
 

 

FERRAN BLADÉ PUJOL 

 

Nascut a Móra la Nova (Ribera d’Ebre) l’any 1968, resideix des de sempre a Móra 
la Nova. Casat i pare de dos fills, és professor d’ensenyament secundari, Llicenciat 
en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. És Màster en 
Tendències Actuals de l’Estudi de la Literatura per la mateixa URV (curs 1998-
2000). Titulacions superiors de llengua anglesa, francesa i alemanya per l’Escola 
Oficial d’Idiomes de la Generalitat de Catalunya. 

Ha exercit de professor de secundària des de 1996 als instituts Baix Camp (Reus), 
IES Vendrell i IES Baix Penedès (El Vendrell), Antoni Martí i Franquès (Tarragona), 
Terra Alta (Gandesa) i Mare de Déu de la Candelera (l’Ametlla de Mar). 

Ha impartit cursos de llengua catalana per a adults per al Consorci per a la 
Normalització Lingüística entre 1989 i 1999, així com també cursos especialitzats 
de tècniques d’expressió escrita i de llenguatge administratiu per al SEDEC (Servei 
d’Ensenyament de Català) entre 1997 i 1998. 

Ha assistit a diversos cursos, jornades de formació, cicles de conferències, etc., 
bàsicament centrats en la llengua i la literatura catalanes. Autor de diversos articles 
d’opinió en mitjans de comunicació locals o de l’àrea de l’Ebre. 

És soci del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre des de 1989, entitat de la qual va 
formar part de la junta directiva l’any 2002. 

L’any 1993 va ingressar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Va ser 
regidor de l’Ajuntament de Móra la Nova durant 3 legislatures (1991-1995 i 1999-
2007), tenint responsabilitat en les àrees de cultura, ensenyament i joventut. És 
alcalde de Móra la Nova des de juny de 2011. Ha estat conseller comarcal de 
cultura i ensenyament a la Ribera d’Ebre entre els anys 2012 i 2013. És director 
dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre des de setembre de 
2013. 

 


