
 
 

Butlletí quadrimestral de la Secció local      
Móra la Nova 

 
Esquerra Republicana de Catalunya 

         Móra la Nova, abril de 2013       Nº7 

 

 Editorial. 
 

Cada cop és més la desafecció de la gent amb la política i cada cop hi ha més gent indignada per les ma-
les pràctiques d'alguns polítics, partits polítics i empreses “amigues” dels que governen. Tristament és 
difícil el finalitzar la setmana sense un nou cas de corrupció o de manca d’ètica d'alguns polítics i tot 
aquest desgavell de situacions porten a generalitzar i a incloure injustament a tots en el mateix sac. 
 
Res més lluny de la meva intenció justificar lo injustificable; l’únic que vull fer entendre és que qui la fa 
que la pagui i, malauradament, ni la justícia ni la gent ho fa. La justícia perquè moltes vegades és lenta i 
d'altres per lo polititzada que està. La gent tampoc ho fa perquè quan és el moment de castigar les males 
pràctiques a través de les urnes se n’oblida i moltes vegades guanyen les eleccions aquells que es finan-
cen a través dels favors amb algunes concessions irregulars. 
 
La democràcia participativa, sense cap mena de dubte, és el millor sistema. El que cal és canviar les nor-
mes del joc amb llistes obertes, limitar la durada dels mandats, anular les donacions als partits i fer del tot 
transparent la gestió de partits i càrrecs públics. És aquesta darrera bona praxi la que avui al nostre but-
lletí volem practicar i posar així el nostre gra de sorra. A continuació detallarem el que cobrem dels nos-
tres càrrecs públics tots els regidors de l'Ajuntament de Móra La Nova 
 
 
 Càrrec    Nom                        Retribucions                Concepte                        Retri bucions                 

                                                                         Ajuntament                                                     Consell Comarcal         

 

Alcaldia             Ferran Bladé              1.123,75 € / mes        Per assistència              12.128 € / mes       

Regidor Govern         Antonio Sicar                408,50 € / mes        Per assistència                 ------------------                                                                                                                   

Regidor Govern         Montserrat Pedret         408,50 € / mes        Per assistència                -------------------                                                                                                           

Regidor Govern         Ivan Vilanova                570,00 € / mes        Per assistència                ------------------- 

Regidor Govern         Joan Crespillo               408,50 € / mes        Per assistència                -------------------                                                                                      

Regidor Govern         Cristina Lasala              408,50 € / mes        Per assistència                -------------------                                                                                          

Regidor                      Jesús Àlvarez               116,37 €  *               Per cada ple                    -------------------          

Regidor                      Míriam Vinaixa              116,37 €  *              Per cada ple                        285 € / mes 

Regidor                      Francesc Moliné           116,37 €  *              Per cada ple                     ------------------- 

Regidor                      Pinyeres Asens             116,37 €  *              Per cada ple                     -------------------        

Regidor                      Fernando Cantos          116,37 €  *              Per cada ple                     -------------------     

 

* Els mesos que no tenen ple o comissió informativa no cobren. 
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MALBARATAMENT DELS RECURSOS ECONOMICS DELS MORANOVE CS 

Des del grup d’ERC ja fa temps que venim reivindicant que els recursos econòmics de l’Ajuntament que són de tots 
i que paguen els moranovencs amb els impostos reverteixin a la nostra població, o en cas de no poder ser, al 
menys es quedin a la comarca. 

Una de les nostres propostes sempre ha estat que les publicacions que es fan a l’Ajuntament fossin pressupostades 
per impremtes de la nostra vila o en aquest cas, com no n’hi ha cap, es fes extensiu a tota la comarca. Un bon 
exemple podria ser el  Jeroni de Moragas on es fa una tasca social i on estan patint les retallades d’una manera 
dramàtica, doncs les subvencions els han baixat en més d’un 50%. Aquesta vegada, a més ho hem presentat com 
esmena als pressupostos 

La resposta per part del govern de CiU ha estat que estudiaran de fer alguna cosa però que no volien canviar doncs 
ja estan contents amb l’empresa que els fa les publicacions. Aquesta és la pràctica habitual, s’adjudiquen els ser-
veis sense pressupostar i finalment es paga el doble per aquest servei.  

L’empresa en qüestió és Célticas Papel, ubicada a la província de Barcelona. Anteriorment ja havíem comentat que 
el director comercial és el fill de l’anterior alcalde, i la resposta al seu darrer butlletí va ser que aquesta empresa 
donava feina a fills de regidors d’ERC d’altres poblacions.  A més de ser afirmacions falses...   A nosaltres què ens 
importa?   

Nosaltres creiem que el que ha de primar són els nostres convilatans, independentment de a qui votin; quan un go-
verna ho ha de fer per tots, no només pels qui els voten... A més, cal recordar que al Jeroni també hi treballen per-
sones que viuen a la nostra vila i que donen un servei a algunes de les nostres famílies. I és per ells per qui hem de 
vetllar, pels nostres convilatants. 

I  ara hem volgut anar més enllà... Vam demanar les factures que paguem a aquesta empresa i vam demanar pres-
supostos a diferents empreses de la nostra comarca. Ja sabem que si les quantitats pagades fossin semblants no 
podríem esgrimir res més que la defensa del territori, però la nostra sorpresa ha  estat molt gran . 

Els pressupostos demanats (per la mateixa quantitat i qualitat, anotat fil per randa...) demostren que estem pagant 
entre un 30 i un 50 % més car   les factures a Célticas pels seus serveis. 

Com a exemple posem el detall de la darrera factura de Célticas i el pressupost del Jeroni en relació a un dels dar-
rers BIM. 

                                

                                      

 

 

 

 

 

 

                             3.232’00 €  +  IVA                                                                     1.600 €  +  IVA 

 

Aquí veiem una diferència de més del 50% !!! 

I als pressupostos que hem demanat del programa de la Fira ens trobem al voltant d’un 30% de diferència... 

En ells hem comprovat que els 7.830€ de les revistes i els 852 € dels programes de mà de LA FIRA que es paguen 
a Célticas passarien a ser 5.900€ i 550€ respectivament al Jeroni. Això suposaria un estalvi de 2.232€.  

Fent números, si la facturació total anual pagada a Célticas ascendeix a quasi 40.000 €, segons els percentatges 
que hem comprovat l’estalvi seria d’entre 12.000 i 18.000€, una xifra a tenir en consideració. 

Cansa sentir sempre el mateix, que ells no estiren més el braç que la màniga com ens han dit en el darrer BIM i que 
gestionen els diners procurant estalviar i minimitzar costos... Però els números canten i les actituds també... 

Doncs bé, si l’equip de govern no pren les mesures pertinents en aquest assumpte ens agradaria saber els motius 
pels que estem regalant tants diners per un mateix servei a aquesta empresa. 

Els diners públics són de tots i s’han de gestionar curosament, procurant no malgastar-los innecessariament. 



 

PÚBLICA O CONCERTADA? 

 

Des de principis de l’any 2011, que es va inaugurar la Llar d’infants “El Comellar”, el grup d’Esquerra Re-
publicana estem reivindicant la gestió municipal d’aquest centre educatiu. Amb aquesta gestió directa 
podríem crear un lloc de treball més al nostre poble, ja que necessitaríem una persona per realitzar totes 
les tasques administratives, i tot i així encara ens estalviaríem diners. 

La gestió de la llar d’infants per l’empresa privada Sagessa  ens ha costat 80.000€ al poble de Móra la 
Nova l’any 2012, i si la gestió hagués estat municipal ens hauria costat 43.390€ aproximadament. Si fem 
la diferència entre les dues quantitats veiem que ens estalviem 36.610€, dels quals podríem destinar uns 
15.000€ per contractar una persona que realitzés tasques administratives.  I encara, d’aquesta manera, 
ens estalviaríem 21.610€ anuals aproximadament. 

El passat mes de febrer va finalitzar el contracte de 2 anys que tenia l’Ajuntament de Móra la Nova amb 
el grup Sagessa per gestionar “El Comellar”, i com que això no s’havia previst amb prou temps com per a 
tornar-ho a treure a concurs, s’anirà prorrogant el contracte fins a final de curs. I després, segurament  
tornaran a treure-ho a concurs no fent cas (com sempre) de les alternatives que ofereixen els grups a 
l’oposició. 

Sabent tot això, els vilatans de Móra la Nova, que opinen al respecte: prefereixen llar d’infants pública o 
concertada? 
 

 

 

 

 Tanatori  l’Escorxador ? 

 

Finalment, el grup de CiU ha decidit tirar endavant el 
projecte del tanatori a Móra la Nova a l’antic escorxa-
dor de la població. ERC de Móra la Nova no veiem 
prioritari aquest equipament i pensem que hi ha altres 
serveis a donar a la població abans que aquest. Però 
CiU va guanyar les eleccions i aquesta era una de les 
seves promeses electorals. És just doncs que els hi 
reconeguem aquesta decisió, ja que com hem dit 
molts cops, les promeses són per a acomplir-les. 

 

 

Dit això, també és cert que creiem que si el tanatori s’havia de fer, hi havia altres ubicacions molt més 
escaients. D’entrada, l’Ajuntament disposa de dues naus en propietat al polígon industrial Els Aubals, 
naus que actualment no estan ocupades i que s’haurien pogut reacondicionar per a tal fi.  Amb això   
hauríem aconseguit tres coses: no caure en el mal gust d’ubicar un tanatori en un edifici que  havia estat   
l’escorxador municipal, més facilitats per poder accedir-hi amb els vehicles i menors molèsties a la       
població del Barri del Remeï. 

 

Sobre aquest darrer punt, val a dir que han estat diverses les queixes que ha rebut el grup local           
d’Esquerra pel que fa a la ubicació d’un tanatori tan a prop de les seves cases, malestar del tot           
comprensible, havent com hi havia altres alternatives. 

 

 



Aplaudiments 

 

El passat dia 31 de desembre va 
tenir lloc la cursa de Sant Silvestre a 
Móra la Nova. Aprofitant la cursa, la 
nostra veïna Eva Vallespí va voler donar a conèi-
xer la malaltia Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) 
i la Fundació Miquel Valls en la que ella 
col·labora. Tots els corredors que ho van voler, 
van lluir un dorsal que feia referència a la malal-
tia. El nostre suport més sincer a propostes com 
aquestes. 

 

         Xiulets 

 

Un any més han sortit endavant els 
pressupostos continuistes de Móra 
la Nova, amb l’únic suport de CiU i 
amb un total de 3.300.000€. Però 
d’aquests, només es destina una petita part a 
inversions que creïn ocupació. En canvi, una 
partida que creix any rere any és la destinada a 
pagar els interessos dels deutes de l’Ajuntament 
amb els bancs (aquest any ja són 34750€ da-
vant dels 29400€ de l’any 2012. Esperarem més 
inversió en creixement. 

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

ACTES AL LOCAL D’ERC 

 

El primer acte d’aquest any 2013 al local d’ERC, va ser  la presentació del llibre “A peu pel Priorat del vi i 
l’oli” a càrrec dels seus autors Toni Orensanz i Rafael López-Monné. A l’acte hi van assistir una trentena 
de persones a les quals se’ls va rebre amb una copa de vi per ambientar la presentació i així apropar-
nos una mica més al Priorat. Durant la xerrada i amb una llum d’ambient, es van projectar unes magnífi-
ques fotografies dels paisatges que s’aprofundeixen en cada una de les rutes narrades al llibre. Al final 
de la presentació, tots els assistents van poder intercanviar opinions i fer preguntes als autors. 

El segon acte que s’està duent a terme al nostre local des del passat més de febrer, és un curs de gralla 
amb el graller del Mas de la Solfa Ernest Estapé. El curs ja compta amb set alumnes, i manté les portes 
obertes a totes aquelles persones (nens o adults) que tinguin ganes d’aprendre a tocar aquest instru-
ment. 

CONEIXES EL TEU  POBLE? 

La guanyadora del cinquè butlletí ha estat la Sra. M. José Peñas López. La resposta era una façana 
del carrer Sant Josep on s’observa el deteriorament a les pilones produït per les pixades dels gossos. 

               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 troba-
reu a la portada del Butlletí. Entre  
totes les respostes encertades sor-
tejarem una garrafa d’oli de la nostra 
cooperativa. 

 

 


