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Una eina útil
Estem vivint uns moments en que és essencial que hi 
hagi una bona comunicació entre els ciutadans i les ad-
ministracions públiques. És essencial que els governs, 
a tots els nivells, fem tot el possible per facilitar al con-
junt de la ciutadania la informació necessària sobre les 
nostres activitats, projectes i serveis. Només així els ciu-
tadans poden aprofitar al màxim tots els serveis i equi-
paments públics, i alhora valorar de manera informada, 
sigui en el sentit que sigui, tot allò que els representants 
electes impulsem des de les administracions.

Aquesta tasca informativa es fa més difícil en municipis 
com el nostre, en que els mitjans de comunicació locals 
existents no sempre poden arribar a tota la població. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament de Móra d’Ebre ha tirat en-
davant aquest butlletí que teniu a les mans. Una revista 
senzilla, d’acord amb els temps que ens ha tocat viure, 
amb l’objectiu d’informar sobre allò que fa l’Ajuntament, 
però també amb el propòsit de donar sortida a informa-
cions d’interès ciutadà, especialment en tot el que refe-
reix a iniciatives particulars que beneficien el conjunt 
de Móra d’Ebre. Aquesta darrera part és especialment 
important, perquè creiem imprescindible que els ciuta-
dans coneguin aquells projectes privats que estan fun-
cionant i que porten Móra arreu del territori, perquè en 
els temps actuals tots necessitem recordar-nos de tant 
en tant que també hi ha bones noticies.

Hem volgut que pugui ser també un espai de trans-
parència des d’un punt de vista polític, per a que els 
representants municipals puguem donar comptes a la 
ciutadania d’allò que fem. Per això, entre altres coses, 
hi trobareu informació de contacte amb els regidors de 
govern i d’oposició, així com un espai on tots els grups 
polítics municipals poden expressar-se.

Amb aquests propòsits teniu a les vostres mans aquest 
nou butlletí municipal, que esperem de tot cor que si-
gui una eina de comunicació útil per als veïns i veïnes de 
Móra d’Ebre.

nous serveis
Renovació en el servei de recollida 
d’escombraries
Des de gener de 2012, Móra d’Ebre compta amb una nova ges-
tió del servei de recollida de la brossa, a càrrec de l’empresa GBI. 
El govern municipal va prendre aquesta decisió per aconseguir 
un millor servei per al poble i alhora estalviar diners. L’anterior 
prestador, el Consorci de Residus, costava 340.000 € anuals a 
Móra, mentre que amb l’empresa GBI aquest servei suposarà 
una despesa màxima de 200.000 €, un estalvi de més del 40 %.  
Amb uns bons antecedents pel servei prestat a una població 
veïna, l’oferta presentada millorava el servei que teníem fins 
ara amb més dies de recollida de la fracció orgànica i més ne-
teja dels contenidors. El canvi està donant els resultats esperats 
amb un bon servei, l’empresa està complint en tot allò a que es 
va comprometre i responent positivament a totes les necessi-
tats de millora del servei que s’han anat detectant.

Modernització de la flota de la Brigada

La Brigada d’Obres i Serveis ha modernitzat la seva flota, incor-
porant 3 nous camions Nissan Cabstar, amb els que ha millorat 
la seva capacitat per dur a terme la neteja, el manteniment dels 
carrers de Móra, i les tasques pròpies del servei.

Nou sistema d’ajudes pels llibres de text
Per al proper curs 2012-2013 , les subvencions que  l’Ajuntament 
dóna per la compra dels llibres escolars han experimentat unes 
variacions significatives tant en els requisits com en la forma de 
rebre aquesta subvenció. Aquestas variacions estan encamina-
des a minimitzar la despesa que suposen els llibres de text per a 
les famílies empadronades a Móra d’Ebre que tenen fills en edat 
escolar obligatòria. Els canvis més significatius són els següents:

•	 Tenen dret a la subvenció tots els empadronats a Móra 
d’Ebre.

•	 No estan condicionades als ingressos familiars.
•	 Es subvenciona el 20 % del cost dels llibres.
•	 La subvenció es rep en el mateix moment de la compra. 
Podeu consultar les bases completes a la pàgina Web de 
l’Ajuntament (www.moradebre.cat).



Móra al món

L’Agrària de Sant Antoni Abat és premiada i s’aboca a l’exportació
La feina de la cooperativa L’Agrària de Sant Antoni Abat ha 
estat reconeguda enguany en la Fira Intercomarcal de l’Oli 
i la Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre. En ambdues fires, han 
rebut el segon premi dins la categoria millor oli verge extra 
amb predomini d’oliva arbequina.

L’Agrària Sant Antoni Abat es va fundar l’any 1945, i el 2010, 
desprès d’estar 20 anys aturada, va reprendre l’activitat. Un 
grup de socis de la cooperativa van apostar per rellançar-la, 
convençuts que l’oli de Móra d’Ebre és un producte de qua-
litat que pot fer-se lloc al mercat. Per poder tirar endavant 
aquest nou projecte van invertir en nova infraestructura, i 
van adquirir un nou molí d’oli i una nova nau per a la coo-
perativa.

Els socis de la cooperativa van sumar esforços per donar di-
fusió a l’oli de Móra d’Ebre, aprofitant les xarxes personals de 
cadascú per obrir mercats. Avui, venen oli de Móra d’Ebre 
arreu de Catalunya, però també més enllà. Exporten bona 
part de la seva producció a França, on es van introduir pro-
veïnt oli a una cadena d’hotels, i a partir d’aquí i mitjançant 
agents comercials, s’han anat expandint pel sud de França. 

Segons els responsables de la cooperativa, els premis re-
buts els encoratgen a seguir endavant, i els ajuden a donar 
a conèixer l’oli de Móra d’Ebre. De cara al futur, tenen inten-
ció d’ampliar la producció, enfocant-se sobretot al mercat 
estranger, per tal de seguir creixent a través de l’exportació, 
tot portant l’oli de Móra d’Ebre més enllà de les nostres fron-
teres.

Litterarum porta la literatura 
als carrers de Móra
Un any més, Litterarum i la Fira 
del Llibre Ebrenc han fet de Móra 
d’Ebre l’epicentre de les lletres i les 
arts de l’espectacle de Catalunya, 
durant els dies 1, 2 i 3 de juny, en 
les seves 5a i 9a edicions respecti-
vament.

Litterarum, Fira d’Espectacles lite-
raris de Móra d’Ebre va tancar amb 
xifres rècord. Més de 60 programa-
dors inscrits que van assistitr als 
18 espectacles durant 3 dies plens 
de literatura i arts escèniques. 
Aquests professionals, programadors públics i privats de 
teatres, auditoris i biblioteques van submergir-se totalment 
en la fira, visualitzant i escoltant el 95% de les actuacions 
programades. Pel que fa a públic general, Litterarum i la Fira 
del Llibre Ebrenc van mantenir, tot i la crisi, el miler i mig 
d’assistents a les actuacions desenvolupades a la carpa firal, 
a les presentacions de llibres, als estands i als espectacles 
programats al teatre. Es va poder gaudir de textos literaris 
en les arts escèniques en tots els seus formats: recitals de 
poesia, música i instal·lacions de carrer.

L’organització va valorar molt positivament el resultat global 
de la 5a Litterarum i de la 9a Fira del Llibre Ebrenc, especial-
ment l’àmbit dels programadors i en la qualitat artística de 
les propostes presentades. 

Desprès d’un any sense celebrar-se, el retorn de la Móra Mo-
risca s’ha fet notar.  El nou format biennal i els canvis en la 
organització de la fira han donat fruits, i l’edició d’enguany 
de la fira medieval de Móra d’Ebre ha millorat les xifres 
d’assistència, atraient  gent no només de les poblacions i co-
marques veïnes, sinó també de llocs com Barcelona o Caste-
lló.

Tot i comptar amb un pressupost més reduït, l’organització 
s’ha esforçat per aconseguir més implicació de veïns, comer-
ciants i restauradors. Una de les claus de l’èxit han estat les 
tavernes que a la plaça del Mercadal, on ha estat fonamental 
la col·laboració entre l’Ajuntament i els restauradors de Móra 
d’Ebre, contribuint a mantenir un ambient constant i un flux 
de visitants entre tallers, exposicions, faquirs, almogàvers, 
domadors de serps i cercaviles, entre altres.

La Móra Morisca triomfa amb 
un exitós nou format



Els morencs i morenques valoren positivament els 
serveis públics municipals 

enquesta ciutadana

L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha realitzat una enquesta  de 
satisfacció de serveis municipals, per tal d’obtenir una valo-
ració precisa per part dels ciutadans dels diferents aspectes 
de l’activitat i el servei que es realitzen des de l’administració 
local.

Aquesta enquesta ha inclós preguntes de valoració general 
sobre el municipi i la seva relació amb l’entorn, i preguntes 
en que els enquestats podien expressar la seva valoració 
del diferents característiques del personal i els mitjans mu-
nicipals en la seva relació amb el públic, així com les per-
cepcions sobre la dotació i funcionament de diferents tipus 
d’equipaments i serveis a Móra d’Ebre.

L’enquesta ha mostrat que els veïns i veïnes consideren que a 
Móra d’Ebre es viu bé, i valoren positivament els serveis mu-
nicipals, amb indexs de satisfacció oscil·lant entre el 70 i el 80 
% per a la majoria dels ítems.  Sobre qüestions de capitalitat, 
els morencs i morenques en general consideren que Móra 
d’Ebre exerceix bé de capital de la Ribera d’Ebre, però un per-
centatge significatiu creu que ho podria fer millor.

L’enquesta és un instrument més per tal de conèixer la valo-
ració dels ciutadans de com presta servei l’Ajuntament, i per 
tant una font d’informació bàsica per tal de poder millorar. A 
continuació, es reprodueixen els resultats més destacats de 
l’enquesta:

Univers: Població major d’edat resident a Móra d’ebre

Tècnica: Enquesta telefònica.

Mostra: 200 entrevistes seleccionades aleatòriament.

Marge d’error: Error màxim de +/- 6,9 % amb un nivell de con-
fiança del 95,5%, on K=2 i supòsit de màxima indeterminació 
p=q=0,5.

Treball de camp: Enquestes realitzades entre el 6 i el 19 de juny 
de 2012.

19%

47%

34%

Móra no exerceix correctament de 
capital de la comarca de la Ribera 
d’Ebre
Móra  exerceix bé de capital de 
comarca, però ho podria fer millor

Móra  exerceix perfectament de capital 
de la comarca de la Ribera d’Ebre

Preguntats per com es viu a Móra d’Ebre, la gran majoria 
dels enquestats considera que a Móra es viu bé o molt bé.

La majoria dels enquestats considera que Móra d’Ebre 
exerceix correctament de capital de comarca.

7%

66%

14%

11%

2%

Molt bé

Bé

Ni bé ni malament

Malament

Molt malament

Fitxa técnica



La valoració mitjana dels enquestats en equipaments i personal municipal és d’un 4,0 sobre 5, una qualificació de notable. 
Totes les àrees aproven en la valoració ciutadana.

(resultats en forma de mitjana aritmètica)

En comparació amb els municipis del nostre voltant, els enquestats consideren que pel que fa a serveis, estem igual o millor,  
i no hi ha cap servei que es percebi en pitjors condicions que en els pobles veïns.

(resultats en forma de mitjana aritmètica)



entrevista
Joan Piñol, Alcalde de Móra d’Ebre
“Cal treballar plegats, iniciativa privada i administració municipal”

Joan Piñol va ser investit alcalde de Móra d’Ebre el juny de 
2011. Complert el primer any de mandat, l’entrevistem per 
preguntar-li sobre aquest primer any de govern i sobre els 
projectes que vol impulsar en el futur.

La primera pregunta és obligada: Quina valoració fa 
d’aquest primer any de govern?
Podríem qualificar aquest primer any de govern amb la parau-
la “esperançador”, crec que ara ja comencem a tenir molt cla-
ra la situació global de l’Ajuntament. Hem hagut de treballar 
molt per tal d’esbrinar la realitat en molts àmbits, però de ma-
nera especial en l’ambit econòmic i urbanístic. En aquests dos 
àmbits el desgavell era més que notable, tot i que de manera 
especial ressaltaria l’ambit urbanístic, en el qual encara que-
da moltíssima feina per fer, només per intentar tenir les coses 
mínimament ordenades i de manera absolutament legal. Per 
tant ara podem dir que ens hem fet amb el timó del vaixell, i 
que comencem a encarar-lo al rumb que pensem que ha de 
tenir i que mai no hagués tingut de perdre. Hi hem esmerçat 
moltes hores, i encara resta esmerçar-ne moltes més.

D’aquest any de feina, de què se sent més satisfet?
De la gent, de la dins i de la de fora.  És a dir per una banda, 
de la gent del municipi en general, que sovint et pregunta i 
s’interessa quan et troba pel carrer o quan ve a visitar-me a 
l’Ajuntament, aportant idees, queixes, suggeriments, però per 
sobre de tot, ànims. Això t’encoratja de manera molt especial i 
fa resistir els moments més complexes que hi ha vegades, que 
resultent durs, difícils i força complicats.

Per altra banda, de la gent de dins, és a dir, de la plantilla glo-
bal de l’Ajuntament, una immensa majoria de gent que ha res-
post més que bé, que han col·laborat amb l’actual equip de 
govern des del primer moment, sense cap mena de restricció i 
que en molt bona mesura han facilitat que haguem pogut es-
prémer al màxim totes les hores de feina d’aquest primer any 
de mandat, i que han contribuït alhora a recuperar el rumb.

I per últim, dels companys de l’equip de govern, que estan 
treballant amb molta dedicació, en un ambient extraordinari 
i fent un bon equip. Sense els regidors seria impossible poder 
arribar a tot allò que genera un municipi com el nostre.

I en què li hauria agradat poder fer més?
En creació d’ocupació, neteja i seguretat. Pel que fa a la segu-
retat hem fet algun pas amb la policia local, que encara no 
hem pogut acabar de completar, com a conseqüència de pro-
blemes burocràtics i administratius que confiem solucionar en 
poc temps. Pel que fa a la neteja dels carrers, hem millorat, 
però no el suficient, i en aquest sentit estem cercant solucions 
compatibles amb la econo-
mia municipal, fet que haig 
de reconèixer que resulta 
bastant complicat, però que 
sens dubte acabarem solu-
cionat. I últim i més impor-
tant, la creació d’ocupacio 
és un altre dels temes en els quals ens hauria agradat poder 
assolir més èxits. Tot i que som conscients de la conjuntura 
econòmica actual, no ens resignem i treballem en la línia de 
cercar noves inversions que generin nova ocupació al munici-
pi, juntament amb accions per tal de facilitar als ciutadans en 
situació d’atur la seva reincorporació al mercat laboral.

Per exemple?
Doncs podria ser el cas de la recent implantació de l’empresa 
ALSTOM , líder mundial en infraestructures de transport ener-
gètic i ferroviari, que ha obert a Móra d’Ebre la seva oficina 
del sud de Catalunya, des d’on gestionarà el manteniment 
dels seus aerogeneradors situats en parcs eòlics de les Terres 
de l’Ebre i el Camp de Tarragona. O per altra banda, estem 
legalitzant l’ IMFO, (Institut Municipal de Formació Ocupacio-
nal) que ens permetrà formar i preparar joves i gent aturada 
per facilitar-los la possibilitat de trobar feina. Per aquest mo-
tiu,	hem	sol•licitat	 al	 Servei	d’Ocupació	de	Catalunya	 	 (SOC)	
l’homologació d’espais per la realització d’aquest programa 
de formació ocupacional. Tot això, sempre fent costat a les 
empreses del municipi per tal que puguin també generar 
nous llocs de treball, com és el cas d’Adobimve. Estem també 
enllestint una Borsa de Treball municipal que intentarà cercar 
solucions en aquest aspecte.

Sentim parlar molt dels problemes econòmics de les Ad-
ministracions. Com està l’Ajuntament de Móra d’Ebre en 
aquest sentit?

La situació no és la millor, perquè l’endeutament és important, 
i per si això fos poc, hem hagut de fer dos nous prèstecs  de 
193.000 € i 675.000 € per pagar factures pendents de l’anterior 
equip de govern. Tot i això, durant aquest any de legislatura 
hem aconseguit reduir l’endeutament total de l’Ajuntament 
en 500.000 €. Això ens deixa un endeutament total de 8,3 mi-
lions d’euros, el que suposa un ràtio del 180% del pressupost 
anual de l’Ajuntament.

Per això hem dissenyat un pla de viabilitat que si aconseguim 

“Tot i que som cons-
cients de la conjuntu-
ra econòmica actual, 
no ens resignem”



complir-lo en la seva totalitat situaria l’endeutament de Móra 
d’Ebre a final de legislatura al voltant del 110%, fent lògica-
ment una gestió extremadament acurada del pressupost mu-
nicipal. Alhora, intentarem afectar el menys possible el capí-
tol de les inversions, que de manera absolutament necessària 
s’hauran de finançar amb aportacions de capital extern, tant 
públic com privat. Aquesta  és l´única solució, ja que les finan-
ces municipals no poden fer front als compromisos  econò-
mics ja contrets i a més suportar noves inversions.

Ja que abans n’ha parlat, un dels temes que més preocupen 
a la ciutadania és la generació de llocs de treball. Com es 
planteja la promoció econòmica de Móra d’Ebre?

Mora d’Ebre és una població principalment de serveis i co-
merç, per tant en primera instància cal cercar sinèrgies amb 
aquests sectors amb la finalitat que tant els esforços privats 
com els públics vagin en el mateix sentit. Per això, hem de 
millorar la zona blava, per tal de garantir mes i millor aparca-
ment; hem de millorar l’aspecte dels carrers; cal millorar en 
il·luminacio, en neteja, en presentació, i en accessibilitat.

A nivell de Catalunya es parla molt de potenciar el turisme 
com a sortida a la crisi. Es contempla apostar pel turisme a 
Móra d’Ebre?

En el tema del turisme cal cercar infraestructures de serveis 
en aquest àmbit: nous hotels, restaurants, i empreses d’oferta 
lúdica i festiva, ja que això és vital per tal de poder atreure 

gent al territori. El territori s’ho 
val, però ens manquen els ser-
veis al voltant d’aquest ofer-
ta, i en aquest sentit ja estem 
treballant. Tenim alguna cosa 
embastada com podria ser 
un hotel de nova implantació 

amb el qual estem negociant aspectes de legalitat urbanísti-
ca, també hi ha un càmping ressort amb el qual ja hem assolít 
un acord satisfactori, i estem a l’espera que ens presentint la 
documentació escaient per seguir el procés. I finalment ens 

caldria urbanitzar i dignificar tota la zona del Club Nàutic, que 
hauria de ser un dels principals pols d’atracció al voltant de la 
navegabilitat de l’Ebre conjuntament amb el castell.

La indústria ha tingut una presència significativa a Móra 
d’Ebre. Quina línia d’acció seguirà des del govern per po-
tenciar la seva presencia a la vila?

En l’aspecte industrial, Móra d’Ebre ha de procurar urba-
nitzar la tercera fase del polígon industrial La Verdeguera. 
Els terrenys ja estan adquirits, però la situació econòmica 
general de moment fa inviable la seva urbanització amb 
diners públics, i caldrà cercar implicacions de capital pri-
vat per urbanitzar aquests terrenys. No hem de renunciar a 
captar noves inversions, tot el contrari, però ho hem de fer 
amb la col·laboracio i convivència de polígons propers, que 
sens dubte son de gran transcendència i importància per la 
nostra població tot i trobar-se ubicats en poblacions veïnes. 
I cal tenir molt present la indústria local, a la qual cal recolzar 
i ajudar a superar aquests moments tant complicats, amb les 
màximes facilitats de tramitació de permisos, requeriments i 
controls. En definitiva, es tracta de treballar plegats, iniciativa 
privada i administració municipal.

Per acabar, quines són les seves prioritats per a la resta de 
la legislatura?

En primer lloc, la millora de la situació econòmica municipal, 
ja que el punt al que han arribat les finances municipals difi-
culta poder tirar endavant polítiques i inversions. Per tal de 
fer les polítiques necessàries per als ciutadans i ciutadanes cal 
continuar adreçant les finances de l’Ajuntament.  En aquesta 
línia, una altra prioritat és captar el capital privat necessari per 
escometre algunes de les inversions que Móra d’Ebre neces-
sita. Com he dit, l’Ajuntament no pot gastar diners que no té, 
i hem de buscar col·laboracions públic-privat.  En l’àmbit dels 
serveis que els ciutadans veuen de més a prop, és també una 
prioritat aconseguir una definitiva millora i dotació de la po-
licia local, i per altra banda,  fer possible un sistema de neteja 
de la via pública econòmicament sostenible per al municipi.

“falten serveis al 
voltant de l’oferta 
turística; hi estem 
treballant”



notícies

El passat 16 de maig Móra d’Ebre va rebre la visita del Presi-
dent de la Generalitat de Catalunya, el Molt Honorable  Ar-
tur Mas, que va ser rebut per l’Alcalde de Móra d’Ebre, Joan 
Piñol, pels Regidors del Consistori morenc i per diferents 
autoritats comarcals i provincials.

Durant la visita, el President de la Generalitat va presi-
dir l’acte d’inauguració de la remodelació de l’edifici de 
l’Ajuntament i del Centre Cívic i Cultural “La Magdalena”. El 
President	va	recòrrer	les	noves	instal•lacions	de	la	Casa	Con-
sistorial, on va signar el Llibre d’Honor, i va ser obsequiat 
amb una pintura obra de l’autora morenca Montse Pelejà.

El President de la Generalitat 
inaugura l’Ajuntament i el 
Centre Cívic i Cultural

Amb el projecte d’adequació de diverses zones verdes i 
parcs infantils s’ha volgut dignificar  l’entorn dels terrenys si-
tuats al carrer Santiago Rusiñol-Av. Generalitat i carrer Giro-
na, així com pal·liar la manca d’aquests tipus d’espais. A més, 
s’ha intentat reconduir els usos d’aquests espais, encabint 
en un mateix àmbit un lloc per als més petits, un per a ado-
lescents i un altre per a gent gran. Aquesta va ser una pro-
posta feta per nens de Móra d’Ebre, en un treball escolar en 
el qual podien fer peticions i propostes a l’equip de govern.  

El projecte per un tercer parc al c/ Maria Miracle Descarrega 
va ser descartat per manca de prou material per dotar els 3 
parcs de manera que quedessin dignament acabats.

Parcs i zones verdes fets per 
a nens, joves i avis

El passat mes de febrer es van iniciar les classes de l’Aula 
de Formació de Models de Móra d’Ebre, un projecte de la 
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, amb 
la col·laboració de Càsting Agència de Reus i l’Escola Muni-
cipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre. Durant els 6 mesos 
de formació, les 16 alumnes inscrites ja han pogut participar 
en dues desfilades de models, posant sobre la passarel·la 
tots els coneixements adquirits durant el curs. Les especia-
litats en que treballa el centre de formació són passarel·la, 
fotografia, maquillatge, estilisme i nutrició, entre d’altres. A 
més, el centre disposa d’una borsa de treball on, un cop fi-
nalitzada la formació, els alumnes poden optar a aconseguir 
una feina relacionada amb els estudis realitzats. En acabar el 
curs, hi ha prevista una desfilada amb les models de l’Aula 
de Formació a Móra d’Ebre, on les joves podran lluir dife-
rents peces de roba de diversos establiments de la població.

Obre l’Aula de Formació de 
Models de Móra d’Ebre

Desallotjament dels pisos 
ocupats al carrer Tarragona

El passat dijous dia 29 de març, i com a conseqüència de 
l'execució de la corresponent ordre judicial, es va efectuar el 
llançament dels 12 pisos que restaven ocupats il·legalment 
en un edifici del carrer de Tarragona de Móra d'Ebre. 
D’aquesta manera es va posar solució a una situació que ha 
durat força temps i que va provocar nombroses queixes per 
part dels veïns que resideixen legalment en l’edifici afectat 
per les ocupacions irregulars de pisos. 

Davant aquesta situació, l’alcalde de Móra d’Ebre,  Joan Piñol, 
s’havia fixat com una de les seves prioritats resoldre aquest 
assumpte.  Per això, l’equip de govern de l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre, recollint les demandes i reivindicacions dels 
veïns, va efectuar les gestions adients amb la propietat dels 
pisos ocupats de manera irregular, per tal d’impulsar els 
procediments judicials necessaris per sol·licitar els desnona-
ments i poder acabar amb aquest focus de conflictes. 



projectes

La Xarxa de Voluntariat “La 
Veu del Poble” de Móra d’Ebre 
és un projecte d’acció social 
que és possible gràcies a la 
solidaritat i col·laboració dels 
morencs i morenques. Per ini-
ciativa de la regidoria d’Acció 
Social i Salut, s’ ha creat una 
xarxa de voluntaris  per fer 
front a situacions de neces-
sitat, específicament de per-
sones d’edat avançada que 
viuen soles a les seves llars.

Des de començament de 
mandat, la regidoria d’Acció Social i Salut tenia per objec-
tiu poder coneixer i reaccionar davant davant els casos de 
necessitat entre un col·lectiu vulnerable i no sempre visible 
com és la gent gran. Desprès de contactar amb diverses en-
titats socials i culturals de Móra d’Ebre per tractar la qüestió, 
es va definir la necessitat de posar en marxa una xarxa de vo-
luntaris que fos coordinada per l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

A partir d’aquí, l’octubre de 2011 es va crear una borsa de vo-
luntaris on hi pot formar part qualsevol persona que vulgui 
col·laborar desinteressadament. A això va seguir una trame-
sa per carta, adreçada a tots els morencs i morenques de més 

de 70 anys, posant-los al co-
rrent de l’existència de la Xarxa 
de Voluntariat, i de la possibili-
tat d’accedir-hi si es trobessin 
en situació de necessitar ajuda 
per part dels voluntaris.

La xarxa compta avui dia 
amb uns 40 voluntaris, que 
col·laboren donant suport 
en coses senzilles però ne-
cessàries, com acompanyar 
a persones grans per anar a 
buscar una recepta mèdica, 
fer-los companyia o llegir un 

llibre a qui ja no pot. Aquesta acció és coordinada des de 
l’Ajuntament, que en cas de detectar casos més complexos, 
els deriva als serveis d’acció  social del Consell  Comarcal de 
la Ribera d’Ebre.
La Xarxa de Voluntariat està funcionant com a eina d’acció 
social, sumant esforços amb l’Ajuntament per arribar plegats 
a més persones necessitades. Aquest plantejament està fun-
cionant fins al punt que altres ajuntaments s’han interessat 
pel seu funcionament, amb la intenció d’implementar-lo als 
seus municipis.
Per a més informació, truqueu al 977 400 012

Neix la Xarxa de Voluntariat de Móra d’Ebre

Arranjament dels talussos 
del Castell de Móra

Els talussos de la base 
del Castell de Móra es 
troben en un estat de 
deteriorament que pro-
voca el continu despren-
diment de còdols i altres 
materials sobre els habi-
tatges circumdants i les 
instal·lacions del Club 
Nàutic.

Per això l’Ajuntament ha 
encarregat un projecte 
de protecció i estabilitza-
ció dels talussos, que in-
clouria l’arranjament dels 
talussos mitjançant una 
sèrie de malles d’acer per 

tal d’evitar desprendiments, i a la recuperació d’una sendera 
que té l’origen al límit dels terrenys del Club Nàutic de Móra 
d’Ebre i el seu final al pla d’entrada actual del Castell.

Aquest projecte té un cost aproximat de 900.000 euros, i per  
això l’Ajuntament ha establert contacte amb altres adminis-
tracions amb l’objectiu de cercar financament, ajudes i sub-
vencions que en facin possible l’execució.

Hotel d’Entitats per a les 
associacions morenques

L’Ajuntament de Móra 
d’Ebre està treballant 
en el que serà el nou 
Hotel d’Entitats, situat 
a la segona planta del 
Bulevard, destinat a les 
associacions que no te-
nen seu o que cal tornar 
a ubicar.

Aquest Hotel  disposa de diversos despatxos, a més d’una 
sala polivalent que podran utilitzar, en casos puntuals, totes 
les associacions que ho requereixin. El repartiment dels ma-
teixos dependrà de les necessitats de cada entitat, i es tin-
dran en compte les diferents activitats que realitzen, el nom-
bre de socis o la periodicitat de les reunions, entre d’altres 
factors. Amb aquest equipament, es busca principalment 
potenciar la sinergia entre les entitats i la col·laboració entre 
les mateixes, al mateix temps que s’aconseguirà un estalvi de 
costos per l’Ajuntament.

Una vegada feta aquesta distribució, i depenent de la ne-
cessitat de cadascuna, hi haurà entitats que disposaran d’un 
despatx i d’altres que hauran de compartir-lo. Això represen-
tarà una nova distribució dels locals que altres entitats utilit-
zaven per a les seves activitats.



treballant per Móra

El govern

Joan Piñol Mora (CiU) - Alcalde (1)

Correu electrònic municipal:  jpinyol@moradebre.cat

Sixte Melchor Gimènez (CiU) - Regidor d'Hisenda,  
Urbanisme i Promoció Econòmica (2)

Correu electrònic municipal:  smelchor@moradebre.cat

Conxita Moseguí Abellà (CiU) - Regidora d'Educació i 
Esports (3)

Correu electrònic municipal:  cmosegui@moradebre.cat

Julio Roca Font (CiU) - Regidor de Governació i Obres i 
Serveis (4)

Correu electrònic municipal:  jroca@moradebre.cat

Montse Pineda Gimènez  (CiU)- Regidora de Cultura, 
Festes i Joventut (5)

Correu electrònic municipal:  mpineda@moradebre.cat

Montserrat Torres Prades (CiU) - Regidora d'Acció So-
cial i Sanitat (6)

Correu electrònic municipal:  mtorres@moradebre.cat

Josep Subirachs Pedret (CiU) - Regidor de Medi Am-
bient, Turisme i Comerç (7)

Correu electrònic municipal:  jsubirachs@moradebre.cat

Francesc M. Launes Andilla (PP) - Regidor d’Agricultura, 
Transports i Fira del Caçador (8)

Correu electrònic municipal:  fmlaunes@moradebre.cat

El Consistori de Móra d’Ebre el 
formen 13 regidors i regidores, 
escollits d’acord amb els resultats 
de les eleccions municipals del 
22 de maig de 2011, i que repre-
senten els morencs i morenques a 
l’Ajuntament.

Els regidors i regidores electes for-
men el Ple, que és el màxim órgan 
de decisió municipal. El Ple té la 
potestat normativa, la funció de 
control polític i en ell recau apro-
var les decisions més importants. 
Els membres del Ple es divideixen 
entre l’equip de govern i l’oposició.

L’equip de govern de Móra d’Ebre 
està format per 7 regidors de CiU i 
1 del PP, mentre que l’oposició està 
formada per 4 regidors del PSC i 1 
regidor de ERC. 

L’oposició

Josep Solé Arnal  (PSC) - Regidor (9)

Correu electrònic municipal:  jsole@moradebre.cat

Conxita Blasi Vila (PSC) - Regidora (10)

Correu electrònic municipal:  cblasi@moradebre.cat

José M. Domínguez Lozano (PSC) - Regidor (11)

Correu electrònic municipal: jmdominguez@moradebre.cat

Dolors Gurrera Romo (PSC) - Regidora (12)

Correu electrònic municipal:  dgurrera@moradebre.cat

Josep Anton Moreno Vidal (ERC) - Regidor (13)

Correu electrònic municipal:  jamoreno@moradebre.cat



Des del grup municipal d’Esquerra con-
tinuem treballant per Móra, ara des de 
l’oposició canalitzem les inquietuds dels 
nostres veïns, presentant alternatives al go-
vern municipal. En aquest sentint hem do-
nat al suport al projecte de protegir els ta-
lussos del castell, projecte que es va iniciar 

des del grup d’Esquerra, l’anterior legislatura. En el que no 
estem d’acord és en destinar la subvenció del PUOSC al co-
briment de la pista poliesportiva perquè suposarà una des-
pesa molt important per l’economia municipal. Trobaríem  
més encertada destinar aquesta subvenció a  treballs al casc 
antic, perquè gràcies a la Llei de Barris, l’obra gairebé sortiria 
de franc, per exemple es podria arranjar i eixamplar el Pas-
seig de l’Ebre, obra que va quedar 
pendent a l’anterior legislatura. Con-
siderem que un altra prioritat pel 
poble és l’arranjament dels carrers 
Doctor Peris i Bonaire, milloraria el 
centre històric de la vila i afavoriria 
el seu sector comercial.

Pel que fa al suport a les inquietuds municipals hem presen-
tat dues mocions al Ple Municipal, una per accelerar els trà-
mits de construcció d’un nou col·legi Lluís Viñas, que després 
de negociar i consensuar la moció, es va aconseguir el vot 
favorable de TOTS el grups polítics municipals, i l’altra, per 
l’adhesió de Móra d’Ebre a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 

Estem a la vostra disposició, i mentre no disposem d’un es-
pai a l’Ajuntament per atendre els veïns, ens podeu enviar 
els vostres suggeriments i inquietuds al correu electrònic                  
esquerramora@gmail.com.

Se’ns ha donat l’oportunitat de fer un es-
crit  i el primer que volem fer com a Grup 
és agrair a tots el suport que ens vàreu do-
nar en les darreres eleccions Municipals. 
També volem agrair a la resta de forces 
polítiques el respecte i educació que va ser 
palesa en tota la campanya electoral.

Tots som sabedors de la situació econòmica en que estem 
immersos  i està clar que Móra d’Ebre no n’està al marge i 
que la seva situació financera no és la que tots voldríem, però 
creiem que ara no és moment de 
criminalitzar ni de jutjar actuacions 
d’anteriors equips de govern. Ara és 
moment de ser positius i optimistes i 
de mirar endavant deixant de banda 
el retrovisor.

Durant aquest any s’han fet coses, de ben segur menys de les 
que tots voldríem, però donada la situació, creiem que ens 
en podem sentir tots força orgullosos. No ens enganyem, el 
que s’ha fet ha estat possible per la implicació de tots vosal-
tres: la vostra participació, la vostra ajuda, a nivell particular 
o a nivell associatiu, be siguin clubs, associacions o entitats. 

Governar amb aquest recolzament ens fa la tasca més fàcil, 
ens ajuda a continuar, ens encoratja a tirar endavant  tot i 
les dificultats, i sobretot ens fa sentir orgullosos de la gent 
que viu al nostre poble.  Si és important llevar-se ”ben d’hora, 
ben d’hora, ben d’hora”, cal tenir present que també ho és no 
adormir-se, i saber valorar tot lo bo que tenim. Entre tots ens 
en sortirem! Gracies!

Tot just 1 any d’iniciar-se la legislatura, 
l’equip de govern ha decidit iniciar la publi-
cació d’un butlletí municipal. Creiem encer-
tada la decisió perquè possibilitarà que els 
morencs i les morenques rebin la informa-
ció que de vegades no els arriba per altres 
canals, i alhora construirem entre tots uns 

institució més transparent i participativa. Vagi per endavant 
també l’agraïment del Grup Municipal Socialista de poder-hi 
participar i poder saludar al poble de Móra des d’aquestes 
pàgines.

Durant aquest any, el grup socialista ens hem manifestat so-
bre les diverses qüestions municipals. En algunes hem estat 
d’acord com la construcció de parcs infantils, el Centre Cívic... 
o en projectes de futur (barranc de les Moreres, talús del cas-
tell)... En altres hem mostrat la nostra discrepància (beques 
escolars universals, pressupost 
del capítol de personal...). Ente-
nem que des d’aquests punts 
d’acord i des de la pròpia discre-
pància es pot construir un poble 
millor, sempre mirant endavant.

Sabem que governar no és fàcil, que els recursos són limitats. 
Per això cal més que mai prioritzar. I fer-ho, entenem, en dues 
línies d’actuació bàsiques: estimular l’activitat econòmica, 
per una banda, i mantenir els pilars de l’estat del benestar 
(salut, educació, acció social), per una altra. Creiem que és 
més necessari que mai que tots els representants polítics es-
tiguem al costat de qui més ho necessita. Aquesta és la vo-
luntat del nostre grup. Moltes gràcies.

És un honor dirigir-me a tots els morencs i 
morenques des d’aquest butlletí, i vull co-
mençar donant les gràcies a tots els que fa 
un any vàreu votar en les eleccions munici-
pals, i especialment als que vàreu fer con-
fiança a la formació que represento. Així 
mateix, també vull agrair al grup de CiU 

l’oportunitat de treballar plegats des del govern, un oferi-
ment que vàrem rebre tots els grups polítics de l’Ajuntament. 
Vaig acceptar la oferta amb la inquietud d’un nouvingut al 
consistori, però gustós de poder fer feina pel poble.

Desprès d’un any de mandat, puc 
dir que soc un membre més dins 
de l’equip de govern, treballant ple-
gats sense cap problema perquè jo 
sigui d’una altra formació.  Som un 
sol equip que pot governar amb 
consens i amb les idees clares. Des 
d’aquí, gràcies companys!

Durant aquest any, des de la regidoria de Transports i Agri-
cultura hem tingut bastant moviment: d’arranjament de ca-
mins, esllavissada, parc eòlic.... Sempre hauria volgut fer més, 
però les decisions que hem pres s’han prioritzat d’acord amb 
les possibilitats econòmiques que tenim, i sempre amb crite-
ris consensuats. Possiblement no tothom opinarà que s’hagi 
fet prou bé, i per això us convido a que ens feu partícips de 
les vostres opinions. La meva porta restarà sempre oberta 
per tots els suggeriments i critiques, ja que si no es comenten 
les coses, no es saben i no es poden solucionar. 

Reitero els meus agraïments a la gent que ha cregut en 
aquest projecte i en la meva persona. Espero no defraudar-
vos. Salutacions!

grups municipals

...el que s’ha fet ha 
estat possible per 
la implicació de 
tots vosaltres...

...prioritzar l’estimul 
de l’activitat econò-
mica i mantenir els 
pilars de l’estat del 
benestar...

. . . l ’arranjament 
dels carrers Doc-
tor Peris i Bonaire, 
milloraria el cen-
tre històric de la 
vila...

...les decisions que 
hem pres s’han 
prioritzat d’acord 
amb les possibili-
tats econòmiques 
que tenim...



informació
Principals acords
del ple municipal
Desembre de 2011: 

Aprovació de la sol·licitud de la pròrroga de la subven-
ció de la Llei de Barris.

Març de 2012: 

Aprovació del pla d’ajust econòmic de l’Ajuntament.

Maig de 2012:

Acceptació de la donació del terreny on s’ubiquen les 
pistes de petanca.

Aprovació incial del projecte de protecció estabilització 
dels talusos del Castell.

Aprovació inicial del reglament d’ocupació del domini 
públic amb taules i cadires.

Aprovació de la constitució del Consell Local d’Esports i 
del seu reglament.

Aprovació del conveni amb la URV per la creació de 
l’Antena del Coneixement de Móra d’Ebre.

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departa-
ment d’Interior i adhesió a la xarxa RESCAT.

Juny de 2012:

Suspensió de l’Àrea Residencial Estratègica “Els Colo-
mers”.

Quan a un li plantegen la possibilitat de poder fer un text expositiu que 
podran llegir tots els seus veïns és un motiu de satisfacció i una oportu-
nitat. Com a membre de la comissió organitzadora de la Fira del Llibre 
Ebrenc i Litterarum, fira d’espectacles literaris, voldria dir-vos unes quan-
tes coses que em semblen importants.

Les dues fires tenen com a primer objectiu realitzar una activitat profes-
sional, ben gestionada i amb qualitat, que doni la millor imatge possible 
del nostre poble. Això va implícitament lligat a fer gaudir la gent de Móra 
i comarca de totes i cadascunes de les iniciatives que durant tot aquell 
cap de setmana es realitzen. Sense la gent de més a prop, no tindria sentit 
fer-la, i més quan tenim la possibilitat que el ressò sigui cada vegada més 
important fora de casa nostra.

Gràcies al fet que el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre és una entitat 
amb socis de tots els pobles de la comarca, i principalment de Móra 
d’Ebre, la Fira del Llibre Ebrenc i Litterarum són el que són. Aquesta en-
titat va apostar l’any 2004 per incloure en l’organització l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre, localitat on es realitzaria la Fira, i l’Institut Ramon Muntaner, 
entitat de suport als centres d’estudis de tot l’àmbit de parla catalana. Ara 
podem dir que aquesta tríada d’entitats i organismes és la gran base de 
tot plegat.

Des de l’organització, mirem sempre de deixar el màxim benefici econò-
mic a empreses de Móra d’Ebre i comarca. Obtenir ingressos extres per al 
nostre territori és un altre dels objectius principals. Per això s’organitzen 
sempre les activitats cercant el millor lloc, en les millors condicions i pen-
sant que atraurà el màxim nombre de gent, d’aquí i de fora, possible.

Amb aquestes ratlles no vull res més que aquells que les llegiu penseu 
que aquestes activitats són cent per cent de Móra. Probablement si no 
fos Móra qui les organitzés, una altra població ho faria. Moltes ja ens han 
volgut copiar i altres les voldrien tindre en les seues iniciatives de present 
i sobretot de futur. Si pensem quantes fires o activitats de les Terres de 
l’Ebre tenen la projecció nacional que tenen les nostres, segurament no 
en trobarem gaires.

Móra té un gran prestigi com a poble a les Terres de l’Ebre gràcies a activi-
tats com la Fira del Llibre Ebrenc, entre altres que es fan. I cada cop més se 
li reconeix la valentia i l’encert a organitzar una activitat com Litterarum a 
Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.

Penso que ara, més que mai, hem de sentir-nos més de Móra. En mo-
ments difícils és quan més ho hem de fer. Si la Fira del Llibre Ebrenc i 
Litterarum us ajuden a potenciar aquest sentiment, nosaltres com a orga-
nitzadors ens sentirem pagats.

Moltes gràcies.

Dues fires cent per 
cent Móra

Albert Pujol
Director

Fira del Llibre Ebrenc  
Litterarum, fira d’espectacles literaris 

L’OPINIÓ

Foto: Revista terresmagazine.com

Telèfons d’interès
Arxiu Comarcal .................................................   
Biblioteca Comarcal ........................................   
Casal de jubilats ...............................................  
CECOPAL .............................................................   
Col•legi	Lluís	Viñas	...........................................
Escola Bressol Municipal La Morera ..........  
Escola Municipal de Música i Dansa .......... 
Estació d’Autobusos.........................................   
Jutjat de Pau ......................................................  
La Llanterna Teatre Municipal ..................... 
Pavelló Poliesportiu ........................................
Piscina Coberta .................................................
Policia Local .......................................................
Poliesportiu Municipal ...................................
SOREA (Servei Municipal d’Aigua) .............

977.41.43.72
977.40.04.06
977.40.11.25
977.40.25.65
977.40.03.14
977.40.13.60
977.40.16.00
977.40.12.91
977.40.20.06
977.40.32.43
977.40.25.48
977.40.25.48 
608.38.98.38
977.40.09.36
977.40.31.69 

 
L’ajuntament
Adreça ...............................................................
Telèfon ....................................................................
Fax: ...........................................................................
Correu electrònic ...................
Horari d’atenció al públic .............................  

Plaça de Baix, 1
977.40.00.12
977.40.09.55

informacio@moradebre.cat
7:30h a 15:00h


