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Editorial.  

 

L’últim butlletí d’aquesta legislatura el volem dedicar a fer un balanç de les polítiques que s’han dut a terme a 

Móra la Nova durant els últims quatre anys. 

Al Juny del 2007 es constituïa el nou Ajuntament de la nostra vila de la següent 

forma: 6 regidors de CiU, 3 regidors d’ERC i 2 regidors de IMNOVA-PSC,  que-

dant  en majoria absoluta un altre cop la formació de CiU. Quatre anys més de 

falta d’informació fent polítiques sense escoltar a ningú i sense dur a terme les 

promeses del seu  programa electoral. 

El grup d’Esquerra en tot moment ha fet una oposició constructiva proposant 

solucions a les inquietuds dels nostres veïns, aprovant els pressupostos del 2008 

i 2009 o demanant al desembre del 2008 la creació d’una taula de treball per tal 

de fer un seguiment exhaustiu de com afectava la crisis al nostre municipi. I com 

sempre la resposta ha estat un NO. 

Però també quan ha calgut hem sigut crítics denunciant les males pràctiques com la contractació d’una ex-

regidora com a càrrec de confiança. 

La valoració dels quatre anys per part del grup municipal d’Esquerra és satisfactòria ja que s’ha complert el 

60 % del nostre programa electoral i queda així palesa la nostra serietat, treball i que som gent que toquem de 

peus a terra i no creem falses expectatives. 

Malauradament el mes destacable d’aquests  darrers anys ha estat la terrible crisis que està donant molts  

problemes i mals de cap a les empreses, comerços i veïns del nostre municipi, molt sovint oblidats, amb cada 

cop  més gent que es queda sense feina. Però donar tota la  culpa  a l’equip de govern del nostre ajuntament 

seria per part  nostra fer demagògia. El que sí és cert és que algunes decisions preses, les falses expectatives 

i la inoperància de CIU al nostre Ajuntament ens ha portat a una situació delicada, i ens situa com la segona 

població amb més persones desocupades de la nostra comarca, passant per davant de Flix que té més habi-

tants que nosaltres.  

Per tot plegat el que necessita Móra la Nova és un canvi .            

          Jesús Àlvarez i Vilás. 
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       CANALITZACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS 

 

En el ple ordinari del dia 14 d’octubre i en el nostre darrer butlletí del més de Novembre exposàvem la 

problemàtica d’un grup de veïns del nostre poble. Aquests patien inundacions dels seus baixos cada cop 

que plovia amb força, degut a un mal dimensionament del clavegueram i a la mala canalització de les ai-

gües pluvials de les obres del Poliesportiu Antoni Mateu. Llavors, malgrat les continuades queixes i re-

queriments, l’Ajuntament va entonar el mea culpa, tot i anar dilatant una solució satisfactòria. 

Finalment, aquest darrer mes de febrer l’Ajuntament s’ha decidit a fer les reformes necessàries per a 

canalitzar les aigües pluvials cap al barranc. Des de la secció local d’ERC ens alegrem que per fi el go-

vern de CiU s’hagi dignat a escoltar les peticions dels seus convilatans i a actuar d’una vegada. Això sí, 

és llàstima que com quasi sempre, els moranovencs i moranovenques afectats hagin hagut d’esperar el 

període preelectoral per veure actuar a l’equip de govern. 

 

 

     COMPROMISOS   INCOMPLERTS 

Ara és l’hora de fer balanç dels programes electorals del 2007. L’equip de govern de CiU es presenta-

va a les eleccions amb un programa de 13 punts amb un seguit de promeses que ja podem dir, a hores 

d’ara, que no s’han complert. 

Al punt Nº 3 del programa hi deia: CREAREM MES DE 200 LLOCS DE TREBALL. 

Doncs bé, no solsament no s’han creat els 200 llocs de treball sinó que se n’han destruït gairebé 200. 

Al juny del 2007 quan  pren posició el nou consistori de Móra la Nova, teníem 59 aturats, al febrer del 

2011 en tenim 237. Ja sabem que la crisi afecta a tothom, però les promeses o es fan per a complir-les 

o no es fan. 

      Al punt número 4 ens dèien: CONSTRUIREM UN TANATORI . On és? 

      Al punt número 6 ens prometien: CONSTRUIREM PISOS PER AL JOVENT. On són? 

      A més a més, també van prometre un pou d’aigua potable que després de 3 anys encara no el tenim.  

El que si podem dir que l’equip de govern no ha complert el seu programa electoral creant falses ex-

pectatives i portant al desengany a aquelles persones que esperaven un lloc de treball o als joves que 

aspiraven a un habitatge. 

Per un altre costat, Esquerra ha vist com el seu programa electoral es portava a terme en un 60%, 

sense formar part del govern municipal. S’han dut a terme propostes com la remodelació del poliesportiu 

Antoni Mateu, la remodelació de les piscines o la construcció de la llar d’infants, tot amb un govern d’es-

querres a la Generalitat 

Des d’ERC de Mora la Nova creiem que si ja és prou greu no complir els compromisos, encara ho es 

més presumir de complir-los quan no ho has fet.  



 

          La Nova llar d’infants El Comellar 

 

El passat dia 26 de Febrer es va inaugurar la llar d’infants de Móra la Nova.  La nova llar arriba cinc 
anys tard per motius polítics (molts pobles de la nostra comarca ja la tenen des de fa anys perquè la van 
demanar al seu moment, com Móra d’Ebre o la Torre de l’Espanyol).  

 

A més a més d’un seguit de despropòsits com el començar a construir la llar  en un pla parcial sense 
executar, és a dir, sense carrers, voreres, clavegueram, aigua i enllumenat. La llei en aquest sentit és 
molt clara: no es pot construir en un pla parcial sense que l’empresa el finalitzi i l’entregui a l’ajuntament.  

 

Un altre despropòsit ha estat el 6è punt de l’orde del ple del dia  14 d’octubre de 2010 on CiU presenta-
va a votació  que en tot el procés de contactació de la llar es donés la potestat a la junta de govern local i 
es deixés a l’oposició sense veu ni vot i, evidentment, fent un mal ús de la majoria absoluta que tenen al 
consistori.   

 

D’altra banda, la llar d’infants s’inaugura tard, a mig curs, per motius electorals. I malgrat tots els re-
tards, la nova llar presenta dèficits clars típics de les preses del corre corre que venen eleccions.  

 

Un altre despropòsit: el procés de selec-
ció del personal de la nova llar ha estat 
molt poc elegant. Després de presentar-se 
més de 100 sol·licituds i un cop feta la pri-
mera tria quedant-ne unes 50 per les entre-
vistes, casualment les persones triades 
han estat la regidora de cultura convergent 
del nostre ajuntament, la filla de l’alcalde i 
fins i tot per a la neteja ha estat selecciona-
da una fidel col·laboradora convergent. 

 

I parlant del tema de la neteja, volem re-
marcar la inexistent informació pública 
per part de l’Ajuntament del lloc de tre-
ball del personal de neteja . A la carta que 
es va enviar a tot el poble juntament amb el 
BIM s’ofertaven 6 llocs de treball a la Llar i 
enlloc es feia referència a la plaça de nete-
ja. La gent interessada no van tenir la pos-
sibilitat de fer la sol.licitud i la persona que 
es va contractar va ser enviada directa-
ment per l’Ajuntament a l’empresa que ges-
tiona el servei. 

 

Finalment, de traca i mocador és el fet 
que als tríptics informatius pels pares la 
presentin com la llar d’infants de Móra d’E-
bre.  

 

Tot un cúmul de despropòsits . 

 

 



Edició: Jesús Alvarez,  Francesc Moliné, Jordi Vecino                                                               Maquetació: Pinyeres Assens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guanyadora del butlletí anterior va estar la veï na Montserrat Monclús i Font. 

 

En aquesta secció us mostrarem en cada butlletí una 
foto d’un indret del nostre poble que té alguna mena de 
mancança o anomalia que es fa evident. La nostra 
proposta és que tracteu d’endevinar on és i què és. Si 
creieu que ho sabeu podeu enviar la resposta al nostre 
correu electrònic. De totes les respostes encertades 
sortejarem una garrafa d’oli de la nostra cooperativa. A 
més, si vosaltres també teniu alguna proposta de lloc 
amb alguna anomalia que es pot millorar i penseu que 
és interessant, també ens podeu fer arribar la foto i el 
nom del lloc. 

CONEIXES EL TEU POBLE? 

Aplaudiments 

Dediquem l’aplaudiment d‘aquest 
butlletí a la l'equip de Mans Unides 
de Móra la Nova per les diferents 
activitats dutes a terme tot l’any, pe-
rò en concret aquest darrer més de 
març per tal de posar el seu gra de sorra en         
l’eradicació de la pobresa i la fam. Activitats rea-
litzades de forma desinteressada com la tómbola 
que es fa per fires, el bingo o el sopar benèfic 
són molt lloables i mereixen aquest reconeixe-
ment. 

 

          Xiulets  

El xiulet d’aquest butlletí el dedi-
quem a la preinstal·lació dels pilons 
duta a terme pel govern municipal 
de CiU al Carrer Major. Creiem que 
en temps de crisi com l’actual, hi ha 
coses molt més urgents on destinar els diners i 
no en anar fent proves que no serveixen per a 
res. Sobretot en unes voreres on mai hem vist 
un cotxe aparcat a sobre, bàsicament perquè ja 
es pot aparcar perfectament al carrer. A més, la 
preinstal·lació dels pilons provoca riscos de cai-
gudes als vianants que hi circulen. 

ATENCIÓ SANITÀRIA AL NOSTRE POBLE 

El grup d’ERC de Móra la Nova fa diverses propostes en l’àmbit sanitari a nivell local i comarcal. 

1.- Reclamar al govern de la Generalitat que es compleixi la moció que va presentar al Parlament el grup 
de CIU sobre l’atenció continuada al CAP de Móra la Nova. 

2.- Que els caps de setmana i festius, l’atenció domiciliària la realitzi l’equip que està localitzat a l’hospital 
de Móra d’Ebre (ja que aquí només hi ha un equip que si marxa a fer domicilis el CAP queda sense ser-
vei), mentre no es torni a la situació habitual que era un equip al CAP de Móra la Nova i un altre localitzat 
per fer l’atenció de les visites a domicili. 

3.- Que l’atenció de pediatria al CAP de Móra la Nova la realitzi sempre el mateix pediatra. 

4.- Que es normalitzi l’atenció a la dona i que estigui sempre a càrrec de la mateixa llevadora. 

L’usuari de la sanitat es troba en una situació de desatenció, ja que  a l’anar a la consulta mèdica mai sap 
quin professional el visitarà. 

5.- Que l’odontòleg/a realitzi tota la jornada setmanal al CAP de Móra la Nova (ara es reparteix entre Mó-
ra la Nova i Flix). Així tindria més temps per dedicar al nostre CAP i es reduiria la llista d’espera. 

Creiem  que aquestes propostes poden ser una solució mentre no es retorni al servei que teníem abans. 


