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LO RASCLE

Lo Rascle va néixer amb l ’ànim de fer
un recul l  d ’històr ia ,  tradicions,  folklore,
refranys,  paraules,  anècdotes de Móra
d’Ebre de manera senzi l la i  popular .
D’aquí  la tr ia del  nom, una eina que
ajuda a moltes tasques del  camp.  Res
mil lor  que una eina discreta per donar a
conèixer tot  al lò que passa de l larg,
s implement perquè forma part  de la
història ,  unes vegades dins d'una
quantitat d' informacions dif íci ls
d'assimilar  totes juntes,  altres cops
perquè són orals .  



Per aconseguir-ho cal  parlar  amb gent
gran,  buscar als l l ibres,  furgar en
catàlegs i  diar is ,  per trobar aquelles
històries que els grans guarden al
calaix de tota una vida.  

També s ’ha posat en marxa l ’apartat "El
banc del  s i  no fos" ,  que ha permès fer
moltes xerrades amb les persones
grans,  compartint  experiències de vida
que han recol l i t  perquè no caiguin en
l ’obl it .

Fa deu anys que Lo Rascle és present a
les xarxes socials .  Han fet 1 .500
entrades històriques a Facebook on
compten amb 1 .000 seguidors diar is  per
entrada.  També ha organitzat diàlegs,
sort ides de patr imoni ,  sort ides amb
nens i  nenes del  Col · legi  Lluís Viñas,  de
l ’Associació Barreres Fora,  així  com
d’aquelles que els han demanat suport .  



 RÀDIO FLIX
 

El 23 d’abri l  de 1982,  Diada de Sant
Jordi ,  Ràdio Fl ix  començava a donar els
seus primers passos.  Durant aquestes
quatre dècades s ’ha consol idat com un
dels pr incipals mit jans de comunicació
de Fl ix i  de la nostra comarca.

Al  l larg d'aquests anys,  la programació
ha experimentat grans canvis respecte
la que s'oferia inicialment ,  de contingut
molt  més general ista .  Poc a poc s'ha
anat evolucionant cap a informació més
especial itzada,  sobretot els
informatius,  en temes locals i
comarcals ,  convert int-se en un dels
altaveus de tots els esdeveniments que
es desenvolupen al  nostre terr itor i .  



També d’aquest pr imers anys sorgí  la
iniciat iva dels socis de l ’emissora,  els
Amics de la Ràdio,  un dels suports
econòmics amb què ha comptat gairebé
des dels seus inicis Ràdio Fl ix .

Al  costat de l ’evolució dels continguts,
hi  ha hagut també l ’evolució tècnica,
dels des sistemes analògics de les
primeres dècades f ins als digitals
actuals .  Precisament dels pr imers anys
es conserven un gran nombre
d’enregistraments en cintes de casset
que constitueixen,  avui  en dia ,  un dels
principals arxius sonors de Fl ix .
Actualment estan dipositades a l ’Arxiu
Municipal .  Així  mateix ,  compta amb la
seva pròpia pàgina web,  oferint  als
usuaris enregistraments de programes
o també la possibi l i tat  de seguir  a
través de la xarxa la programació en
directe.



MUSEU DEL FERROCARRIL A 
MÓRA LA NOVA

 
 

L’any 2001 es va crear l ’associació
promotora d’un projecte de recuperació
de patr imoni  ferroviar i  que ha
esdevingut el  més ambiciós de
Catalunya.  En aquell  moment es
tractava d’evitar  l ’enderroc de la torre
de l ’enclavament de l ’estació de Móra
la Nova.  Una torre que el  2010 es va
restaurar i  museïtzar donant or igen a
un museu del  Sistema del  MNACTEC,
que ha anat creixent f ins esdevenir  un
dels pr incipals actius tur íst ics de la
Ribera d’Ebre i  un referent pel  que fa a
trens en moviment .



En aquests v int  anys,  s ’han dut a terme
activ itats de restauració d’edif icis ,
vehicles i  altres elements ferroviar is ,
s ’ha impulsat la catalogació per part  de
la General itat  de tot el  patr imoni
ferroviar i  de Catalunya i  s ’han generat
accions formatives amb la creació de
l locs de treball .  En l ’actual itat ,  el
Museu compta amb un dels dos únics
tal lers homologats a l ’Estat per
restaurar material  ferroviar i  històr ic ,
cosa que l i  ha permès crear 5 l locs de
treball  que,  junt amb el  voluntariat ,
continuen impulsant el  projecte.

Entre les iniciat ives de futur destaca el
tren històric tur íst ic que unirà en breu
la Costa Daurada i  el  Baix Aragó.  El
projecte compta,  entre altres,  amb la
part icipació econòmica de diversos
municipis de la comarca,  essent un
exemple del  que es pot assol ir  amb la
cooperació dels nostres pobles .  



 



Nascut a Fl ix  el  1954,  l l icenciat en
Història per la Universitat de
Barcelona,  catedràtic de secundària ,  ha
treballat  com a professor de Formació
Humaníst ica de Formació Professional
a Fl ix  i  Móra d'Ebre i  d 'Història i
Geografia a l ' Inst itut  de Fl ix ,  on n ’ha
estat director i  coordinador pedagògic .
Al  costat de la seva trajectòria
personal  i  professional ,  Pere Muñoz
Hernández ha destacat pel  seu
compromís amb el  terr itor i  en dos
vessants,  la pol ít ica i  la  cultural .

 PERE MUÑOZ HERNÁNDEZ

 



Alcalde de Fl ix del  pr imer ajuntament
democràtic i  durant dos mandats (1979-
1987) ,  va tornar a l ’Alcaldia anys
després (2003-2009) .  Així  mateix ,  fou
regidor de l ’Ajuntament de Fl ix en els
períodes 1987-1991 i  2009-2011 .  També
fou president del  Consell  Comarcal  de
la Ribera d’Ebre (2003-2005) ,
v icepresident del  mateix ens (2005-
2007)  i  senador (2008-2011) .

En el  vessant cultural ,  és soci  fundador
de dos de les entitats més actives del
nostre terr itor i :  el  Centre d’Estudis de
la Ribera d’Ebre (CERE) ,  constituït  el
1983;  i  l ’Associació Cultural  La Cana,
constituïda el  2001 .  Va ser president
del  CERE en dos períodes,  1988-1993 i
2000-2003,  entitat  de la qual  en forma
part de la Junta Directiva avui  en dia .
Així  mateix ,  forma part  de la junta
directiva de l ’Associació Cultural  La
Cana,  com a cap de publ icacions.
També fou un dels fundadors el  1991 a
Fl ix de l ’entitat  Fòrum Pere Coromines
que,  tot  i  la  seu breu trajectòria ,  t ingué
una intensa activ itat ,  amb aportacions
de gran qual itat  en el  camp cultural  i
del  coneixement de l ’actual itat .



Ha estat autor de diversos art icles i
treballs  de recerca.  A destacar els
l l ibres Reculls  històrics de Fl ix ,
Alemanys a l ’Ebre.  La colònia química
alemanya de Fl ix (1897-1994)  i  Fl ix  al
segle XVII ,  aquest últ im escrit
conjuntament amb Jaume Masip Llop.
Va coordinar i  col · laborar en la
publ icació del  l l ibre Centenari  de “La
Fàbrica” .  De la Sociedad Electro-
Química de Fl ix a Erkimia (1897-1997) .
Entre altres,  ha estat col · laborador
habitual  de la revista Miscel · lània del
CERE,  amb art icles dedicats a la
història de diverses poblacions de la
Ribera d’Ebre.  Al  marge,  des de 2007 va
publ icant habitualment escrits al  seu
bloc personal  (“Bloc de Pere Muñoz) ,
amb temes diversos (històr ia ,  actual itat
pol ít ica,  social  i  cultural ,  ressenyes de
publicacions,  biografies ,  etc . ) ,  que ha
esdevingut tot  un referent per al
coneixement del  nostre terr itor i  i  la
seva gent .

Ha impartit  conferències i  xerrades
principalment de temàtica històrica,  ha
part icipat en taules redones i  col · loquis
i  en la presentació de publ icacions.



Joan Pujol  Pedret ,  va néixer a Móra
d’Ebre fa 74 anys.  Va estudiar als
centres educatius del  seu poble i ,  com
molts joves de la seva edat al  món
rural ,  quan va tenir  edat de treballar  al
camp,  va haver d ’a judar al  seu pare a
conrear les terres de la famíl ia .  Ha
viscut sempre a Móra d’Ebre,  i  podem
dir  que el  Joan es va fer  gran veient
passar ,  pel  r iu Ebre,  els darrers l laguts
que encara baixaven de Mequinensa
carregats de carbó de cara a Tortosa i
Amposta.

JOAN PUJOL I PEDRET



Des de ben jove va esmerçar les seves
hores de l leure practicant el  rem amb
la muleta Nikephoras,  i  va ser així  com
es va generar la necessitat de crear un
club que acol l ís  tota la joventut amb
les mateixes aficions.  Aquest esforçat
grup de joves van crear el  Club Nàutic
de Móra d’Ebre,  que va canal itzar i
centrar ,  en un sol  punt ,  als propietaris
d’embarcacions del  poble .

És membre de l ’Associació Cultural  La
Riuada i  representant de les
embarcacions associades al  Club
Nàutic de Móra d’Ebre a la Federació
Catalana per la Cultura i  el  Patr imoni
Marít im i  Fluvial .

El  pr imer contacte que va tenir  amb la
recerca i  la  l i teratura de les
embarcacions f luvials va ser l ’any 2004,
quan va elaborar un dossier  complet de
la muleta Nikephoras.  Malgrat tot ,  ha
estat durant la jubi lació quan s ’ha
dedicat a la recerca de les muletes de
Móra d’Ebre i  dels l laguts de la Ribera
d’Ebre,  cosa que l i  va permetre,  l ’any
2016,  guanyar el  XVI I  è .  Premi d’Assaig
Artur Bladé i  Desumvila ,  amb el  l l ibre
Muletes i  Llaguts,  la tradició f luvial  de
Móra d’Ebre.



A part ir  d ’aquí ,  ha continuat investigant
els últ ims armadors de l laguts de la
comarca,  de les seves embarcacions i
de les seves vides com a l laguters .  Ha
escrit  un inventari  tant dels l laguts
com de les muletes i  bots ,  les seves
uti l i tats ,  els accessoris ,  aparel ls ,
s istemes de navegació,  el  rem i  les
veles .

Estudis publ icats :  Muletes i  Llaguts .  La
tradició f luvial  a Móra d’Ebre.  Any 2016;
Estudi  sobre les muletes i  bots de Móra
d’Ebre segles XX-XXI .  Any 2019;
Presentació de “L’activ itat  f luvial  al  r iu
Ebre” .  Any 2021 ;  i  Llaguts de la Ribera
s .  XIX i  XX per l ’ IDECE.  Any 2022.



Nascut a Vi lafranca (Els Ports)  el  1956,
és enginyer tècnic agrícola .  El  1983 va
venir  a v iure a Móra d’Ebre on va
arr ibar a ser el  director de l ’Oficina
Comarcal  del  Departament
d’Agricultura de la Ribera d’Ebre.  Des
d’aquesta àmbit  ha ajudat al
desenvolupament agroal imentari  de la
comarca,  amb el  suport  a la
dinamització de la pagesia i  a  la
ramaderia ,  impulsant des de l ’Oficina el
reconeixement a la cabra blanca de
Rasquera,  mil lores en la fruita dolça i
especialment en els àmbits oleícola i
v it iv inícola .  El  2007 va ser nomenat cap
de Servei  de Coordinació dels Serveis
Terr itor ials del  DARP a les Terres de
l ’Ebre,  l loc que va ocupar f ins a la seva
jubi lació el  2019.

JULIO MONFORT I TENA



Més enl là de la seva dedicació
professional ,  sempre ha t ingut interès
en la cultura,  la història i  l ’etnografia
del  seu entorn més immediat .  Estudiós i
divulgador de la pedra seca a la nostra
comarca i  als Ports .  Té diverses
publ icacions sobre les construccions en
pedra seca i  ha part icipar en
l ’organització de congressos,  inventaris
i  exposicions sobre aquesta temàtica.  

Pel  que fa a les publ icacions,  amb
companyia de Paco Miral les i  Marga
Marin ,  el  2002 va publ icar el  l l ibre Els
homens i  les pedres.  La pedra en sec a
Vi lafranca,  un paisatge humanitzat .
També ha escrit  diversos art icles sobre
la pedra en sec,  el  món agrari ,  of icis
antics ,  etc .  publ icats a diferents
revistes i  butl let ins .

És també un activ ista cultural  formant
part  de la Junta Directiva de
l ’Associació Cultural  i  la  Revista La
Riuada.  És membre també del  Centre
d’Estudis del  Maestrat ,  del  Centre
d’Estudis dels Ports i  del  Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre.  Ha estat
soci  fundador de l ’Associació Cultural
La Fi l · loxera i  de l ’Associació Cultural
Comissió Intercomarcal  de Sant
Galderic i  és soci  de l ’Associació
Cultural  de Ràdio Móra d’Ebre.



Aficionat a l ’etnografia i ,  al  mateix
temps,  miniaturista,  real itza a escala
1 :7 .5 models d’eines i  objectes del
camp,  de la l lar  i  dels oficis  antics com
a resultat de la seva recerca
d’ informació sobre oficis antics .  En
aquest àmbit  ha fet més de 30
exposicions a diferents poblacions
properes a Vi lafranca i  a la Ribera
d’Ebre.

És membre de la comissió
organitzadora de la Fira de Móra la
Nova des de l ’any 2002.  La vinculació
neix associada a la seva feina al  DARP,
encara que té continuïtat més enl là del
treball .  Ha contr ibuït  a consol idar i
donar continuïtat a les jornades
tècniques i ,  sobretot ,  la  Fira
Intercomarcal  de l ’Ol i ,  certamen del
qual  n ’és promotor .


