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 Editorial.  
 
Encara no ens ha passat la ressaca de les municipals i ja estem un altre cop immersos en una 

altra campanya electoral. Aquesta editorial la centrarem a parlar dels quasi sis mesos que por-
tem del nou consistori. Abans que res, permeteu-nos felicitar a totes les persones que fent ús del 
seu dret al sufragi universal, van fer del nostre poble un dels de més participació. També donar 
les gràcies  a totes aquelles persones que lliurement i sense cap mena de pressió ni de promesa 
laboral van recolzar la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM que realment era 
la garantia del canvi de les formes i maneres de fer política del nostre poble. 

 
Ara ens queden tres anys per davant amb ganes de treballar per Móra la Nova i ho farem amb 

quatre regidors i un equip de gent que aportem experiència, il·lusió i ganes. A Esquerra, desprès 
de valorar els resultats, ens va quedar clar que el poble volia un govern de consens per treure el 
nostre poble endavant. Després dels primers contactes amb els grups de CiU i IMNOVA- PSC i 
amb el discurs d’investidura del nou alcalde, tot semblava que finalment així seria.  

 
Però les paraules se les emporta el vent; el que ens queda és un govern sense comptar amb 

ningú i amb situacions com la de l’últim ple extraordinari, on es va recordar els pitjors moments 
de prepotència de l’anterior govern. Val a dir que, si no fos perquè el Sr Ferran Bladé està massa 
influenciat per l’anterior alcalde, les coses possiblement canviarien.  Nosaltres tenim clar que ens  
toca treballar a l’oposició i ho farem amb rigor i seriositat, com sempre ha estat el tarannà d’ERC 
a Móra la Nova.  

      
Jesús Àlvarez i Vilás. 
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                                 ACTIVITAT DEL GRUP D’ERC ALS PLENS MUNICIPALS  

 

El passat 28 de Juliol va tenir lloc un ple ordinari, que va tenir entre altres els següents punts de l’ordre 

del dia: unes modificacións de crèdit del pressupost del 2010. Esquerra hi va votar en contra perquè com-

portava un augment de la partida de representació i protocol en 7860 €, que caldria sumar als 9500 € 

que ja s’hi havien destinat inicialment als pressupostos de 2010. Tot plegat 17360 €, una quantitat exces-

siva en els temps de crisi en que ens trobem immersos. Una de les respostes de l’equip de govern va ser 

que les fires portaven moltes despeses de protocol. 

També hi havia una nova partida destinada a una nova aplicació de la web municipal , amb un pressu-

post de 4111€. Per contra, s’anul·laven partides de crèdit del pressupost inicial de 2010 força importants 

per Esquerra i el seu programa electoral, com eren 11366€ per a la promoció de la dona, 2000€ per a la 

publicitat i dinamització del Mas de la Coixa i 15000€  destinats a la millora del clavegueram al carrer Ma-

jor. 

Un altre punt de l’ordre del dia en que ens vàrem posicionar en contra va ser el de la creació i aprova-

ció dels Estatuts de la nova associació de municipis Mesa d’Alcaldes per l’Energia de Catalunya . Des   

d’Esquerra pensem que aquesta nova associació només servirà per pagar despeses per un servei del 

que ja disposem en altres organismes en defensa de l’energia i el territori, des de fa anys, com són la 

Mesa d’alcaldes del Consell Comarcal, el Consorci d el Molló i l’AMAC . A més no apareix enlloc als 

estatuts la quota que el nostre ajuntament haurà de pagar com associat. A hores d’ara sabem que el Pre-

sident és el Sr, Jardí (alcalde de Tivissa), els Vicepresidents, Sr. Alfons Garcia (Vandellós) i  el Sr. Fermí 

Ruana (La Fatarella), i el director de l’Associació,  el Sr. Sabanza, com va publicar el Diari de Tarragona. 

El darrer punt en que ens varem posicionar en contra va ser el del programa de la Festa Major de Móra 

la Nova 2011, ja que no se’ns va deixar fer cap aportació i, a més, creiem que estem davant del mateix 

tipus de festa major caduc i poc imaginatiu que tenim des de fa tants anys, i que margina molts segments 

de població. 

Finalment en el ple, el grup d’Esquerra va fer dos precs : 

• que els treballadors de la brigada municipal puguin fer horari intensiu la major part de l’any sense 

que això signifiqui cap mena de reducció del seu horari laboral anual, ja que sabem que això és 

una vella reivindicació i a més, redundaria en un millor aprofitament de la jornada. 

• que l’Ajuntament respongui a les instàncies que li adrecin els seus convilatans, ja que general-

ment o no les respon, o les respon fora dels terminis establerts per la llei. 

 

Davant de l’augment de la despesa en protocol, el n ostre grup va decidir no assistir al sopar de 

Fira per tal de mostrar el nostre rebuig a l’augmen t de la despesa. La nostra sorpresa posterior 

ha estat que molts dels convidats al sopar no eren càrrecs polítics electes ni organitzatius en la 

fira. 



 

 

MOCIÓ SOBRE LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS TÍCIA DE CATALUNYA 
REFERENT A LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA  

   El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que insten al Govern a modificar el sistema 
educatiu per equiparar el castellà al català, a totes les escoles «com a llengua vehicular de forma propor-
cional i equitativa en tots els cursos del cicle d’ensenyament obligatori», és a dir, fins els 16 anys, el final 
de la ESO.  

   Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que es troba encara en una situació de minoria 
del seu coneixement i del seu ús, la bona aplicació i actualització de la immersió lingüística és una eina 
fonamental per garantir-ne la normalització, a més de garantir la cohesió social. 

   Per tot això, el Grup Municipal d'ERC  va presentar la següent proposta de resolució consensuada 
amb els altres partits: 

 1- Manifestar el rebuig a la sentència de TSJC. 

 2- Donar suport al sistema d’immersió lingüística dels centres educatius i treballar amb el compro-
 mís d’actuar i vetllar pel seu manteniment, millora i extensió. 

 3- Vetllar per l'extensió del sistema d’immersió lingüística d’acord amb els preceptes de la Llei d’e-
 ducació de Catalunya. 

 4- Donar suport als membres de la comunitat educativa que han mostrat la seva voluntat de no 
 acatar la sentència. 

 5- Adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat i emplaçar la societat civil catalana a 
 mobilitzar-se contra aquesta decisió. 

 6- Fer arribar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Departament d’Ense-
 nyament de la Generalitat de Catalunya.  

LA SANITAT ÉS UN DRET DE TOTS  

   El tancament del CAP dels nostre poble  els caps de 
setmana i festius, és una idea de l’anterior cap del depar-
tament de salut a les Terres de l’Ebre, el senyor Roldan,  i 
els anteriors gestors de l’ICS. Aquesta idea l’han recupe-
rat els nous dirigents aprofitant les retallades als serveis 
sanitaris que es fan a tot Catalunya.                                                                                     

Davant d’això, volem fer algunes consideracions: 

 

 1- El canvi que vol fer l’ICS no ha sigut comunicat oficialment als ajuntaments de les poblacions 
 afectades. 

 2- Amb aquest canvi veiem que hi ha una disminució de personal en l’atenció continuada, donat 
 que ara tenim dos equips (metge i infermera), un a les urgències de l’hospital de Móra d’Ebre i       
 l’’altre al CAP de Móra la Nova; si es tanca el CAP, l’equip que quedarà a les urgències de Móra 
 d’Ebre visitarà a totes les persones procedents de les tres comarques (Terra Alta, Ribera d’Ebre i 
 Priorat). Això és un greuge important per a la població de la nostra àrea bàsica, ja que als altres 
 CAP’s (Gandesa, Flix i Falset), el personal d’atenció continuada només visitarà a la seva població 
 de referència . 

 3- Tot i la insistència de l’ICS durant aquest últim any, perquè la gent dels nostres pobles vagi a 
 les urgències de l’hospital els caps de setmana, la majoria de la població continua acudint al CAP 
 del nostre poble. L’atenció al nostre CAP no és més cara, és més assequible i és la que tria lliure-
 ment la majoria de gent. És evident que l’ICS actua contra l’opinió majoritària de la població. 

 



Aplaudiments 

 

Volem dedicar l ’aplaudiment         
d’aquest número per a tots els em-
presaris i botiguers de la nostra vila 
que tiren endavant els seus negocis en plena cri-
si, amb molt de treball i d’esforç i moltes vega-
des, amb poques ajudes i suport per part de l’Ad-
ministració.  

         Xiulets 

 

A la passada Fira es van acabar les 
copes de vidre per a degustar els 
vins el dissabte. El diumenge es va 
haver de degustar el vi en gots de plàstic i al-
guns vinaters es van negar a servir-lo.  

Manca de previsió i imatge lamentable en una 
de les  activitats més exitoses de la Fira.  

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

ACTES DE LA DIADA DE CATALUNYA  

Com ja s’ha fet darrerament, hem celebrat la nostra Diada amb 
uns actes on s’han barrejat actes institucionals i de lleure. 

Vam començar amb el  parc infantil per als més menuts de la ca-
sa;  seguidament, amb el tradicional concert de la Diada. Men-
trestant, es realitzava la novetat d’enguany: La botifarrada de la 
Diada que va ser un èxit rotund i es van esgotar tots els tiquets. Al 
concert hi van participar dos grups locals i la gent en va sortit molt 
satisfeta.    

Finalment, el dia de la Diada es va celebrar l’acte més institucio-
nal: la llegida del Manifest i cantada del Cant dels Segadors. Tot 
seguit el Vermut de la Diada on hi va asistir força gent.  

Per acabar, volem donar gràcies a tots aquells que es van involu-
crar amb aquests actes, i com no, a la gent que va participar del 
mateixos. I d’aquesta manera poder donar continuitat a aquesta 
festa.  

VISCA CATALUNYA!!!! 

CONEIXES EL TEU  POBLE? 

Sisco Moliné  fent l’entrega de la ga-
rrafa d’oli a la guanyadora del tercer 
butlletí, Sra. Sílvia Bonavida. La res-
posta era una façana en mal estat 
del carrer  Prim.  Es pot veure com 
després de la publicació de la foto 
l’Ajuntament va  fer-hi uns arranja-
ments. 

                                          NOVA FOTO      

Si sabeu identificar correctament la imatge de la foto i la seva situació envieu 
un email amb la resposta a la nostra adreça electrónica que trobareu a la por-
tada del Butlletí. De totes les respostes encertades sortejarem una garrafa 
d’oli de la nostra cooperativa. 

garrafa d’oli 

 


