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en breu
La Llanterna acull la conferència 
“Cara a cara amb el públic”
La Llanterna Teatre Municipal es va omplir amb motiu de la 
conferència “Cara a cara amb el públic”, que va pronunciar l’actriu 
Mercè Martínez. L’activitat va formar part del programa de 
conferències de l’assessoria Jurisa i va comptar amb el suport de 
l’Ajuntament.

L’acte, de caire gratuït, va servir també per a recaptar, de manera 
voluntària, fons dels assistents per a un projecte de l’associació 
Jeroni de Moragas que consisteix en l’adquisició de sis ordinadors 
portàtils per a una aula del centre d’educació especial.

salutació

Joan Piñol 
Alcalde de Móra d’Ebre

Oportunitats versus realitats
Podia imaginar-se algú, fa tan sols quatre anys, que 
tindríem l’oportunitat de portar les despulles de Julio 
Antonio a casa? O que, per a acabar de fer brillar una 
obra com la sendera al castell, planificada dins de les 
actuacions a la façana fluvial, la brigada faria una actuació 
tan excel·lent com la rehabilitació de la plaça dels Entença? 
O que, atenent les demandes dels veïns, faríem un parc 
caní com el que actualment tenim al pàrquing del carrer 
de Bonaire?

Què vull venir a dir amb aquests tres exemples i per què els 
porto a tomb? És senzill d’explicar. Quan els partits polítics, i 
les persones que els encapçalem, elaborem els programes 
electorals per a concórrer a les eleccions municipals, el que 
fem és imaginar una sèrie d’actuacions que pensem que 
són beneficioses per al municipi, i mirem de presentar-les 
d’una manera atractiva pels votants. En alguns casos, hi ha 
un projecte de municipi compartit pels candidats que van 
a la mateixa llista, i això en facilita la concreció de part de 
les accions que s’hi plantegen; per exemple, a les eleccions 
de l’any 2015 el grup municipal del PDeCAT/CiU teníem 
com a eixos centrals desenvolupar la façana fluvial, lluitar 
contra l’atur i continuar la gestió transparent i eficient a 
l’Ajuntament per a reduir-ne l’endeutament heretat.

En paraules més planeres, quan hom fa un programa 
electoral, d’allò de què es dota és d’un mapa per on s’ha 
de transitar per a arribar allà on es creu que s’ha d’anar; el 
camí que finalment se seguix no es pot planificar un cop 
cada quatre anys, i s’ha d’estar amatent a qualsevol canvi 
que hi hagi, ja que, de tant en tant, apareixen oportunitats 
que cal decidir si es volen treballar o si es deixen passar. 
L’equip de govern actual a l’Ajuntament de Móra d’Ebre 
sempre actuem lluitant per qualsevol oportunitat que ens 
arriba, i, molt sovint, lluitem fins i tot per allò que encara no 
és una oportunitat i mirem de crear-ne nosaltres.

Un exemple claríssim d’això és la recent vinguda de les 
despulles de Julio Antonio a Móra d’Ebre: l’única cosa que 
era inamovible és que l’any 2019 serà l’aniversari de la 
seva mort, però enlloc no estava planificat que la família 
estigués disposada a fer-ne el trasllat des de Madrid; que 
finalment això hagi estat una realitat és el resultat de molta 
feina i moltes converses de l’Ajuntament amb els familiars, 
en col·laboració amb la Diputació de Tarragona, per a 
finalment aconseguir fer realitat una oportunitat que ni 
tan sols ens havia passat pel cap ara fa quatre anys.

I és que la política, i molt especialment la política 
municipal, és principalment ser capaços de transformar 
les oportunitats en realitats.

Les piscines d’estiu tanquen una 
temporada de rècord
Les piscines d’estiu van registrar enguany la millor temporada 
dels darrers anys, ja que tant l’ocupació com la recaptació s’hi van 
veure incrementades. Després de més de dos mesos d’activitat, la 
instal·lació va tancar portes el dia 11 de setembre amb un balanç 
molt positiu, marcat per l’acurada gestió, la creativitat a l’hora 
d’organitzar el servei -dintre de la qual cal destacar la implantació 
del nou abonament 10- i la bona climatologia, que va permetre 
obrir dues setmanes abans.

La recuperació de la sendera, 
seleccionada pels premis FAD
El jurat dels premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme 2018 ha 
reconegut el projecte “Recuperació de l’antiga sendera al castell 
de Móra d’Ebre”, que és propietat de l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre. El projecte, dirigit pels arquitectes del despatx UDEU 
Sergi Ventosa i Adelina Casanova, va ser seleccionat dins de la 
categoria FAD Ciutat i Paisatge 2018. Els premis FAD, que van 
originar-se l’origen l’any 1958, són els degans d’arquitectura i 
interiorisme europeus i van ser impulsats per l’arquitecte Oriol 
Bohigas, arquitecte responsable de l’Institut Julio Antonio, de 
Móra d’Ebre.

L’Ajuntament lliura 1.200€ a 
l’associació Jeroni de Moragas
L’Ajuntament de Móra d’Ebre va entregar a l’associació Jeroni de 
Moragas els 1.200 € que es van recaptar durant el sopar benèfic 
“Àpats en companyia”, que es va celebrar al Casal dels Jubilats de 
Móra d’Ebre el 28 de juliol de 2018. Durant el sopar es van sortejar 
diferents productes regalats per comerços de la població, i també 
es van posar a la venda tiquets de la fila zero.

Propietat de les imatges
Imatges publicades per l’Ajuntament de Móra d’Ebre

Foto portada: Raimon Crescenti
Foto Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous: Diputació de Tarragona

Assessorament lingüístic
Servei Comarcal de Català de la Ribera d’Ebre

L’Ajuntament cedix dos escàners a 
l’associació La Riuada
L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha signat un conveni de col·laboració 
amb l’associació cultural La Riuada de Móra d’Ebre, a través del 
qual l’associació cedix una còpia de les imatges d’arxiu en format 
digital a l’Ajuntament de Móra d’Ebre. Per tal de poder continuar 
digitalitzant el material fotogràfic de què disposa l’entitat, 
l’Ajuntament cedix a La Riuada dos escàners de digitalització 
d’imatges perquè es pugui actualitzar i ampliar l’arxiu municipal 
a mesura que el fons fotogràfic de l’associació vagi creixent.



transformació urbana
El president de la Generalitat inaugura el pont del 
Barranc de Faneca

El president de la Generalitat, Quim Torra, va presidir la inauguració 
del nou pont del Barranc de Faneca que unix el passeig del Pont 
i l’illa de Saurí, al final del barranc de Faneca. L’acte va congregar 
centenars de persones que van voler sumar-se a l’esdeveniment 
i saludar Torra en la primera visita a la localitat des que exercix la 
presidència del Govern català.

La visita institucional es va iniciar a la Casa de la Vila, on el president 
va ser rebut per les autoritats municipals. Després de signar al llibre 
d’honor del consistori, el seguici es va dirigir al passeig del Pont, 
tot resseguint la façana fluvial. L’alcalde, Joan Piñol, va explicar a 
Torra els projectes que està executant l’Ajuntament per a millorar 
la façana fluvial, dignificar les condicions de l’espai urbà i potenciar 
l’atractiu turístic del municipi.

Un cop al passeig del Pont, el president va visitar el nou pont de vinanat, que vol ser una rèplica de l’antic pont de ferro que 
creuava l’Ebre entre Móra d’Ebre i Móra la Nova, destruït l’any 1938 amb motiu de la Batalla de l’Ebre. La infraestructura que 
es va inaugurar forma part del projecte d’agençament de la façana fluvial de Móra d’Ebre titulat “Móra d’Ebre, el balcó de 
l’Ebre”. El pont, una estructura metàl·lica amb entarimat de fusta i accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, està 
situada entre el punt final del passeig del Pont i el punt final de l’illa de Saurí.

El projecte del pont el van dissenyar els tècnics de l’Ajuntament i té un cost de 98.834,75 €. El finançament ha anat a càrrec 
de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i un ajut FEDER de la Unió Europea, que ha estat gestionat pel Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre dins del projecte conjunt “Ribera d’Ebre: camí de sirga, camí de riu”, que vol potenciar els atractius turístics de la Ribera 
d’Ebre al voltant del camí de gran recorregut GR-99.

Es dóna el fet que la subvenció de la Unió Europea és finalista i que s’ha de destinar obligatòriament a actuacions relacionades 
amb el turisme.

Finalitzada la cobertura de 
la pista de l’escola Lluís Viñas
Tres mesos d’obres al col·legi Lluís Viñas han permès 
finalitzar la urbanització de la zona de la pista poliesportiva 
del centre escolar, la qual cosa ha donat resposta a la 
primera fase de les actuacions de reforma que s’hi duran a 
terme durant el curs 2018-2019. El pressupost de licitació 
d’aquesta fase és de 372.672,12 €.

La segona fase de les obres, que s’executarà durant l’any 
2019, té un pressupost d’execució d’1.259.192,55 € i 
consistirà en les intervencions diferenciades següents: 
substitució de tota la fusteria d’alumini exterior i interior 
d’accés a les aules, pintura de l’exterior i l’interior de l’edifici, 
renovació íntegra de la instal·lació elèctrica, substitució de 
les calderes de calefacció, renovació dels banys existents 
i construcció d’un nou bany adaptat a la primera planta, 
aïllament acústic a la zona del gimnàs i reordenació de la zona 
de l’escala 
interior que 
permeti un 
millor accés 
a l’escola i 
una circulació 
interior dels 
alumnes molt 
més clara.

Urbanització de la plaça 
dels Entença

Durant el primer trimestre de l’any 2018 es van urbanitzar 
la plaça dels Entença i les escales que donen accés al 
calvari. D’aquesta urbanització, finançada íntegrament per 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre amb un pressupost de 20.000 €, 
se’n va encarregar la Brigada Municipal.

Fins ara aquesta plaça, que comunica la zona del calvari amb 
la nova sendera que unix el castell i el Club Nàutic, era una 
plaça de terra amb unes escales antigues i de formigó. En 
la urbanització es van utilitzar, per una banda, llambordes 
antigues de granit dels carrers de Móra d’Ebre, i, per l’altra, 
unes de més modernes i de formigó que es van recuperar de 
la reforma del passeig del Pont.



700 clotxes solidàries per la 
investigació del càncer infantil
La quarta edició de la Festa de la Clotxa Solidària, 
esdeveniment que recull fons per a la investigació del càncer 
infantil de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, va 
congregar prop de 300 assistents en els diferents actes 
i activitats d’animació que va desenvolupar al recinte 
municipal de l’illa de Saurí, a Móra d’Ebre.

El punt culminant de la jornada va ser el dinar de germanor, 
per al qual es van arribar a cuinar fins a 700 clotxes solidàries.

Aquest esdeveniment està organitzat per l’associació Matem 
lo Bitxo, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre.

notícies
Móra d’Ebre turisme, nova 
marca turística
L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha creat una nova marca 
turística, Móra d’Ebre turisme, que té l’objectiu de promocionar 
el municipi i facilitar-hi l’arribada de visitants.

Al web www.moradebreturisme.cat, així com a les xarxes 
socials Facebook, Twitter o Instagram, s’hi oferix informació 
sobre el municipi, els atractius visitables i els allotjaments, 
restaurants i comerços que s’hi poden trobar.

Festa de l’Avi Comarcal de 
la Ribera d’Ebre

El Casal de Jubilats de Móra d’Ebre, el Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Móra d’Ebre van organitzar la 
IX Festa de l’Avi Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Una dotzena d’avis i àvies, membres de les diverses 
associacions de jubilats i representants dels diversos 
ajuntaments van gaudir d’una jornada de celebració i 
reconeixement a la trajectòria de cada avi dels diferents 
pobles de la comarca.

Enguany el reconeixement a avi comarcal va recaure en el 
miravetà Fernando Meléndez, que durant anys va ser el jutge 
de pau del poble i, a la vegada, va acollir nou nadons.

Cinquanté aniversari del 
Club Nàutic de Móra d’Ebre

El Club Nàutic de Móra d’Ebre va acollir un sopar per a 
commemorar el 50è aniversari del Club Nàutic de la població. 
Durant l’acte, en què es va retre homenatge als presidents 
que ha tingut el club durant aquests cinc decennis, l’alcalde 
de Móra d’Ebre, Joan Piñol, va recollir una placa en agraïment 
pel suport que ha rebut el Nàutic del consistori al llarg 
d’aquest mig segle.

Segons va manifestar la presidenta actual del club, Cristina 
Pino, el Nàutic vol ser una entitat cada cop més dinàmica i 
oberta a la població; per aquest motiu, la junta directiva 
treballa per a mantindre i millorar les instal·lacions, posar-les 
a disposició de tots els associats, fomentar l’esport del rem 
entre la joventut i procurar ampliar l’activitat del club més 
enllà de l’estiu.



La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural de la Generalitat ha inclòs la Festa del Riu de Móra 
d’Ebre al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, un 
registre en el qual s’inscriuen les festes, manifestacions i 
celebracions comunitàries, així com els elements festius amb 
vigència arreu de Catalunya, amb l’objectiu de preservar-los, 
difondre’ls i protegir-los. La inclusió al catàleg significa un 
reconeixement cap a aquest esdeveniment, i, a la vegada, 
implica un nivell més elevat de protecció cap als elements 
festius avalats per la seva tradicionalitat.

La Festa del Riu morenca se celebra tradicionalment al 
mes d’agost, concretament el dissabte de Festa Major de 
la població, i gaudeix d’un programa molt concret que es 
repetix any rere any. El procés per a aconseguir la inclusió 
d’aquesta festivitat al catàleg esmentat es va iniciar l’any 
2015.

La Festa del Riu inclosa al 
Catàleg de Patrimoni Festiu

Móra d’Ebre ret homenatge a Javier Bardají amb la 
tercera edició dels premis a l’excel·lència acadèmica

L’Ajuntament de Móra d’Ebre va lliurar els Premis Javier Bardají, 
que cerquen recompensar l’esforç dels alumnes locals que 
obtenen les millors qualificacions acadèmiques al final dels 
cicles educatius de primària, secundària obligatòria i batxillerat 
dels centres educatius de la població.

Els guardonats de l’edició d’enguany en ensenyament primari 
van ser Irene Carmona Coronado, Adam El Bouhali i Aina Juan 
Vázquez, del Col·legi Lluís Viñas; també van rebre el guardó Júlia 
Benavent Pellicer, Laura Hernàndez Cabré i Mariona Sabaté 
Beltran, del Col·legi Santa Teresa.

En secundària obligatòria els guardons van anar a parar a Mònica 
Alonso Aviñó, Paula Biarnés Lluís i Arnau Roca Grangé, del 
Col·legi Santa Teresa; també van anar a parar a Ester Camafort 

Solé, Joan Descarrega Cardona i Ivet Montaña Pérez, de l’Institut Julio Antonio.

Els guardonats de batxillerat van ser per a Mar Borràs Farnós, Ariadna Grifoll Latorre i Genís Martínez Cuentra, tots tres de l’Institut 
Julio Antonio.

L’acte va comptar amb la presència de Carme Costa, vídua de Javier Bardají. L’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol, i el regidor 
d’Ensenyament, Raül Oliván, van ser els encarregats de tancar l’acte amb sengles discursos, durant els quals van lloar l’esforç dels 
alumnes guardonats i el treball dels professors i de les famílies en la formació del jovent local i, en especial, dels alumnes premiats.

Els premis Javier Bardají reten homenatge a Javier Bardají Garrido (Barcelona, 1955 – Móra d’Ebre, 2009), eminent radiòleg que, 
durant anys, va exercir de cap de Radiologia de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre. Bardají, que va efectuar la seva carrera en 
diferents centres de salut de les Terres de l’Ebre, com a Tortosa, a Jesús, a Amposta i a Móra d’Ebre, va destacar per estar molt 
implicat en la millora dels serveis i en l’atenció als usuaris del centre sanitari riberenc. Bardají ja va rebre en vida diversos guardons, 
com la medalla al treball President Macià, atorgada per la Generalitat, o la medalla i placa Josep Trueta, reconeixement al mèrit 
sanitari.

Núri Griera, guardonada 
com a Dalinera d’Honor
Núria Griera, que durant més de trenta anys va ser la veu 

presentadora i conductora de la Festa 
del Riu, va ser guardonada com a 
Dalinera d’Honor.

Griera va ser també una de les primeres 
participants a la Festa com a remadora 
de muleta en una tripulació de dones 
durant els anys 70, i com a remadora en 
una tripulació de veteranes durant els 
anys 90.

Inauguració de l’espai
1 d’octubre
L’Ajuntament de Móra d’Ebre va decidir, en sessió plenària, 
batejar amb el nom de la data del referèndum el replà que 
hi ha davant del teatre municipal La Llanterna, que també 
funciona com a col·legi electoral de la població.

Durant la inauguració, l’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol, i 
la presidenta de l’Assemblea Nacional 
Catalana a Móra d’Ebre, Teresa Fusté, 
van fer dos parlaments amb els quals 
es van recordar els esdeveniments 
que van tindre lloc aquesta data a 
Móra d’Ebre i a Catalunya.



la Festa Major en imatges





Inauguració de l’exposició 
sobre Carmel Biarnés
L’exposició va recollir un bon nombre d’instantànies fetes 

a Móra d’Ebre al voltant dels anys 
setanta del segle XX, que consisteixen 
en fotografies d’actes socials que van 
tindre lloc a la capital de la Ribera 
d’Ebre. La mostra inclou alguns 
articles periodístics sobre Móra d’Ebre 
publicats pel mateix Biarnés.

L’organització de l’acte va anar a càrrec de l’associació 
cultural La Riuada de Móra d’Ebre, el Centre d’Estudis de la 
Ribera d’Ebre i l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Es presenta un estudi històric 
sobre la vida a la Ribera d’Ebre
El benissanetà Joan Ramon Vinaixa va presentar Pobles i 
gent de l’Ebre a la Catalunya del segle XVIII (Ribera d’Ebre, 
1775–1799), un extens i aprofundit treball sobre la vida a la 
comarca de la Ribera d’Ebre durant els darrers 25 anys del 
segle XVIII. En l’estudi, Vinaixa centra l’interès en qüestions 
com la demografia, les comunicacions, les infraestructures, 
l’economia, l’administració, les 
relacions socials, les festes o els 
processos de segregació municipals 
viscuts aleshores en els municipis de 
l’actual comarca riberenca.

cultura i festes
La 15a Fira del Llibre Ebrenc i l’11è Litterarum, dues 
edicions de rècord
La literatura a escena va tornar a envair Móra d’Ebre en l’onzena edició de Litterarum, la fira d’espectacles literaris, en una 
edició en què es va aconseguir l’objectiu d’internacionalització per al qual la Fira ha treballat intensament els darrers anys. 
Així, els dotze membres de comunitats universitàries europees de nou estats diferents que, a través de l’Institut Ramon Llull 
i el Patronat de Turisme de les Terres de l’Ebre de la Diputació de Tarragona, van visitar la Fira es van mostrar interessats a 
programar alguna de les propostes escèniques de les quals van gaudir durant els quatre dies als seus llocs d’origen, entre els 
quals es troben Gran Bretanya, França i Itàlia.

Un altre aspecte a remarcar de la Fira va ser la simbiosi entre literatura i patrimoni, que es va refermar amb la programació 
d’espectacles en nous espais ubicats dins del nucli antic, el castell i el riu morencs. Aquesta nova línia de treball va servir per a 
redescobrir tant el patrimoni material com immaterial de les Terres de l’Ebre lligat a la literatura catalana.

Pel que fa a la Fira del Llibre Ebrenc, el nou emplaçament, situat a la plaça de Dalt, va representar un increment d’un 15% 
de l’assistència de visitants respecte de l’edició de l’any passat. De fet, tant l’Institut Ramon Muntaner com les llibreries de 
referència de la Fira es van mostrar molt satisfetes del significatiu augment de la venda de llibres respecte d’edicions anteriors.

Cal remarcar l’augment de públic especialitzat a les tres 
sessions de la Jornada del Llibre Ebrenc, organitzada per 
l’Institut Ramon Muntaner. També els escriptors, autors i 
participants de les jornades professionals vinculades al món 
del llibre van considerar que la nova ubicació va ser tot un èxit. 
En aquest sentit, l’Ajuntament continuarà apostant perquè els 
beneficis econòmics i socials de totes dues fires repercutixin en 
el desenvolupament turístic local.

Respecte a les dades, cal destacar un increment d’un 25% del 
nombre de programadors de la Fira. Durant els quatre dies 
que va durar, prop d’una setantena d’artistes van participar en 
espectacles a Móra d’Ebre.

Jornades europees del 
Patrimoni a Móra d’Ebre
Móra d’Ebre va acollir diverses activitats en el marc de les 
Jornades Europees del Patrimoni 2018: durant el matí es va 
dur a terme una visita comentada al castell, titulada “Lo castell 
de Móra, allò que mai no s’ha 
contat”, a càrrec de Santiago 
Alfonso, Jordi Llambrich i 
Ferran Roca; a la tarda, al mateix 
castell, hi va haver un concert 
que va combinar música i 
poesia, titulat “On l’Ebre es fa 
infinit”, a càrrec de Laura Garí.

L’acte va transcórrer pels 
principals carrers del nucli urbà, 
i la ballada final va tindre lloc al 
passeig del Pont.

La colla gegantera de Móra 
d’Ebre, organitzadora de la 
trobada, hi va participar amb 

les parelles de sirgadors Joan i Madrona, els gegantons i el 
gegant petit, anomenat rei Felip. També hi van participar els 
morencs Pirates de l’Ebre, amb Crit i Revolta.

Móra d’Ebre acull als gegants 
de les Terres de l’Ebre



Sisena edició de l’Ebrefolk 
a Móra d’Ebre
Del 12 al 15 de juliol es va celebrar a 
Móra d’Ebre el 6è Ebrefolk, Campus 
de Música i Ball Populars de les Terres 
de l’Ebre, Matarranya i Nord Valencià, 
que va comptar amb alumnes 
vinguts de Catalunya, l’Aragó, les 
Balears, el País Valencià, la Catalunya 
Nord i Múrcia.

Durant l’edifició d’enguany es 
van impartir classes de ball de 
jota, fandango i bolero, classes 
d’instruments tradicionals, amb 
guitarra i percussions, i, com a 
novetat, classes de ball de pagès menorquí.

Cada nit, després de les classes, hi va haver també activitats 
lúdiques: el dijous 12, ronda pels carrers de Móra; el divendres 
13, trobada de versadors al castell de Móra, i el dissabte 14, 
bureo a la plaça de Dalt amb rondalles de corda vingudes de 
les Terres de l’Ebre, Múrcia, Albacete i Vistabella.

Móra d’Ebre celebra els actes 
principals de Setmana Santa
Unes 200 persones van participar, un cop més, en un dels 
actes més significatius de la Setmana Santa local: el viacrucis 
al calvari.

Com cada any, passades les set del matí, les imatges i els 
participants van sortir de l’església prioral de Sant Joan 
Baptista per dirigir-se al calvari. El moment més esperat va 
ser de nou el descendiment del Sant Crist per les escales que 
comuniquen la zona del calvari amb la plaça de Salvador 
Algueró, on es van congregar tots els participants per a 
observar l’esdeveniment. El viacrucis va finalitzar pels volts 
de les nou del matí un altre cop a l’església, d’on havia partit.

Francesca Aliern presenta 
“Darrere els seus talons”
L’escriptora Francesca Aliern va presentar la seva darrera 

novel·la, Darrere els seus talons, a la 
Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre, 
acompanyada pel president de La 
Riuada, Joan Launes. La presentació 
va coincidir també amb la publicació 
d’una biografia escrita per Emigdi 

Subirats.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Joan Piñol, i la 
regidora de Cultura, Montserrat Pineda, a més d’una trentena 
de fans incondicionals de l’escriptora xertolina.

Inaugurada una exposició 
sobre la Batalla de l’Ebre
L’exposició, titulada “Imatges de la Batalla de l’Ebre”, va 

ser presentada per Miguel 
Pérez. Es tracta d’un ampli 
recull fotogràfic que mostra la 
situació de destrucció en què 
va quedar Móra d’Ebre després 
dels combats de 1938. Les 
imatges reproduïxen escenes 
de caire militar, però també de 

la vida quotidiana, de les accions propagandístiques que 
van fer els nacionals un cop conquerida la població.

Presentació d’una biografia 
d’Artur Bladé

El mes d’octubre es va presentar, a la Biblioteca Comarcal de 
Móra d’Ebre, una biografia d’Artur Bladé titulada Artur Bladé, 
escriure la memòria (1907–1995). La presentació del llibre va 
anar a càrrec de Carles Duarte, poeta i president del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts. La biografia, resultat de 
la sisena beca Artur Bladé i Desumvila, ha estat editada per 
Cossetània Edicions i pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre.

L’autor de la biografia, l’historiador canareu Josep Sancho, va 
destacar la vinculació del benissanetà Bladé i Desumvila amb 
Móra d’Ebre i el va situar entre els grans memorialistes del 
país, a l’alçalda de Josep Pla, Gaziel o Josep Maria de Sagarra.



esports i jovent
700 escolars celebren el Dia 
Mundial de l’Activitat Física

Una plata i dos bronzes a la 
Lliga de Llagut Català

Janina Martí, alumna de l’Institut Julio Antonio de Móra 
d’Ebre, va guanyar el Premi Treball de Recerca de Batxillerat 
amb l’estudi Desaparegut en combat. La Batalla de l’Ebre. 
Amb aquest treball de recerca, la jove morenca va obtenir, 
a més, la beca del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, d’un 
valor de 250 €, i la subscripció a l’entitat durant dos anys.

Martí, que es va posar a la pell dels soldats que van combatre 
a la serra de Cavalls i de Pàndols en visitar la zona de la Batalla 
de l’Ebre, va exposar el treball durant l’acte de lliurament 
dels premis al Casal Joan Baptista Sabaté de Flix, que estava 
ple de gom a gom, i ho va fer amb molta emoció, mentre 
explicava que considera que “ens hem de posar al costat dels 
qui estan patint la història”, a més de remarcar que vol seguir 
lluitant per a trobar el seu besavi.

Les tripulacions del Club Nàutic de Móra d’Ebre van tancar 
la seva participació a la Lliga de Llagut Català 2018 amb 
l’assoliment d’una segona posició i de dues terceres places.

En la categoria infantil, 
els morencs van acabar la 
competició en segona posició, 
mentre que en categoria cadet 
masculí i juvenil femení van 
obtindre-hi la tercera posició, 
respectivament.

Janina Martí guanya el Premi 
Treball de Recerca de Batxillerat

Móra d’Ebre va celebrar els actes del Dia Mundial de l’Activitat 
Física amb una concentració escolar a la plaça de Baix, que 
va comptar amb la participació de més de 700 alumnes dels 
diversos centres educatius del municipi. Als infants i joves se’ls 
va obsequiar amb una ampolla petita d’aigua, una maçana i una 
cantimplora. El total de fruita repartida va sumar més de 1.200 
quilos.

L’acte va finalitzar amb la lectura conjunta del manifest de la 
diada, que va anar a càrrec d’un representant de cada centre 
participant, a raó d’un paràgraf cadascun.

El Dia Mundial de l’Activitat Física se celebra des de l’any 2002 a 
tot el món, i té com a objectiu promocionar una vida saludable. 
El lema d’aquest any va ser el següent: “Gent activa, gent feliç”.

Recepció als més petits de 
les penyes barcelonistes

L’Ajuntament de Móra d’Ebre va 
rebre els infants dels equips de 
futbol de les penyes barcelonistes 
de les comarques de la Ribera 
d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta 
que van participar en diversos 
tornejos internacionals de futbol 
els últims mesos: Mundialito 
Costa Daurada (Cambrils), MIC 

Football 7 (Andorra) i XIII Torneig Internacional de Futbol 7 de 
Penyes del Barça (instal·lacions del FC Barcelona).

Carlos Demattey, campió 
del món de pes mort
L’atleta Carlos Demattey es va proclamar campió mundial en 
l’especialitat de força d’aixecament de pes mort RAW. Ho va 
fer al campionat que es va celebrar a Eger (Hongria), en el 
qual va aconseguir una marca de 347,5 quilos, cosa que li va 
valdre l’establiment d’un nou rècord d’Espanya i pujar la seva 
millor marca personal a més de 10 quilos.

Aquest títol s’afegix a l’extraordinari palmarès aconseguit en 
competicions estatals i internacionals per Demattey, que a 
més no va arribar a Hongria en el millor estat de forma, ja que 
hi va arrossegar una lesió que s’havia fet als Estats Units sis 
mesos abans.



Ara fa aproximadament un any passàvem 
per moments complicats com a país, a dia 
d’avui encara tenim part del govern legítim 
empresonat o exiliat. Al nostre poble, com 
en d’altres, s’han realitzat actes d’homenatge 
i recordatori. Des de setembre gaudim de 
l’Espai 1 d’octubre de 2017 en record dels 

fets que hi van succeir. És rellevant el vot que exercim els re-
gidors i aquest cop hem de lamentar que el grup socialista 
es va posicionar en contra, argumentant que “no representa 
a tothom”. Ens preguntem des de quan votar, i per tant ser 
demòcrata, no representa a tothom.
En els darrers mesos de cada any es preparen els pressupos-
tos per l’any vinent, és per això que mitjançant aquestes línies 
volem fer un petit repàs de les propostes que ens van aprovar 
per aquest 2018.
Al desembre de 2017 vam votar a favor dels pressupostos ja 
que se’ns van acceptar les següents propostes: Ombra a la 
piscina (para-sols/arbres), instal·lació de canviadors de na-
dons en edificis públics, millora de la neteja de la vora del riu 
i del casc antic amb la contractació de més personal per la 
brigada de neteja, fer zona verda la plaça situada davant de 
l’IES i ficar-li nom prioritzant nom de dona.
Dit això, no se’ns escapa que l’any que ve tenim dues cites 
electorals: municipals i europees el 26 de maig. Continuem 
amb la il·lusió intacta per fer un nou país i un poble millor. Ens 
vam presentar amb el lema “Móra dóna per a més” i en això 
seguim, treballant per tots vosaltres: fent propostes, presen-
tant idees i ideant projectes, per tal que Móra d’Ebre sigui el 
poble que volem i que ens mereixem totes i tots.
Visca Catalunya i Visca Móra d’Ebre!!

Mig any. Sis mesos. 26 setmanes. 180 dies. Po-
deu comptar-ho de la manera que vulgueu, 
però és el temps que queda, més o menys, 
per a les properes eleccions municipals del 
mes de maig de 2019. A poc a poc arribarà 
el moment en què tots els partits polítics, els 
que ja estan consolidats i els que encara han 

d’arribar, faran resum de la feina feta per a, el dia que toqui, 
presentar-se amb els millors vestits davant dels electors i de 
les electores.
A diferència del que podria passar amb la resta de partits del 
poble, el grup municipal del PDeCAT a l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre passa un examen diari dels veïns i veïnes del municipi; 
i, com sempre que es fa una cosa, es corre el risc que a algú 
li agradi molt i que a algú altre no li agradi gens... I això és 
fantàstic!
Ens arriba moltíssima informació per mitjans del tot diferents: 
en una conversa al carrer, mentre esmorzem, a l’entrada de 
l’escola dels nostres fills, per les xarxes socials..., i, fins i tot, mi-
tjançant la conversa amb alguna mare o pare d’algun regidor. 
Únicament amb tota la informació podem fer cada cop millor 
les coses i rectificar aquelles en les quals concloem que no 
hem estat del tot encertats.
El que tenim molt clar des del grup del PdeCAT, però, és que, 
independentment dels dies que faltin per a les properes elec-
cions municipals, nosaltres no hem de comprar-nos un vestit 
nou per a aparèixer millor a la foto, ja que la foto que podem 
presentar és la feina feta per Móra d’Ebre i que, dia rere dia, 
tots els convilatans i convilatanes podeu observar, trepitjar i 
gaudir. I és que,  gràcies a l’ajuda de tots, dels qui ens recolzeu 
i dels qui hi esteu en contra, #Móradebreesmou.

És un plaer adreçar-nos de nou a  tots vosal-
tres. 
Per parlar de la nostra feina com oposició, sols 
informar que hem presentat algunes propos-
tes pel pressupost del 2019, com venim fent 
els darreres anys a invitació de l’equip de go-

vern, que demanen dedicar part de les inversions en obra pú-
blica al casc antic per arreglar els carrers i dignificar la zona,  
millorar la neteja de la població, utilitzar la partida de medi 
ambient per conscienciar de la necessitat d’un millor reciclat-
ge i posar  més contenidors per  piles i oli,  un punt de càrrega 
per vehicles elèctrics, així com la bonificació de part de l’IBI 
a edificis amb plaques solars i part  de l’impost  de circulació 
pels cotxes elèctrics, la necessitat d’una partida d’incentius 
industrials per la bonificació a les empreses per noves con-
tractacions, complementar la implantació de telecàmeres 
per millorar la convivència i el civisme amb una campanya de 
conscienciació i la contractació d’un/a educador/a social,  zo-
nes d’ombra al Passeig del Pont...  
Algunes les venim fent reiteradament,  ja que  durant aquesta 
legislatura sols hem pogut  negociar incloure dins del pressu-
post l’arranjament de les escales del carrer Princesa i les obres 
de millora del cementeri .
Pel que fa a la nostra feina de control, durant els últims mesos 
hem fet peticions puntuals de neteges de diferents espais pú-
blics, així com la necessitat de millorar la transparència a la 
web municipal amb la publicació  dels bens dels càrrecs elec-
tes,  de l’agenda de l’alcalde i dels processos de contractació.
Per acabar, posar-nos de nou a la vostra disposició i desitjar-
vos bones festes i feliç any 2019.

Bon dia convilatans,
Una altra vegada tinc la oportunitat de diri-
gir-me a vosaltres a través d’aquest Butlletí 
Municipal. Intentaré explicar-vos la feina de 
les meves regidories amb aquest període. 
Els projectes que vàrem engegar ja estan 
fets realitat: asfaltat de camins al camí dels 

Ruixols, part dels Campasos, l’arranjament del barranc de Per-
les, així com Madarraix, Solanes, Santa Magdalena, Solanes, 
Pesols i algun més. Si bé és cert que tota la feina es va fer 
abans d’aquestes pluges dels darrers mesos i com diu la dita 
“no hi ha bé que mal no faci” i com que hi ha hagut part de ca-
mins que s’han vist afectats, caldrà repassar-ne alguns quan 
es pugui i estigui el terreny bé per fer-se. Contra les inclemèn-
cies del temps no es pot lluitar… però benvinguda pluja!!. Si-
gui com sigui, ho arranjarem.
Per altre costat, seguim transportant persones donant servei 
a la població i entitats des de l’empresa municipal de trans-
ports.
Totes aquestes tasques es fan des d’una feina d’equip ja que 
les decisions, tot i que les proposi el regidor que li pertoqui, es 
parlen i s’aproven, si s’escau, a la Junta de Govern.
És el propòsit d’aquestes regidories el seguir treballant amb 
les tasques que tenim encomanades. Una vegada més dema-
no la col·laboració ciutadana per exposar idees o mancances 
per estudiar la possibilitat d’esmenar-les.
Res més, només desitjar-vos unes molt bones festes de Nadal, 
fi d’any a tots i totes en la companyia dels que més estimeu. 
Bona sortida d’any i millor entrada.

grups municipals



el ple

La cultura és un dels motors 
que fa avançar els pobles, les 
ciutats, els països. Un gran 
motor que, lluny de ser in-
transcendent –com de ve-
gades se’ns vol fer veure–, 
esdevé imprescindible en 
qualsevol societat. I no només 
per la seva importància “per 
se”, sinó també per l’efecte 
que causa en molts altres 
àmbits d’activitat. Cultura és, 
doncs, coneixement, història, 
turisme, comerç... En definiti-
va, futur.

A Móra d’Ebre sabeu bé a què 
em refereixo. La cultura és 
part indissociable del tarannà 
del vostre municipi, cultura 
que desenvolupeu a través 
de múltiples expressions i tra-

dicions que us arrelen a la terra. Un dinamisme que esteneu a la 
resta de sectors de la vostra localitat, tot refermant-ne el caire de 
capitalitat comarcal. Com també tots sabeu, la Diputació de Tarra-
gona sempre és a prop dels municipis de les nostres comarques, i 
Móra d’Ebre no n’és una excepció. De fet, l’empenta de la capital de 
la Ribera i del seu Ajuntament ens fa ser-hi de manera sovintejada, 
donant suport en múltiples àmbits: infraestructures, energia, ser-
veis, turisme, cultura...

Continuant en aquest darrer àmbit, el de la cultura, a Móra d’Ebre 
viviu un moment transcendental vinculat a la figura i l’obra de 
l’artista Julio Antonio, nascut al municipi i considerat el gran reno-
vador de l’escultura a l’Estat al segle vint. Coincidint amb el cente-
nari de la seva mort, l’Ajuntament ha impulsat el trasllat de les des-
pulles de l’escultor i de la seva mare al cementiri de la vila, i treballa 
en el projecte per crear un espai cultural dedicat a Julio Antonio i 
a altres destacats creadors de la vila: Santiago Costa; Carles Mani; 
Feliu, Miquel i Ramon Ferrer... Un gran equipament que pretén rei-
vindicar el caràcter de Móra d’Ebre com a terra d’escultors i que, de 
ben segur, convertirà la localitat en un destacat referent cultural del 
conjunt de les Terres de l’Ebre i de més enllà, tal com també ja és 
actualment a nivell comarcal, en comerç, cultura i serveis. 

Com bé ha destacat en ocasions l’alcalde i diputat de la Diputació 
de Tarragona, Joan Piñol, l’art escultòric sorgit al municipi està es-
tretament vinculat al riu Ebre, origen de la vocació d’artistes que, 
amb el fang de les seves riberes, han modelat obres que han aca-
bat transcendint l’abast estrictament local. En els darrers anys, Móra 
d’Ebre també ha modelat –i remodelat– la seva façana fluvial, avui 
un espai de lleure ciutadà, i ha millorat mols altres espais públics, a 
través de projectes que han comptat amb el nostre cofinançament 
a través del Pla d’Acció Municipal i d’altres programes destinats a 
millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 

Avui, en plena commemoració del centenari de la mort de Julio 
Antonio, reivindiquem la dimensió social de l’artista i la seva impor-
tància per a Móra d’Ebre i per al conjunt de les nostres comarques. 
Per això, recuperar i difondre’n la seva figura i obra també esdevé 
un dels nostres objectius prioritaris en matèria cultural. Així ho ve-
nim fent des de fa dècades a través dels diferents espais que en 
parlen al nostre Museu d’Art Modern de Tarragona, o mitjançant 
el prestigiós premi biennal d’escultura que duu el seu nom. I així 
ho fem també ara a través del suport a l’Ajuntament morenc en les 
múltiples iniciatives dedicades a l’artista, una efemèride destinada 
a fer història en un municipi fermament compromès amb la cultura 
i amb tot el que se’n deriva: coneixement de les arrels, oportunitats 
per a la ciutadania i nous camins per al progrés col·lectiu. 

Un riu de cultura i de progrés

Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona
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Abril 2018
Aprovació de les festes locals 2019.
Aprovació de les subvencions per a adquirir llibres de text 

d’ensenyaments obligatoris.
Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits.
Aprovació de l’inventari municipal.
Aprovació de la moció per exigir la llibertat dels presos polítics i el 

retorn dels polítics catalans exiliats.
Aprovació de la moció en suport als Comitès per a la Defensa de 

la República.
Aprovació de la moció en defensa del model sanitari català.
Aprovació de la moció per a exigir algovern estatal la finalització 

de les obres de descontaminació de Flix.
Juny 2018
Aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS sobre 

l’ampliació de la zona d’equipaments esportius.
Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit.
Aprovació de la moció per a la defensa dels drets de les víctimes de 

la violència de gènere.
Aprovació de la moció per a demanar a la Generalitat el manteni-

ment de la xarxa d’impulsors del programa de garantia juvenil.
Agost 2018
Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit.
Aprovació de l’expedient de col·laboració i delegació de la gestió 

recaptatòria a BASE.
Aprovació de l’expedient de regularització d’incidències a la nòmi-
na dels treballadors municipals.
Aprovació inical del plànol de delimitació de mesures de preven-

ció d’incendi forestals.
Aprovació del Pla Especial Urbanístic del càmping La Perla.
Aprovació de la moció en suport als docents de l’IES El Palau de 

Sant Andreu de la Barca.
Setembre 2018
Aprovació del compte general de l’Ajuntament.
Octubre 2018
Aprovació de l’expedient de cessament i nomenament de fun-

cions de la tresoreria municipal.
Aprovació de l’expedient de nomenament del responsable del re-

gistre civil.
Aprovació de l’expedient per a la pròrroga de la gestió del servei 

públic de la piscina coberta.
Aprovació de l’expedient de modificació del planejament general 

i aprovació provisional de la modificació puntual de les NNSS.
Aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de plane-

jament per al trasllat de la zona verda P18A.
Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit.
Aprovació de la moció amb motiu del primer aniversari del re-

ferèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre.

Principals acords


