AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA
DE
MÓRA LA NOVA

Benvolgut/da Sr/Sra

La 190 Fira Ramadera, Agrícola i Industrial de Móra la Nova es durà a terme aquest any entre els
dies 20 a 23 d’Octubre. Després de l’aturada obligada del 2020, l’edició de l’any passat va ser una
des les més multitudinàries que es recorden. Elsa visitants van acudir d’arreu amb moltes ganes
de trepitjar el carrer i gaudir de la Fira. Perquè la nostra Fira, amb una amplíssima trajectòria que
depassa l’àmbit estrictament Comarcal, té una influència enorme en comarques com les del Baix
Aragó, Maestrat, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià, entre d’altres.
I aquest any estem segurs que no serà diferent, perquè a la Fira de Móra la Nova tothom s’hi
troba a gust i és una oportunitat de generar relacions de negoci en multitud d’àmbits i on tothom
que vulgui fer créixer o iniciar el seu negoci hi ha de ser. A més, la Fira està viva i evoluciona
d’acord amb els temps per tal d’ampliar el seu àmbit d’influència i la capacitat de proporcionar
noves oportunitats als emprenedors i empresaris que hi prenen part.
Són temps de nous reptes , cal estar ben situat en aquests moments i estar amatent a les noves
oportunitats que es presenten. I la Fira és una d’aquestes oportunitats que no es pot perdre.
És per tot plegat que espero que ens puguem saludar en aquesta propera Fira a Móra la Nova i
desitjar-vos el millor per a vosaltres i per al vostre projecte econòmic.
Pel que fa als impresos per poder tramitar la sol·licitud de participació a la Fira, us informem que
estan a la vostra disposició per descarregar-los a la pàgina web de l’Ajuntament de Móra la Nova
(www.moralanova.cat i www.firamoralanova.cat).
Com sempre, a l’Ajuntament restem a la vostra disposició per tot allò que sigui una necessitat o
suggeriment, i jo, personalment, aprofito l’ocasió per saludar-vos.

Móra la Nova, setembre de 2022
Francesc X. Moliné Rovira
President de la Fira
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