
Actes  de

Móra la Nova

2017-2018

Residència d’Avis i Centre de Dia de Móra la Nova
Agrupació Cultural i Juvenil “Los descarrilats” 

Equus Ebre
Club cicloturista de Móra la Nova

AMPA I.E 3 d’Abril
Escola Agrària de Gandesa

Col·lectiu de Dones
Associació Llar de jubilats i pensionistes

Esplai Kau-Kau’s
Grup de twirling i banda de cornetes i tambors de Móra la Nova

Creu Roja Móra la Nova
Aula de música de Móra la Nova

I.E 3 d’Abril de Móra la Nova
Escola d’Arts i disseny de Móra la Nova

Associació Comerciants i comerços de Móra la Nova
Llar d’Infants el Comellar

Quintos del 2000
Associació apassionats pel Zumba

Montse Ayet, Adriana Monclús, Ivan Escoda, Família Llorens Rojals
Parròquia Ntra. Sra. del Remei

Comissió de festes
Ana Mª Pujol

Horari de Misses

Organitza:

Im
p.

:

Nadal

24 de desembre Missa Major   12.30 h
  Missa del gall   24.00 h
25 de desembre Nadal    12.30 h
26 de desembre Sant Esteve   12.30 h
28 de desembre Missa a la residència  16.00 h
30 de desembre Missa    19.00 h
31 de desembre Missa     12.30 h
1 de gener Cap d’any: Sta. Maria Mare de Déu 12.30 h
5 de gener Vespre Reis   17.00 h
	 	 Adoració	Reis	 En	finalitzar	cavalcada
6 de gener Reis – Epifania   12.30 h
7 de gener Missa de diumenge  12.30 h

Col.labora:

17.00 h a 20.00 h   Degustació de vins gentilesa de l’Escola 
Agrària de Gandesa al Pessebre dels pensaments del carrer 
Ventura Gassol.  Organitza: Ivan Escoda

30 de desembre
12.00 h a 12.30 h   A la pça. de l’Església. Sessió de Zumba 
Kids pels més petits amb la Maria Montserrat Roman,	a	benefici	
de la Marató de TV3.
12.30 h a 13.00 h  A la pça de l’Església. Sessió de  Zumba 
Fitness pels més grans.
Organitza: Associació apassionats pel zumba

19.45 h  Gran concert de Nadal a càrrec de la Coral de 
Rasquera i la Banda de Música La Ginesta de Ginestar, al Casal 
municipal.  Organitza: Regidoria de cultura

31 de desembre
12.30 h  A l’embarcador de Móra la Nova, sortida de la II Cursa 
a nado St.Silvestre.
Organitza: Aqua Móra d’Ebre · Col·labora: Regidoria d’esports de Móra la Nova

16.45 h  Arribada de l’home dels nassos a l’Ajuntament i tot 
seguit s’encarregarà de donar el tret de sortida als participants 
de la cursa Sant Silvestre.
17.00 h  XII Cursa popular de Sant Silvestre. Sortida i arribada 
a pça. de l’Església. Obsequi per a tots els participants. Us 
animem a portar un motiu nadalenc per donar un bon comiat a 
l’any 2017.  Organitza: Regidoria d’esports

21.30 h		Pavelló	firal.	Sopar de cap d’any.
Organitza: Associació cultural Los Descarrilats

23.45 h  Pça. de l’Església. Comiat musical.
00.15 h 	Pavelló	firal.	Benvinguda al nou any 2018 amb música 
variada.  Organitza: Associació cultural Los Descarrilats

5 de gener
GRAN CAVALCADA DE REIS
16.30 h  Visita a la residència de la gent gran de Móra la Nova.
18.00 h  Rebuda de ses Majestats els Reis Mags d’Orient a 
la pça. de l’Estació, acompanyats per la Banda de trompetes 
i tambors i Grup de twirling de Móra la Nova. Recorregut per 
diferents	carrers	de	la	vila,	fins	arribar	a	l’Ajuntament,	on	se’ls	hi	
donarà la benvinguda i es llegirà el pregó.
Gran Castell de focs, al Parc 26 d’octubre.
Ofrena dels Reis a l’església Ntra. Sra. del Remei.
Organitza: Regidoria de Festes

6 de gener
17.00 h a 20.00 h  Degustació de vins gentilesa de l’Escola 
Agrària de Gandesa al Pessebre dels pensaments del carrer 
Ventura Gassol. Activitat gratuïta.  Organitza: Ivan Escoda



1 de desembre
De l’1 al 12 de desembre s’exposaran al vestíbul de l’Ateneu 
cultural, les obres presentades al premi Ribera Art 2017.
Fins el 13 de desembre, exposició dels últims 20 anys d’història 
de Telemasos al hall de la biblioteca municipal.
16.00 h a 17.30 h  Manualitats decoració nadalenca a càrrec 
de Montse Ayet a l’Ateneu Cultural.  Organitza: Col.lectiu de Dones

De l’1 al 15 de desembre
A la Residència d’avis de Móra la Nova, venda de punts de llibre, 
bufandes de punt i guarniments nadalencs confeccionats pels 
residents,	a	benefici	de	la	Marató	de	TV3.
Organitza:	Residència	d’avis	de	Móra	la	Nova

3 de desembre
14.00 h  Llar de jubilats. Dinar de prenadal i ball pels socis de 
l’associació.
Organitza: Associació Llar de jubilats i pensionistes de Móra la Nova.

5 de desembre
16.00 h  Taller de manualitats de Nadal a la Llar de jubilats. 
Organitza: Associació Llar de jubilats i pensionistes de Móra la Nova

Del 8 de desembre al 7 de gener
17.00 h  Inauguració de la 8a Exposició del Pessebre dels 
pensaments al c/ Ventura Gassol nº5  bx. (Entrada gratuïta) 
Horaris de visita: Dies feiners i dissabtes de 17 h a 20 h,
17 de desembre i 1 de gener de 16 h a 20 h   Diorames, 
concursos, sortejos de lots de productes típics del territori, 
visites turístiques i àpats, photocall, narracions, tallers, conta-
contes, i molt més.

9 de desembre
17.00 h a 20.00 h   Degustació de vins gentilesa de l’Escola 
Agrària de Gandesa, al Pessebre dels pensaments del carrer 
Ventura Gassol. Activitat gratuïta.  Organitza:	Ivan	Escoda

17.00 h  Xocolatada a benefici de la Marató de TV3 a la Llar de 
jubilats. Organitza: Assoc. Llar de jubilats i pensionistes de Móra la Nova

11 de desembre
17.00 h  Inauguració del pessebre de l’Escola d’Arts i Disseny 
de Móra la Nova, a l’aula Josep Casadó de l’Escola. Visitable 
tots els dies laborables de 15 h a 20 h.
Organitza: Escola d’Arts i Disseny de Móra la Nova

12 de desembre
16.00 h  Taller de manualitats de Nadal a la Llar de jubilats. 
Organitza:	Associació	Llar	de	jubilats	i	pensionistes	de	Móra	la	Nova

16.00 h  Taller de cuina: “Reinventem les receptes de Nadal” 
al c/ Major, 99. Places limitades. Per apuntar-se a llibreria 
Monforte: sòcies 3€, no sòcies 5€.  Organitza: Col.lectiu de dones

18.00 h  Concurs d’aparadors comercials.
Organitza: Regidoria de comerç

13 de desembre
18.00 h  Missa en commemoració de Sta.Llúcia
19.00 h  Tradicional xocolatada a benefici de la Marató, a la 
Llar de jubilats. Venda de tiquets a llibreria Monforte: sòcies 1€, 
no sòcies 3€.  Organitza: Col.lectiu de dones

18.00 h  A la biblioteca municipal xerrada de la Marató de TV3 
sobre “Malalties infeccioses”.
Organitza: Escola d’Arts i Disseny de Móra la Nova

14 de desembre
18.15 h  Presentació del conte de poemes de Nadal per a 
nens i nenes “A dalt d’una cadira” escrit per Laura Mur, amb 
la participació dels membres del club de lectura infantil, a la 
biblioteca municipal.
Organitza: Regidoria de cultura i dinamitzadores del club de lectura infantil

15 de desembre
16.00 h a 17.30 h    Manualitats decoració nadalenca a càrrec 
de Montse Ayet a l’Ateneu Cultural.  Organitza: Col.lectiu de dones

19.30 h  Demostració pràctica de lettering per confeccionar 
postals de Nadal a càrrec d’Adriana Monclús. Preu taller: 3€. 
Inscripcions	a	la	biblioteca.		Organitza: Regidoria de cultura

16 de desembre
17.00 h a 20.00 h   Degustació de vins gentilesa de l’Escola 
Agrària de Gandesa al Pessebre dels pensaments del carrer 
Ventura Gassol. Activitat:gratuïta.  Organitza: Ivan Escoda

18.00 h  Bingo solidari a benefici de la Marató al Casal 
municipal.  Organitza: Quintos del 2000

17 de desembre
10.00 h		Pavelló	firal. Inauguració de la 14a Fira de Nadal. 
10.00 h  Caminada solidària en benefici de la Marató, sortida 
des del Parc 26 d’octubre. En acabar, s’oferirà un petit refrigeri 
pels	participants	al	pavelló	firal.
Organitza: AMPA I.E 3 d’Abril · Col.labora: Ajuntament de Móra la Nova

11.00 h  Pedalada solidària en benefici de la Marató, sortida 
des de la pça. de l’Església. En acabar, s’oferirà un petit refrigeri 
pels participants a la pça. de l’església.  Organitza: Club cicloturista 
de Móra la Nova · Col.labora: Ajuntament de Móra la Nova

11.00 h  Taller de manualitas nadalenques pels més petits, a 
la Fira de Nadal, a càrrec d’Ebrealcub.
17.00 h  Arribada del Patge Reial amb carruatge a la pça.del 
Barri del Remei, acompanyats del Grup de twirling i banda de 
trompetes i tambors de Móra la Nova	fins	l’entrada	del	pavelló	
firal,	on	les	nenes	i	nens	podran	donar	la	carta	al	patge	reial.	A	
continuació, xocolatada popular gentilesa de l’Ajuntament.
Organitza: Regidoria de comerç i Comissió de festes · Col.labora: Equus Ebre, 
Club twirling i banda de Móra la Nova i Associació comerciants Móra la Nova

19 de desembre
16.00 h  A la residencia d’avis, xerrada sobre “Malalties 
infeccioses” a càrrec de l’educadora social, Sra. Belén Comí. 
Tot seguit, sorteig d’una cistella nadalenca.
Organitza: Residència d’avis de Móra la Nova

20 de desembre
18.00 h  A la biblioteca, Contacontes “La Lia entra a la banda” 
a càrrec del Grup LaDeriva.
Organitza: Regidoria de cultura · Col.labora: Central de biblioteques de les TE

22 de desembre
10.30 h i durant tot el matí  Al Casal municipal, cantada de 
nadales dels alumnes de l’I.E 3 d’Abril de Móra la Nova.  
Organitza: I.E 3 d’Abril

18.30 h  Encesa de llums de nadal al poble.
19.00 h  A les escales de l’Església, cantada de nadales a 
càrrec dels alumnes de l’Aula de Música de Móra la Nova.
Organitza: Aula de música de Móra la Nova

19.30 h  Presentació de l’obra “De missa i de dretes” de Jordi 
Duran i Suàrez,	guanyadora	del	XVIII	Premi	d’assaig	Artur	Bladé	
i Desumvila a la biblioteca municipal. Organitza: Regidoria de cultura

23 de desembre
17.00 h a 20.00 h   Degustació de vins gentilesa de l’Escola 
Agrària de Gandesa al Pessebre dels pensaments del carrer 
Ventura Gassol. Activitat gratuïta.  Organitza: Ivan Escoda

18.00 h Al Casal municipal, representació d’Els Pastorets a 
càrrec	dels	nens	i	nenes	de	l’esplai,	i	a	benefici	de	la	Marató	de	
TV3. Entrada: 3€.  Organitza: Esplai Kau Kau’s

24 de desembre
18.00 h  Al Casal municipal. Espectacle infantil i tronc de 
Nadal per a tots els nens i nenes que vulguin participar.
Organitza: Comissió de festes

23.50 h 	A	 la	 porta	 de	 l’Institut	 Escola	 3	 d’Abril.	 Sortida en 
processó dels nens i nenes de catequesi, representant: la 
Verge Maria, Sant Josep, l’àngel Gabriel, els pastors i el ruquet, 
fins	a		l’església.
00.00 h  A l’església Ntra.Sra.del Remei. Tradicional missa del 
gall, cantada pel cor parroquial.
Organitza: Parròquia de Móra la Nova · Col.labora: Família Llorens Rojals

26 de desembre
18.30 h  Cinema al Casal, amb la pel·lícula “Canta” i xocolatada 
a benefici de la Marató.
Organitza: Associació cultural Los Descarrilats

27 de desembre
27, 28, 29 de desembre i 2, 3, 4, 5 de gener Al	 pavelló	 firal. 
Parc Infantil de Nadal, de 9 h a 13 h i de 17 h a 20 h. El dia 5 
únicament horari de matí.


