte?
Ara al mes d’octubre fa aproximadament 
un any, vam fer un bar a la Fira de Móra la 
Nova per a fer els primers diners i donar-
nos a conèixer al poble, i ens vam trobar 
que hi havia molta gent amb ganes de 
pertànyer a la colla. El febrer del 2019 ja
vam aconseguir el NIF.
-Quants membres sou a la colla i quines 
edats?
Som unes 47 persones i tenim gent des 
de 9 anys fins a 50, els petits són fills de
Diables. Tenim al cap més endavant for-
mar una colla de Diables infantil.
-Com feu viable l’entitat econòmica-
ment?
L’Ajuntament ens ajuda amb una subven-
ció que va destinada a pagar els segurs 
de la colla i el segur de responsabilitat 
civil, també estem presents en diferents 
festes i fires del poble.
-Heu fet moltes sortides?
Sí, hem fet 6 sortides encara que com a 
Colla preferim fer sortides pels pobles 
del voltant i consolidar la Colla aquí. Hem 
tingut l’ajuda de diferents colles del te-
rritori i estem molt agraïts. El dia de 
l’apadrinament que vam fer aquí al poble 
van vindre 9 Colles de Diables.

-Què vols com a President a curt termini per 
la Colla?
Ara mateix el que més necessitem és un lo-
cal per poder deixar el material, també volem 
comprar els Tabals que ara no són nostres i ens 
agradaria comprar els Tabals de Foc. El que vo-
lem fer és treballar molt per aconseguir tot el 
que necessitem. També ens agradaria fer una 
Colla infantil, però primer hem de consolidar la 
Colla.
-Feu formació per als nous diables?
Sí, la Federació de Diables va crear un Títol que 
es diu  RGCRE ,  ells donen la formació i la Gene-
ralitat de Catalunya entrega els títols a escala 
personal.
-És car l’equipament i el material necessari 
per a fer una sortida?
Depèn, de la vistositat que vulguin, dels petards 
que es cremen i dels diables que surten, un co-
rrefoc senzill pot costar 500 €. El vestuari costa 
aproximadament uns 120€ per persona.
-Teniu intenció de fer una colla de grallers?
Si, estem buscant dos o tres grallers per si ens 
poden ajudar, els Gegants també estan inte-
ressats, ens agradaria tindre també gent que 
faci malabars i tot el que sumi i quedi bé estem 
oberts a fer-ho.
-On es pot informar la gent que es vol fer de 
la Colla?
Tenim un mail que és  diablesmasovers@gmail. 
com, per Instagram i pel Facebook, també la 
gent es pot apropar a qualsevol de la colla i 
preguntar.

SERGI CANTARERO, PRESI-
DENT DE LA COLLA DE DIABLES 
MASOVERS DE MÓRA LA NOVA
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MEMÒRIA  DEMOCRÀTICA  A  TARRAGONA . UN  PASSAT  PER A NO OBLIDAR
El passat mes de març la Biblioteca Municipal va acollir l’exposició itinerant “Memòria  Demo-
cràtica  a  Tarragona.  Un  passat  per  a  no  oblidar”. Aquesta exposició organitzada per l’Associació 
de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona pretén ser un exercici de memòria, com 
també esdevenir un espai sintetitzat del que va ser la segona República Espanyola i la seva le-
gislatura. L’exposició proposava un recorregut per diferents àmbits de la memòria democràtica.

ESCOLA  D’ARTS  i DISSENY  DE  MÓRA  LA  NOVA
L’Escola d’Arts i Disseny de Móra la Nova ha estat escollida, juntament amb l’Institut Julio Anto-
nio de Móra d’Ebre, per dur a terme el nou projecte d’una doble titulació de Batxillerat Artístic 
i un Cicle Formatiu d’Art de grau mitjà en tres anys. És per això que el dilluns 1 d’abril, el centre 
educatiu va rebre la visita del Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bar-
galló i Valls. El Conseller va visitar les instal·lacions i va poder veure de primera ma les obres 
artístiques que fan els alumnes del centre, com també va poder escoltar l’exposició de dos 
projectes de final de cicle mitjà per part de les seves dues autores.

PRESENTACIÓ DE LA NOVA GEGANTONA
A Móra la Nova ha nascut la petita Remei, la rèplica de la nostra geganta, que pesa 10kg i me-
sura  2m. Es tracta d’una obra feta per l’escultor Joan Miró i Oró de la Serra d’Almos. La colla 
gegantera de Móra la Nova va voler presentar-la de cara al públic el passat 27 d’abril a la Plaça 
de l’Església, on els va acompanyar la colla “Els Fènix” de Reus; que van ser els padrins de la 
nova gegantona.
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MEMÒRIA  DEMOCRÀTICA  A  TARRAGONA . UN  PASSAT  PER A NO OBLIDAR
El 23 d’abril es va celebrar la Diada de Sant Jordi, amb molt bona participació de gent du-
rant tot el dia, buscant el millor llibre i comprant roses. Al matí es va comptar amb l’audició 
de música dels nens i nenes de l’aula de música de Móra la Nova i  l’actuació del quartet 
de corda de l’Escola municipal de música de Móra d’Ebre.
A la tarda els petits van poder gaudir de l’espectacle de titelles a càrrec de la Cia. L’Invisible 
Titelles, i tot seguit es va fer l’entrega de premis del IV Concurs de punts de llibre i del III 
Concurs de pintura artística amb els següents guanyadors:
IV Concurs punts de llibre:
Categoría juvenil:
1er. Ana Maza Barceló
2n. Imma Ramos Benaiges
3er. Iman Azzouz
Categoría adult:
1er. Edgar Crescenti
2n. Cristal Güitrón Ortiz
3er. Andrea Pedret
III Concurs pintura artística:
Juvenil: Alma Maza Barceló
Adult: Sergi Vidal Usach
Infantil: Lola Ungidos Casanova

DIADA DE SANT JORDI

DIADA DE L’ERMITA DE SANT PAU
El cap de setmana del 4 i 5 de maig es va celebrar la 33ena Diada de l’Ermita de Sant Pau. 
Dissabte a la tarda es va pujar la imatge del sant en processó fins al temple, es va oferir la xo-
colatada i va haver-hi animació musical amb Diverty Music i servei de bar fins a la matinada. 
Diumenge, va celebrar-se la missa cantada, el concurs de dibuix infantil, i es va repartir el tra-
dicional ranxo per dinar amb el posterior ball popular.
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CONCERT RO
El 25 de maig, a la biblioteca municipal, vam poder gaudir de la presentació del projecte musi-
cal en solitari del moranovenc Roger Abella Rubio. En acabar, es va oferir un tast del vi solidari 
“Sense límits” embotellat a benefici del centre de rehabilitació i educació especial Jeroni Mo-
ragas.

INAUGURACIÓ PROJECTE MURAL 2019
Un any més, l’Escola d’Arts i disseny de Móra la Nova ens ha sorprès grata-
ment amb el projecte artístic que conclou el curs 2018-2019, amb un colorit mu-
ral a les piscines municipals, confeccionat per tots/es els/les alumnes i professorat. 
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BIBLIOPISCINES
Una vegada més, durant tot el mes de juliol, la Biblioteca Municipal de Móra la Nova s’ha traslla-
dat les tardes del dilluns, el dimecres i el divendres a les piscines, per tal que la població pugui 
gaudir d’una bona lectura mentre es refresca, com també de diverses manualitats enfocades 
per als més petits.

JORNADES CULTURALS 2019
Diverses i variades activitats han conformat les jornades culturals i de tradicions que es 
van iniciar el passat 21 de març, coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia,  i que han 
conclòs aquest dissabte 27 d’abril amb la diada de la Mare de Déu de Montserrat, on els 
nens i nenes de Móra la Nova van fer la tradicional processó fins a l’església nostra senyo-
ra del Remei per fer l’ofrena de flors en honor a la mare de déu de Montserrat. Enguany 
són més de 25 actes els que s’han programat durant les jornades, per a tots els gustos i 
edats. Els més destacats van ser: l’exitós concert d’òpera dels solistes de San Petesburgo 
AMOR FINO, l’obra d’Improshow realitzada per la compañía ImproLimón, el concert de 
jazz amb la banda Stromboli Jazz i l’espectacle familiar Maure el dinosaure. Cal destacar 
la gran participació dels moranovencs i moranovenques durant totes les jornades, com 
també la col·laboració de les diferents entitats del poble per tal de realitzar-les.



20  

Turisme i mediambient
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL, TARDOR 2019BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL, TARDOR 2019

ARRIBA l’APP  LÍNEA  VERDE
El passat 18 de gener es va realitzar a la sala d’actes la 
presentació de l’app  Línea  Verde  en la qual s’ha incorporat 
l’ajuntament de Móra la Nova per tal de contribuir a aconse-
guir un municipi més saludable i sostenible. Es tracta d’una 
aplicació de descàrrega gratuïta per al telèfon mòbil on el 
ciutadà pot comunicar i enviar una fotografia de qualsevol 
desperfecte que hi hagi per la població. Tot seguit, la inci-
dència arriba a la persona designada com a responsable 
i, des d’aquell mateix moment, es comencen els tràmits 
interns per solucionar-la. Us animem a  col·laborar  via APP 
o bé entrant al web www.liniaverdemoralanova.cat per tal d’informar de qualsevol desperfecte 
que detecteu!

LO CUCO ARRIBA AL MUSEU DEL FERROCARRIL
Ha arribat al Museu de Móra la Nova una locomotora 
de vapor fabricada el 1886 per Marcinell et Couillet a 
Bèlgica. Es tracta de la 020T MZA 606, del tipus cone-
gut com a “Cuco”. La peça ha estat cedida en dipòsit 
pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i fins 
ara havia estat ubicada al Museu del Ferrocarril de Ca-
talunya a Vilanova i la Geltrú.
A partir d’ara el Museu del Ferrocarril a Móra la Nova 
redactarà un projecte de restauració i s’iniciarà el pro-
cés de posada en valor de la peça. Un cop restaurada 

serà la segona en funcionament més antiga a Catalunya i entre les cinc primeres de l’estat. Així 
doncs, cada cop estem més a prop de poder disposar d’una locomotora de vapor operativa al 
nostre Museu i de què la tracció a vapor retorni a Móra la Nova.

INAUGURACIÓ AGROBOTIGA
L’agrobotiga de Móra la Nova ja és una realitat. Situada al costat del Mas de la Coixa, i amb la 
intenció d’acabar essent el punt de trobada principal per al turisme de la nostra vila i també 
de la comarca, l’agrobotiga va obrir les portes al públic el passat 31 de juliol; per tal d’oferir 
productes de la Ribera d’Ebre i ser un punt informatiu; potenciant, d’aquesta manera, grans 
actius com el riu i les rutes del nostre territori. De més a més, el passat dijous 8 d’agost es 
va celebrar una inauguració institucional per tal de donar-la a conèixer als representants 
polítics de tota la comarca, i als que agraïm la seva assistència.
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Salut i esports
VISITA  CONSELLERA  DE  SALUT  ALBA  VERGÉS
El 25 de gener, la Consellera de Salut Alba Vergés, a part de donar 
la notícia de la gran inversió a l’hospital Comarcal, va tenir el gran 
detall de visitar el CAP de Móra la Nova. Allí va poder escoltar les 
problemàtiques i reivindicacions dels professionals. També li van 
traslladar la queixa dels usuaris per l’alta rotació dels metges de 
capçalera. Tot i ser una problemàtica general per l’alta mobilitat 
d’aquests metges, la Conselleria va prometre posar fil a l’agulla. 
Aquests darrers dies s’ha materialitzat la creació de l’organisme que 
gestionarà l’Hospital Comarcal, CatSalut, i el desvincularà definitiva-
ment de GECOHSA.

NOUS ÈXITS PER A LA NEDADORA CRISTINA 
Del 7 al 10 de febrer es va disputar a Pontevedra (Rías do Sur) el Campionat 
d’Espanya Master d’hivern, on la nostra veïna Cristina Vallespí Suñé es va 
proclamar Campiona d’Espanya en totes les proves en les quals va participar: 
200m papallona, 400m lliures, 200m lliures i 100m papallona.
D’altra banda, el primer cap de semana de juny, Vallespí va participar en el 
Campionat de Catalunya Master on també va aconseguir molts bons resultats: 
1a de Catalunya de la seva categoria en 800m lliures i 400m lliures, i 2a de 
Catalunya de la seva categoria en 50m lliures i en 200m estils.
De més a més, la Cristina va creuar l’Estret de Gibraltar nedant per a recaptar 
diners per la fundació Miquel Valls, que treballa pels afectats de la malaltia 
de l’ELA.
Per tot això, des de l’ajuntament de Móra la Nova se la va voler homenatjar i 
L’alcalde, Francesc X. Moliné li va fer lliurament d’un detall commemoratiu.
La nostra més sincera enhorabona!

EUROPEAN CHAMPIONSHIP BATON TWIRLING 2019
El Club de Twirling de Móra la Nova va finalitzar la temporada 
2018/2019, participant en la 2a fase de dansa de la federació 
Catalana de Twirling -NBTA. La competició es va realitzar a la po-
blació de Vidreres (Girona). La participació de les nostres atletes 
va ser molt bona, aconseguint classificar-se totes elles entre els 
6 primers llocs, tant en les categories de Preliminar, Intermitja i 
Avançada.
En la categoria d’Avançada aquestes classificacions han portat al 
fet que les 6 atletes del Club quedessin classificades per partici-
par en el Campionat d’Europa de Twirling que es va celebrar del 
17 al 21 d’abril a Lignano Sabiadoro (Itàlia), i  van participar en la 
modalitat d’individual, parelles, Super X i Equip.
Les atletes seleccionades van ser Aida Vaqué, Sandra Balea, 

Ariadna Lleberia, Adriana Juan, Mònica Hernández i Mariona Descarrega.
El passat dissabte 4 de maig és va celebrar al poliesportiu un reconeixement a les atletes i entrenadores 
del Club Ttwirling per la seva participació en el campionat. 

II CURSA LO CASPOLINO
El passat 31 de març es va realitzar a Móra la Nova, la La 
II Cursa lo Caspolino que va tornar a formar part de la lli-
ga Tretzesports Comarques de Tarragona. La inscripció dels 
participants va anar destinada a la Fundació Noèlia. La cursa 
va constar d’una distància curta de 5 km i d’una llarga de 10 
km. 
Des de l’ajuntament de Móra la Nova volem agrair als patro-
cinadors, voluntaris i als 200 participants que van fer possi-
ble aquesta segona edició de la cursa.
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PSC
PÈSIMA GESTIÓ ECONÒMICA 
d’ERC 
I no ho diem els Socialistes 
de Móra la Nova, ens ho 
diu el Departament de 
Vicepresidència i Economia 
i Hisenda i el Ministerio de 
Economia y Hacienda. 
Durant el ple del passat 26 
de setembre, es va ratificar 
l’aprovació dels comptes 
municipals de l’any 2018, amb 
els vots a favor d’ERC i en contra 
de la resta de consistori. 
En aquest ple es va certificar la 
incompetent gestió econòmica 
de l’equip de govern que, ens 
els seus primers pressupostos 
en solitari, desequilibraven 
les finances municipals fins al 
punt d’incomplir els objectius 
d’estabilitat pressupostària 
i la regla de despesa en la 
liquidació del pressupost de 
l’exercici 2018. Fruit d’aquesta 
pèssima gestió econòmica, els 
comptes municipals estaran 
tutelats financerament per la 
Generalitat de Catalunya i el 
“Ministerio”, a través d’un Pla 
Econòmic Financer 2019-2020.
Un altre tema molt preocupant, 
son els terminis de pagament. 
De mitjana, a l’any  2018 
l’Ajuntament va pagar als 59 
dies, pràcticament el doble dels 
30 dies que preveu la llei en 
vigor. Cal recordar que aquesta 
situació, genera unes despeses 
financeres als empresaris locals 
difícils d’assumir en els temps 
actuals. 
EL NOSTRE AJUNTAMENT, PAGA 
TARD I MALAMENT.
MORANOVENCs i 
MORANOVENQUES, preparem-
nos !!! dons aquesta PESIMA 
GESTIÓ ECONOMICA MUNICIPAL, 
molt possiblement comportarà 
un increments de taxes i 
impostos municipals, … temps al 
temps!!!!!

ERC
Amics i amigues, vivim uns 
moments extremadament difícils: 
Cent anys de presó a nou polítics 
honestos i radicalment demòcrates 
que l’únic delicte que els poden 
atribuir ha estat complir un mandat 
democràtic o permetre debats 
en seu parlamentària; persones 
que encara estan pendents de 
judici i d’altres a l’exili; desenes de 
detinguts en presó preventiva arran 
de les mobilitzacions posteriors a la 
sentència d’aquesta farsa de judici, 
a alguns d’ells privant-se’ls drets 
fonamentals un cop es trobaven sota 
custòdia policial; o la criminalització 
de l’independentisme i els intents 
de generar un fals argument on 
aquest és un moviment violent, 
excloent i racista; la repressió i l’ús 
de mitjans finançats per tothom 
al servei d’uns interessos polítics 
concrets...
Tot i això, han de saber que no 
farem ni un pas enrere. Volen que 
ho deixem estar. Que marxem 
cap a casa, que creguem que la 
independència és impossible i que 
no val la pena. Però no tenen cap 
proposta alternativa de futur pel 
nostre país, no hi ha cap projecte 
alternatiu, i pretenen que marxem 
cap a casa. Volen l’impossible. 
És més, tornarem, i tornarem 
més forts. Ens han colpejat, ens 
creuen vençuts, però s’equivoquen. 
Sortirem cada dia al carrer a 
convèncer a aquelles persones que 
encara no ho estiguin i plantarem 
cara a un Estat que ha deixat al 
descobert la seva veritable cara: la 
democràcia espanyola és una farsa. 
Malgrat la gran quantitat d’esforços 
que requereix la lluita per les 
nostre llibertats també hem de 
continuar treballant per millorar el 
poble. Aquests dies precisament, 
hem iniciat la substitució del 
clavegueram del carrer indústria. 
Aquest cop es una intervenció 
planificada,la primera en 4 anys 
de legislatura. Molt diferent del 
caràcter urgent per esfondraments 
dels darrers 4 anys en què hem  
substituït gairebé un quilòmetre de 
clavegueram.

PDeCAT
L’Ajuntament de Móra la Nova 
presumeix de reduir el deute, però 
no diu que en l’any 2018 va gastar 
més del que va ingressar.  L’any 
2018 és el primer en què l’equip de 
govern ha de fer uns pressupostos 
no tutelats per la Generalitat. I 
s’estrenen gastant de la guardiola 
de l’ajuntament 259.149,14€ més 
per acabar l’any.  No han sabut 
quadrar els pressupostos.
Com a conseqüència d’aquesta 
despesa addicional, estan obligats 
a presentar un pla de sanejament 
financer. I les comptes quedaran 
sota tutela de la Generalitat durant 
dos anys més (2019 i 2020).
Però sabíeu que aquest pla de 
sanejament s’havia de presentar 
per llei al cap de un mes de tenir 
constància de que els pressupostos 
del 2018 no eren correctes? El 
temini per a presentar aquest pla 
era justament un mes abans de 
les eleccions municipals del 2019. 
Potser que el motiu per a no 
presentar-ho fos ocultar als vilatans 
els resultats de la seva gestió 
econòmica?
Ja sabem tots que al 2019 estem 
amb pressupostos prorrogats del 
2018. Si aquests últims no han 
estat bons, quines xifres espereu 
que tindrem l’any vinent quan es 
presentin els resultats de comptes 
del exercici de 2019?
La culpa segur que será de 
l’oposició per no haver aprovat 
els presssupostos. Amb les 
negociacions que van poder  fer,  no 
es va percebre en cap moment cap 
intenció de negociació real perquè 
donéssim un vot d’aprovació. És 
més, sembla que la postura de 
victimisme dels pressupostos 
tombats per l’oposició podia ser 
bona de cara a traure rèdit electoral. 
Amb aquelles negociacions, 
l’oposició no era coneixedora dels 
mals resultats del 2018; però l’equip 
de govern sí. Un equip de govern 
responsable és aquell que quan 
acudeix a un ple de pressupostos en 
què no té majoria, ja ha assegurat, 
mitjançant pactes, l’aprovació d’uns 
nous pressupostos per tal de evitar 
de totes formes prorrogar-ne uns 
de dolents.
Aquesta manera de fer política 
amb ocultació i irresponsabilitat al 
negociar, ha evitat a ERC perdre 
vots en les passades eleccions, però 
als vilatans de Móra la Nova ens 
tornarà a costar uns 250.000€ més 
que es buidaran de la guardiola de 
l’ajuntament al tancar l’any 2019.
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NAIXEMENTS

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 labora-

bles)

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 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 a 15.00 h, visites.
De 15.00 a 20.00 h, atenció continuada.
Caps de setmana i festius de 8.00 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 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 

TEMPERATURES PRECIPITACIONS

Juliol
Agost
Setembre

Temp. Màx. Temp. Mín.
38,3° dia 6
39,9° dia 9

34,2° dies 1 i 5

16,8° dia 29
15,8° dia 14
12,2° dia 7

24,4 l. (22,8 l. dia 8)
12 l. (6 l. dia 20)

49,4 l. (19,4 l. dia 10)

LASALA PIÑOL, JOAQUIN
RAMON GOMIS, MARIA
MAÑE PEDROL, BAUTISTA
SABATE ESCRIBA, CONCEPCION
SEVILLA PERAL, LUISA
MORENO PEDRET, JORGE IGNACIO
PAPASEIT BLADE, CINTA
EL YAMANI, MILOUDA
MARTINEZ JARABO, M PILAR
PIÑOL USACH, RAIMUNDA
GUZMAN HERNANDEZ, JOSEP
FONT VENTURA, NATIVIDAD
PIÑOL BARRUFET, JORGE
GONZALEZ ARIAS, JOSE
LASALA MARCH, PILAR
OMEDES FAURE, GABRIELA
GALIA ALVAREZ, FONTCALDA
PEY BLANCH, JOSE
ESTIVILL DESCARREGA, FRANCISCA
MARRUGAT GOMEZ, ANTONIA
PIÑOL USACH, ENRIQUETA
FERNANDEZ MARIN, FERNANDO
PASANAU ESCODA, JUAN

MIR CALERO, LOGAN
BOUMAAZA, AKRAM
ARTIGAS HERNANDEZ, IGOR
ROSICH LOPEZ, ÈNIA
CANA, MARIA JESSE
TEIRA SIERRA, CHIARA
ESCALERA SORONELLAS, MARTINA
GIRONES PARREU, AINHOA
IORDAN, MIRIAM SARA
GARCIA TERUEL, KILIAN
FONT AYMAMI, NIL
GONZALEZ RUBIO, MARTINA
PEDRET SABATE, ALEX
VALENCIA TUDELA, ELENA
MAÑÉ FLORES, BIEL
LORAN VILAPLANA, ANNA
LAAOUAJ, RAWAN
ZAVATTA, RYAN TYRON
MARTINEZ BOGOMILOVA, ERIC
RAMOS SALVATIERRA, LEO
JABRANE, RAYAN
MARIN GRANADINO, ARNAU
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