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 Editorial. 
 

Catalunya es troba en un moment vital de la seva història, un d’aquells que poden ser decisius en el seu 
futur. La multitudinària manifestació de l’Onze de Setembre va agafar a molts polítics amb el pas canviat, 
els va obligar a abandonar la seva tradicional ambigüitat i posicionar-se clarament pel dret a decidir o la 
continuïtat en un Estat que ens acolla cada dia una mica més, econòmicament i amb recursos als tribu-
nals com el que hi ha contra la immersió lingüística en català a l’escola.  

 

Els resultats de les properes eleccions del 25 de novembre poden marcar una fita històrica si els partits 
que aposten per un referèndum d’autodeterminació aconsegueixen una clara majoria al Parlament. 

 

A Móra la Nova, ERC ja es va sumar al camí de forma clara amb la consulta del 20 de juny de 2010, que 
va aconseguir, tot i no ser vinculant, una participació al voltant del 30% i un clar percentatge de vot favo-
rable del   88% . I ara, ERC ha inclòs al seu programa els tres punts que l’Assemblea Nacional Catalana 
va demanar a tots els partits polítics que incloguessin.    

 

S’han creat unes il·lusions entre la ciutadania que esperem que no quedin frustrades de forma sobtada. 
Són moments de serenitat, de no deixar-nos intimidar ni de caure en provocacions, i avançar de forma 
clara cap a un objectiu anhelat: ser un nou Estat de la Unió Europea, ni més ni menys, amb les mateixes 
obligacions que la resta però també amb els mateixos drets. 

 

Tal com pensem molts, aquest és l’únic camí que pot salvaguardar la nostra llengua i la nostra identitat 
com a poble. Esperem que els que tenen el poder per tirar endavant aquest projecte tan engrescador no 
ens decebin un cop més. 

 

http://www.moralanova.org  

http://facebook.com/ercmoralanova  

Secció local d’ERC 

C/ Sant Domènec, 7 

moralanova@esquerra.org 

Pàgines web: 

http://esquerra.moralanova.org  

http://twitter.com/esquerramn 



                                

                            ACTIVITAT D’ERC ALS PLENS MUNICIPALS  

 

El passat dia 30 d’octubre va tenir lloc un ple municipal.  El principal punt de l’ordre del dia era la moció 
on ERC demanava que Móra la Nova fos declarat territori català lliure, tal com han fet molts municipis de 
Catalunya. Anteriorment, l’alcalde havia convocat al grup municipal d’ERC per discutir els punts de la mo-
ció. Se’ns va demanar que retiréssim dos punts de la nostra moció per poder-la votar a favor. 

Un cop analitzats aquests punts, ERC va retirar-ne un íntegrament i l'altre el va rebaixar en la seva major 
part, però no el va anular completament doncs consideràvem que era anar contra els nostres idearis i la 
lluita de tants anys. Simplement es demanava que l’estelada oneges del balcó del nostre ajuntament, si-
nó sempre, sí en dies assenyalats. A més, seguíem una de les peticions de l'ANC. En aquest sentit, a la 
mateixa moció es feia referència en anar conjuntament amb l'Assemblea, doncs considerem que la sobi-
rania recau en el poble català i nosaltres som mers instruments en tot aquest procés i hagués estat inco-
herent.  A la comissió informativa anterior al ple, el grup de CiU es va abstenir, cosa que  feia pensar que 
la moció s'aprovaria amb els vots d’Esquerra. Però davant la nostra sorpresa finalment al ple CiU va vo-
tar-la en contra tot i anunciant que, en el proper ple, ells en presentarien una en la mateixa línea però 
sense aquest punt per a ser aprovada.  

El senyor alcalde pot dir que ell està a favor del diàleg, però el que no diu és que tot el que nosaltres pre-
sentem a l’Ajuntament, a ell li arriba la informació prèviament, doncs entra tot per registre que arriba a 
l’alcalde. La nostra moció va ser registrada el dia 5 d’octubre i vam esperar uns deu dies, temps que con-
siderem suficient per si ens volien cridar a parlar. En veure que no era així vam treure la nota de premsa 
al voltant del dia 19. Llavors, i només llavors, va ser quan ens van cridar per parlar un cop passada la Fi-
ra, però a pocs dies del ple,  temps insuficient per analitzar les peticions... 

Nosaltres volem ser clars i transparents, vam fer un esforç de diàleg i vam donar els passos per aprovar 
la moció de forma conjunta. De cap manera no volíem utilitzar eufemismes ni mitges paraules, ni tampoc 
prescindir de la nostra ensenya amb fins electorals. L’estelada oneja a molts balcons de Catalunya com a 
símbol de reivindicació. Els nostres votants tenen clar que el que vol ERC és la INDEPENDÈNCIA i que 
no defallirem en el camí fins aconseguir-la.  

Esquerra Republicana  també va demanar que l’Ajuntament reconsiderés la ubicació del futur tanatori a 
Móra la Nova. El nostre grup creu que seria molt millor ubicar-lo en una nau del polígon industrial Els Au-
bals i no a l’antic escorxador com està previst, ja que està molt a prop del barri del Remei i el seu empla-
çament allí creiem que crearia un cert malestar entre els veïns. 

A més, el nostre grup també va preguntar per quins motius s’havia anul·lat la presentació de la pubilla i 
l’hereu del nostre poble al Certamen de Catalunya. La resposta va ser que era un tema econòmic per es-
talviar recursos. És curiós que la raó sigui un possible estalvi econòmic quan feia un parell de dies       
s’havien convidat al sopar de fires a 91 persones i els seus respectius acompanyants. Se’ns va contestar 
que era un tema de prioritats. Volem recordar que a Móra la Nova hi han entre 40 i 50 famílies apuntades 
al banc d’aliments.       Sí, és cert, hauria de ser un tema de prioritats . 
 

CARRERS QUE S’INUNDEN 

El passat mes de juliol vam presentar al ple una carta dels veïns de la 
zona de la Plaça Pau Casals on s’exposaven els problemes que tenen 
cada cop que plou. Els carrers baixen amb l’aigua que van recollint 
dels carrers superiors, inundant l’Avinguda Caixa de Pensions i oca-
sionant molèsties als veïns que no poden creuar el carrer o entrar a 
les seves casses sense el perill de ser esquitxats pels cotxes que pas-
sen. 

L’aigua arriba a ser tan abundant que arriba més amunt dels turmells i 
per creuar no hi ha més solució que empapar-se les sabates i la roba. 

L’equip de govern va dir que sí que farien alguna c osa doncs no 
suposava una gran obra i la solució era senzilla. Veurem quant de 
temps haurem d’esperar. De moment ha plogut bastant i continua plo-
vent des de llavors. Esperem que no quedi tot en paper mullat... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIO AMB ELS EMPRESARIS I COMERCIANTS DE MÓRA LA NOVA 

 

El passat 11 de juliol, el grup municipal d’ERC, ens vam reunir amb un grup de comerciants i empresaris 
de Móra la Nova per intercanviar idees i propostes respecte al teixit econòmic de la nostra població. 

En primer lloc, i mitjançant un PowerPoint, vam exposar les despeses que creiem innecessàries i les 
quals retallaríem en cas d’estar al govern. Algunes de les despeses exposades, les quals eliminaríem 
són: la reducció d’un 50% dels sous a tots els regidors, la rebaixa d’un 50% de la partida de protocol 
(cada any augmenta), l’equilibri entre les despeses de locomoció i dietes dels membres de govern i del 
personal que treballa a l’ajuntament (l’equip de govern cobra més en quilometratge i dietes que els treba-
lladors de l’ajuntament), eliminació total de la quantitat econòmica anual que l’ajuntament lliura a cada 
partit polític segons el nombre de regidors al consistori. 

Una altra de les qüestions tractades a la reunió, va ser el repàs de les inversions reals que ha fet o està 
fent l’equip de govern aquest any 2012, de les quals la gran majoria han estat adjudicades a empreses 
de fora. Igual com va passar amb el mobiliari de la llar d’infants, que es va adquirir a “El Corte Inglés”, 
enlloc de fer-ho a les botigues de puericultura del poble. Ens vam comprometre a seguir treballant per 
intentar que en les pròximes actuacions al poble, es contractin empresaris locals i es compri als nostres 
comerços. El gran problema amb el qual ens trobem els regidors d’esquerra és que les obres menors es 
contracten per decret d’alcaldia i per tant s’aproven en comissió de govern, i al no passar per ple no hi 
tenim res a dir. 

Un altre punt de la reunió va ser l’exposició d’un seguit de propostes per reactivar el comerç, com per 
exemple impulsar una campanya per comprar al poble, aprofitar els dies de mercat setmanal per captar 
clients de pobles veïns o destinar la subvenció de les escombraries que reben els veïns del poble (que 
ascendeix a 76.000€) en vals de compra per utilitzar als comerços de la vila. 

També vam destinar un dels punts de la reunió per enumerar les ajudes i subvencions, que des del nos-
tre punt de vista, haurien de rebre els comerciants i empresaris per part de l’ajuntament. Algunes d’a-
questes podrien ser la rebaixa del consum energètic, la regulació segons el tipus d’establiment de la taxa 
d’escombraries, el suport a emprenedors... 

I per acabar la reunió, els assistents van exposar suggeriments, preguntes i dubtes que ens van ajudar a 
conèixer de més a prop les inquietuds que afecten a un grup important de veïns del nostre poble. 

Aprofitem aquest mitjà per agrair l’assistència i col·laboració de tots! 

SOPAR DE FIRES 

El grup municipal d'ERC-AM de Móra la Nova per segon any consecutiu va declinar assistir al sopar de 
Fires per coherència amb les seves peticions. No va estar una decisió fàcil perquè som conscients que 
com a representants del consistori el nostre deure era assistir-hi. Però l’any passat ja havíem dit que en 
temps de crisi com els actuals gastar-se més de 4000 € en un sopar era desmesurat. El govern de CiU 
no para d’aplicar retallades en aspectes tan vitals com la sanitat, l’educació o l’assistència a les persones 
dependents. Però en canvi, el govern local de CiU no dubta a l’hora de convidar a 91 persones amb les 
respectives parelles  a un sopar que encara no sabem quan ha costat, però la llista de convidats és si-
milar a la de l’any passat. 

Davant d’aquesta manca de sensibilitat per fer un esforç d’austeritat i donar exemple a la població, uns 
moments en que tots ens hem d’estrènyer el cinturó, el grup d’ERC va decidir per coherència i responsa-
bilitat no fer-nos partícips d’aquest dispendi exagerat i innecessari, i més en veure que alguns convidats 
eren, un cop més, simplement excàrrecs d’un partit determinat. Entre ells un exsenador d’ERC... que re-
marquem per a que no se’ns acusi d’anar en contra només dels de CiU. 

Preguntat per aquesta despesa, l’alcalde ens va dir aquest any que el sopar és una despesa que Móra 
la Nova pot assumir, però en canvi, la nostra pubilla i el nostre hereu no han pogut anar a representar a 
Móra la Nova al certamen del Pubillatge de Catalunya. La raó esgrimida? que era una despesa que     
s’havia de retallar; qüestió de prioritats en van dir. 



Aplaudiments 

El nostre aplaudiment va dedicat a 
un nou col·lectiu, els Descarrilats . 
En una època en que els joves són 
acusats d’un cert passotisme i de 
despreocupació pels temes socials, un grup de 
joves s’ha organitzat per començar a fer activitats 
en el nostre poble. Aquest passat estiu ja van or-
ganitzar unes jornades gastronòmiques i lúdico-
festives al parc. Des d’aquí tot el nostre reconei-
xement i suport. Endavant! 

         Xiulets 

El xiulet d’aquest butlletí el volem 
dedicar a l’incompliment reiterat de 
l’ordenança de civisme que es va 
decretar aquest any i que, entre 
altres aspectes, sancionava el fet de que els 
propietaris de gossos no recollissin els seus ex-
crements quan eren fets a la via pública. Doncs 
bé, des de l’entrada en vigor de l’ordenança és 
quan els carrers del nostre poble en aquest sen-
tit estan pitjor. L’ordenança s’ha convertit en pa-
per mullat. 

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

PLA JOVENTUT 2013  

El passat mes de juliol, l’equip de govern va aprovar un nou Pla de Joventut per a l’any 2012-2015. Es 
tracta d’un pla ambiciós però neix amb un problema de fons: no se l’ha dotat econòmicament dels mit-
jans suficients per a la seva implantació, ni té cap mena d’indicador disponible per a mesurar-ne la seva 
avaluació. 

L’anterior pla 2011 tenia una dotació pressupostària de 62500€ i l’actual és de 37600€; això significa una 
reducció del voltant el 40%. És una retallada brutal que no permet tirar endavant gaires  projectes a la 
joventut del nostre poble, un col·lectiu que tal com recull el mateix pla representa aproximadament el 
30% de la població de la nostra vila. 

 

Aspectes tan importants recollits al pla com són la dinamització cultural i el promoure l'associacionisme 
entre el jovent molt ens temem que quedaran en un brindis al sol sinó hi ha diners per a tirar-los enda-
vant. En canvi podem veure com en altres  partides s’augmenta els diners que s’hi destinen,  com en so-
pars protocol·laris de fires o augmentant la dotació salarial per alguns càrrecs electes. 

Tot plegat podem veure com el jovent del nostre poble no representa una prioritat per al govern de CiU. 
Només cal recordar que davant de la nostra proposta electoral de fer un casal de joventut a l’antic escor-
xador, l’equip de govern de CiU té previst fer-hi un tanatori;  no cal dir res més. 

 

CONEIXES EL TEU  POBLE? 

El guanyador del cinquè butlletí ha estat el Sr. Manel 
Usach. La resposta era l’edifici de la cotxera del tren 
turístic.  

 

      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 electrònica que trobareu a la portada 
del Butlletí. De totes les respostes encertades sorteja-
rem una garrafa d’oli de la nostra cooperativa. 

Cal remarcar com es desfan les pilones per les rei-
terades pixades dels gossos tot i tenir una orde-
nança de civisme aprovada per l’ajuntament... 

 


