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Senyor,
 
Tal com vam quedar en la curta visita que vau fer recentment a Móra d’Ebre, us escric per 
explicar-vos amb més detall el projecte del que us en vaig parlar de manera superficial.
Des de fa molts anys, o si més no, des de que tinc conciència social, he sentit parlar dels 
tunels que hi ha al subsòl de Móra d’Ebre. Els diferents regidors de cultura que han anat 
passant per l’ajuntament, s’han plantejat encarregar la redacció d’un projecte de 
restauració d’aquestes construccions.
 
Després d’aquest llarg recorregut, que va des de la construcció dels tunels, l’ús que se’n 
va fer, possiblement lligat a la història del castell, les llegendes que es van crear, passant 
també pels incidents de deteriorament que han esdevingut amb el pas del temps, fins 
arribar al dia d’avui, en què ens plantegem la seva descoberta i reconstrucció, ha arribat el 
moment de fer una primera proposta seriosa, treballada amb rigor, amb la col·laboració de 
diferents historiadors i professionals dedicats al patrimoni històric.
 
Un cop feta aquesta introducció us vull comunicar la decissió ferma, adoptada per tots els 
membres representants del consistori, de fer suport a la realització d’aquest projecte. 
També comptem amb l’adhesió de totes les entitats culturals i cíviques que hi ha a Móra 
d’Ebre. Aquesta cohesió originada al voltant del projecte del tunels, ha estimulat molt la 
població, que veu amb claretat i il·lusió el potencial turístic que té aquest projecte sense 
menyspreuar l’element que pot fer possible la descoberta d’una nova dimensió d’identitat 
local.
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Una primera estimació ens diu que hi ha al voltant de cinc mil metres de tunels, i 
aproximadament un 30%, es conserven en bon estat. Aquests tunels enllaçen el castell i 
el monestir de les Monges Mínimes amb diverses cases nobles i pairals de la població i es 
connecten amb diferents sortides a les bores del riu. Existeixen cròniques dipòsitades en 
diferents arxius, entre ells l’Arxiu Nacional de Catalunya, que en documenten la 
construcció i utilització al llarg dels darrers segles.
 
En el catàleg de registre d’elements que es troben al llarg del circuit dels tunels hi podem 
trobar: diverses estàncies dedicades al refugi d’aliments, una capella, dos espais d’un 
volum de cinquanta metres cúbics cadasqún, i un altre de setanta que es va habilitar com 
a infermeria durant la Guerra civil. 

L’objectiu últim d’aquesta carta és exposar-vos aquesta iniciativa i també demanar-vos la 
creació  d’un consorci que integri l’Ajuntament de Móra d’Ebre i el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d’emprendre aquest projecte amb 
solvència.  
 
Sóc ben conscient de la dimensió d’aquest projecte i per tant de la dificultat que comporta 
la seva realització, però també sento l’empenta i la resolució del meu poble per fer-lo 
realitat.
 
Després d’aquest inici i amb l’esperança de comptar amb el vostre suport, us saluda 
atentament,
 
 
 
 
 
 
 
Joan Coves Delriu 
Alcalde
 
 
 
 
Móra d’Ebre, 16 d’abril de 2013
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