


ANAV amb la 186 fira
de Móra la Nova
ANAV amb la 186 firaANAV amb la 186 fira
de Móra la Novade Móra la Novade Móra la Novade Móra la Nova

 

 

 

 

 

 

gràcies a 



MÓRA LA NOVA

186 FIRA AGRÍCOLA,
RAMADERA I INDUSTRIAL

del 26 al 29 d’octubre de 2017

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,

Ramaderia, Pesca i Alimentació

Ajuntament de Móra la Nova



Martí
Gironell

Pregoner
2017



 Gràcies! Sí, sí  d’entrada és la primera paraula que se m’acut: molt 
agraït. Per la confiança que em feu al demanar-me de fer el pregó de la Fira 
d’enguany. 

Quan des de l’organització d’una fira tan respectada, amb tanta història i amb 
tanta nomenada com la vostra, em convideu a fer aquest discurs d’obertura, 
us haig d’admetre que em fa il.lusió i respecte. Tinc arrels pageses i moltes 
connexions ebrenques. I fer de pont entre l’una i l’altra m’engresca. Jo que 
vinc de les comarques de Girona, -sóc fill de la Garrotxa perquè vaig néixer i 
créixer a Besalú i visc a cavall de la Selva i el Gironès, a Vilablareix,- em sento 
cada dia una mica més ebrenc. I direu: “ara aquest ens vol engalipar!”. Nooo! 
Tot al contrari! 

Ara farà gairebé deu anys que vaig començar a establir lligams amb les terres 
de l’Ebre i us haig de dir que cada dia s’han anat fent més forts i estan tan 
ben arrelats perquè es van començar a forjar i s’han mantingut a través de la 
literatura, de les paraules que sovint són la llavor i el nexe d’unió entre terres, 
entre comunitats. Per algú com jo que li agrada la història lligada a la terra 
és un privilegi poder formar part de la història d’un esdeveniment que ha 
ajudat a perfilar, dibuixar, marcar i, per tant, canviar la vida de moltes famílies, 
de moltes persones al llarg dels anys més de 180. Persones que creuen en 
la terra, que la treballen, que l’endrecen, que la defensen i que la cuiden. I 
això s’ha aconseguit, tal com demostra el vigor de la fira, sense renunciar als 
canvis, sense girar l’esquena al progrés, al contrari, essent prou hàbils com per 
entendre que la modernització i la innovació conjuga perfectament amb la 
tradició.

Els temps canvien, però les persones ens continuem movent per les mateixes 
motivacions. Són aspiracions legítimes que, com molt bé diu un amic 
meu,ebrenc, no deixem mai de mirar el cel tenint els peus ben ferms, ben 
arrelats, a la terra. Per molts anys!

Martí Gironell



Francesc X.
Moliné

ALCALDE I 
PRESIDENT 
DE LA FIRA



Ja tenim aquí la 186 edició de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra 
la Nova. No tothom pot presumir d’una Fira amb la història, el potencial 
econòmic i la trajectòria que té una Fira com la nostra que s’encamina 
decidida cap al bicentenari. 

Les Fires són sempre un espai d’intercanvi comercial, però també cultural. La 
nostra Fira és un espai de trobada i d’acollida,  un espai idoni per a retrobar 
a aquells amics i coneguts que fa temps que no veiem, per a fer negocis, 
per a comprar i per a passar-ho bé. Sempre dic que no és una sola Fira, que 
la nostra Fira són múltiples Fires que es van descobrint depenent  de la edat 
i de l’entusiasme del que la visita. Però la Fira mai, mai, decepciona a ningú.

En aquesta edició trobareu alguns canvis. Alguns motivats per l’inevitable 
desig d’evolucionar i fer la nostra Fira més atractiva i altres obligats per  
l’expansió urbanística de la nostra vila i la pèrdua d’espai lliure que això 
comporta.

Però fa molts mesos que la Regidoria i la Comissió de Fires treballen de forma 
entusiasta per a que aquesta evolució i reubicació en nous espais sigui un 
èxit. Agrair-los la seva dedicació i desitjar-vos a tots que gaudiu de la Fira i de 
totes les possibilitats que aquesta ens ofereix.



Míriam
Vinaixa

DIRECTORA 
DE LA FIRA



Veïns i veïnes de Móra la Nova i visitants de la Fira, benvinguts!

El nostre poble es vesteix de festa per celebrar la 186 Fira Agrícola, Ramadera 
i Industrial, la qual, els moranovencs i moranovenques considerem que és la 
nostra festa major d’hivern. Una festa a la qual acudeix gent de la comarca, 
de la província i fins i tot d’altres contrades més llunyanes. Els visitants venen 
a descobrir infinitat de productes que s’exposen al llarg del recorregut del 
recinte firal, i a més a més, també venen a gaudir d’una zona d’atraccions 
difícil de trobar en qualsevol altra fira del territori.

Aquest any tenim moltes novetats que van des d’una ampliació i reorganització 
del recinte firal, fins a una petita fira de cervesa artesana que tindrà lloc 
dissabte i diumenge a la zona del carrer del Bruc, i que dissabte al vespre 
comptarà amb un Tast Electrònic de Cervesa. També podrem presenciar un 
espectacle de Western tant dissabte com diumenge a la tarda a l’esplanada 
del pavelló ramader, a banda de totes les activitats ramaderes que hi ha a la 
programació. Espero que sortiu a descobrir aquestes i d’altres novetats que 
trobareu durant aquests dies de fira.

També vull dir que és un plaer poder comptar amb la presència de Martí 
Gironell, periodista i escriptor català, com a pregoner de la Fira 2017 i membre 
de la comitiva que ens acompanyarà  al llarg de tota la visita als expositors 
per tal de donar per inaugurada la 186ena fira.

Per tal d’anar acabant la meva salutació, vull agrair a la comissió de fira, 
a les entitats col·laboradores i als treballadors de l’Ajuntament, el treball 
rigorós que es du a terme abans, durant i després del certament. Realment 
és inimaginable tot el que s’arriba a fer per a que tot surti bé, i per a que tots 
puguem gaudir de quatre dies intensos i moltes vegades emocionants. 

Només em queda per dir, ja la tenim aquí!

Bona Fira a tothom!!!



COMISSIÓ ORGANITZADORA DE 
LA FIRA



Tornen el nervis de Fira; aquests nervis que sentim tots els moranovencs i 
moranovenques cada any que s’aproxima la nostra Fira d’octubre. Això sí, 
també és ben sabut que no som els únics que l’esperem, ja que es calcula que 
durant els dies assenyalats hi passen uns 50.000 visitants: no és poca cosa, eh!

Aquest any tenim novetats amb la distribució i per exposar-ho ho dividim en 
quatre zones: la zona d’expositors, que seguirà a la zona del pavelló firal, pg. 
M. Joan, avinguda Diputació i s’amplia cap al carrer de Diagonal, passeig 
d’Àngel Guimerà i part l’avinguda 3 d’abril; la dels firaires, que inicia al 
creuament de l’avinguda Diputació i el 3 d’abril fins al final de l’avinguda 3 
d’abril, i aquí s’inclouen les dues esplanades de darrere del CAP; la zona del 
pavelló ramader, que es desplaça al final de l’avinguda Lluís Companys, i per 
últim, s’han habilitat noves zones de pàrkings per a suplir els espais ocupats per 
la nova distribució de la Fira. També introduïm una nova entrada a la zona al 
creuament de les avingudes Lluís Companys i 3 d’abril i es seguirà mantenint 
l’entrada de la plaça de l’església, però aquest any estarà a l’inici del passeig 
M. Joan.

Explicades breument les novetats, volem fer èmfasis que seguirem amb la 
dualitat innovació-tradició, i és que, anem introduint novetats, però realment el 
que té més força de la Fira són els 185 anys anteriors. Per tant, seguirem amb les 
activitats característiques del certamen firal i, un any més, seguirem apostant 
pel concert de nit i Djs de dissabte, pel concert de vermut de diumenge, entre 
altres activitats.

Des de la Comissió només us demanem que, com cada any, no dubteu en 
venir a gaudir de la Fira, sortiu a veure aquells amics i amigues que fa temps 
que no veiem, que els nens i nenes descobreixin la fira amb tanta o més il·lusió 
que els adults, i això sí,  a “firar” allò que ens fa falta o, pel motiu que sigui, a 
la primera volta ens ha captivat i sabem que tard o d’hora serà a les nostres 
mans. 

Us desitgem que gaudiu de la 186a Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de 
Móra la Nova!

Comissió Organitzadora de la Fira de Móra la Nova
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us desitgem una bona fira



639 635 422



Instal.lacions de Gas - Biomassa
Aerotèrmia i Terra Radiant

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

Electricitat - Fontaneria
Aire condicionat - Calefacció

Energia Solar - Descalsificadors
Osmosi

Josep Juncosa Mañé
Agent Exclusiu

C/ Maria Pineda, 10
43770 Móra la Nova

Tel. 977 402 425
jjuncosa@generalimediadores.es



INSTAL.LACIONS S.L.



JOSEFINA CASTELLVÍ CEDÓ

Grup
Alimentari
Guissona

bon   rea
Obert

diumenges

i festius





FIO



La Comissió 
Organitzadora 
de la Fira de l’Oli 
FIO 2017, d’acord 
amb les bases de 
la convocatòria 
del XV concurs 
d’olis de la FIO, un 
cop comprovat 
el compliment de 
les bases i vistos 
els resultats de les 
anàlisis efectuats 
pel Laboratori d’Olis 
del Departament 
d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, ha 
admès a concurs 35 
mostres, distribuïdes 
en quatre lots 
degudament 
codificats. Sis 
mostres optaven 
al premi al millor oli 
ecològic El Panell 
de Tast Oficial d’Olis 
Verges d’Oliva 
de Catalunya ha 
procedit a resoldre 
el concurs i ha 
redactat l’acta que 
nosaltres acatem en 
la seva integritat.

PREMIS DEL XV CONCURS D’OLIS 
D’OLIVA (FIO 2017)

1r. Premi als olis verges extra amb predomini d’oliva arbequina 
OLEUM NATURALE MAS ROQUELL DE RASQUERA
2n. Premi als olis verges extra amb predomini d’oliva arbequina
AGRÍCOLA SANT ANTONI ABAD SCCL DE MÓRA D’EBRE

1r. Premi als olis emparats per la DOP Siurana 
AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CREDIT DE LA PALMA D’EBRE SCCL 
2n. Premi als olis emparats per la DOP Siurana
AGRÍCOLA DE GARCIA, SCCL 

1r. Premi als olis emparats per la DOP Terra Alta
SERVEIS AGRARIS MAIVA DE BATEA
2n. Premi als olis emparats per la DOP Terra Alta
CATERRA AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LA POBLA DE 
MASSALUCA

1r. Premi als olis verges extra sense predomini d’oliva arbequina
ALANTERRES SLU D’HORTA DE SANT JOAN
2n. Premi als olis verges extra sense predomini d’oliva arbequina
MAS DEL CLOS DE MÓRA D’EBRE

Premi al millor oli ecològic
BIOCASERES DE CASERES

El premi al millor oli de la FIO 2017 va ser el següent:
1r. Premi per harmonia i equilibri
SERVEIS AGRARIS MAIVA DE BATEA
1r. Premi per intensitat i potència
OLEUM NATURALE MAS ROQUELL DE RASQUERA

Premi al millor oli per votació popular
MAS DEL CLOS DE MÓRA D’EBRE





Bones fires!





/ 606 017 511





Pol. Ind. Els Aubals, Plaça de l’Oli - Parcel.la 11
43770 Móra la Nova

Tel. 977 400 851 - 646 480 735
santi.sabate@gmail.com



FIRA 
DEL VI



DO MONTSANT
AGRÍCOLA I S.C. DE LA SERRA D’ALMOS                               LA SERRA D’ALMOS
CELLER ANGUERA - DOMÈNECH    DARMÓS
CELLER EL MASROIG                                                          EL MASROIG
AiBAR 1895, S.L.                                                   DARMÓS
CELLER CEDÓ ANGUERA, S.L.                       LA SERRA D’ALMOS
CELLER LAURONA      FALSET
      
DO TERRA ALTA
AGRÍCOLA DE CORBERA D’EBRE, SCCL                 CORBERA D’EBRE                                                                                  
CELLER COOPERATIU SANT MIQUEL DE BATEA SCCL BATEA   
ESCOLA AGRÀRIA DE GANDESA                                  GANDESA
CELLER MARIOL                                                BATEA
VINS PERDIGONS                                                       GANDESA
COOPERATIVA DE GANDESA (DISBEGRUP, G3)                   GANDESA
VITICULTORS BATEANS     BATEA
LA BOTERA, SAT      BATEA
LES VINYES DEL CONVENT     HORTA DE SANT JOAN

DOQ PRIORAT
CELLER SOLÀ CLÀSSIC                   BELLMUNT DEL PRIORAT
CELLER SABATÉ FRANQUET                                         TORROJA DEL PRIORAT

DO TARRAGONA
CELLER SUÑER                             GINESTAR
HELGA HARBIG CEREZO                                                        RASQUERA
MOLI DE RUÉ                                                                VINEBRE
CELLER PEDROLA                                                              MIRAVET
NINI VINS NATURALS     RASQUERA
BODEGAS PEDRO MASANA SL    MÓRA LA NOVA

MAS DE LA CAÇADORA     ELS GUIAMETS

ESCOLA D’ENOLOGIA INS PRIORAT                    FALSET

LICORS I AIGUARDENT - L’ESPERIT DE COMTE  PRAT DE COMTE

Amb la col·laboració de:

EXPOSITORS FIRA DEL VI



NEGRES RESERVA 
1r. Premi: Casa Mariol-Syrak - DO Terra Alta - Celler Mariol SL - Batea
2n. Premi: Celler Masroig “Les Sorts Vinyes Velles” - DO Montsant - Celler Masroig - El Masroig
3r. Premi: Vivertell - DO Terra Alta - Celler Batea - Batea
NEGRES CRIANÇA 
1r. Premi: Vall de les Proves - DO Terra Alta - Escola Agrària de Gandesa - Gandesa
2n. Premi: Feixes Eixutes - DO Terra Alta - Escola Agrària de Gandesa - Gandesa
3r. Premi: Casa Mariol Cabernet Sauvignon - DO Terra Alta - Celler Mariol SL - Batea
NEGRES JOVES
1r. Premi: Naturalis Mer Roure - DO Terra Alta - Celler Batea - Batea
2n. Premi: Vallmajor - DO Terra Alta - Celler Batea - Batea
3r. Premi: Puigventós 2016 - DO Terra Alta - Bodegas Pedro Masana SL - Móra la Nova
BLANCS FERMENTATS EN BOTA 2015
1r. Premi: Blanc de Noirs - DO Tarragona - Celler Biopaumerà - Rasquera
2n. Premi: Primícia - DO Terra Alta - Celler Batea - Batea
3r. Premi: Glau-k - DO Terra Alta - Escola Agrària de Gandesa - Gandesa
BLANCS JOVES 
1r. Premi: L’Autèntic - DO Terra Alta - Escola Agrària de Gandesa - Gandesa
2n. Premi: Primícia - DO Terra Alta - Celler Batea - Batea
3r. Premi: Puigventós 2016 - DO Terra Alta - Bodegas Pedro Masana SL - Móra la Nova
BLANCS CRIANÇA 
1r. Premi: Tretze blanc 2015 - Mas de la Caçadora - Els Guiamets
2n. Premi: Vall Excels Blancs 2015 - DO Terra Alta - Agrícola Corbera d’Ebre - Corbera d’Ebre
3r. Premi: Rosa la guapa Blanc 2015 - Mas de la Caçadora - Els Guiamets
ROSATS
1r. Premi: Vallmajor - DO Terra Alta - Celler Batea - Batea
2n. Premi: La Formiga - DO Terra Alta - Escola Agrària de Gandesa - Gandesa 
3r. Premi: Nakens Rosat - DO Terra Alta - Agrícola de Corbera SCCL - Corbera d’Ebre 
DOLÇOS I LICOROSOS 
1r. Premi: Mistela Negra Xarada - DO Montsant  - Celler Masroig - El Masroig
2n. Premi: Sol i Serena - DO Tarragona - Moli de Rué - Vinebre
3r. Premi: Fosca - Mas de la Caçadora - Els Guiamets  
VINS ESCUMOSOS
1r. Premi: Camí de Sirga - DO Tarragona - Celler Pedrola - Miravet
2n. Premi: Nakens Escumós Rosat - DO Terra Alta - Agrícola Corbera d’Ebre - Corbera d’Ebre
3r. Premi: Nakens Escumós Blanc - DO Terra Alta - Agrícola Corbera d’Ebre - Corbera d’Ebre
VERMUT
1r. Premi: Vermouth Masana (vermut blanc) - Bodegas Pedro Masana SL - Móra la Nova
2n. Premi: Tardor - Escola Agrària de Gandesa - Gandesa
3r. Premi: Vi Aperitiu - Celler Pedrola - Miravet

Relació 
de vins
premiats 
al XXIV
CoNcurs
de Vins

Amb la col·laboració de:

El passat 31 de 
maig de 2017 va 
tenir lloc al Pavelló 
Firal de Móra la 
Nova el tast dels 
99 vins participants 
al XXIV concurs. 
El jurat composat 
per enòlegs, 
productors, 
professors i 
membres de 
l’associació La 
Fil·loxera van 
puntuar les mostres 
presentades amb 
el següent resultat:







ESTÈTICA

EVA BARGALLÓ i MARGALEF
C. Major, 37 · Tel. 977 402 163 · 43770 Móra la Nova



actes
de la fira



Dijous  26  d’octubre
JORNADA INFORMATIVA:
El paper de les dones rurals en el 
desenvolupament econòmic del medi 
rural.
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament
Programa:

09.00 h  El sector vitivinícola a 
Catalunya. Explotacions i empreses. 
A càrrec de la Sra. Esther Agramunt. 
Serveis Tècnics de la Unió de Pagesos.

10:00 h  Desenvolupament Rural i 
Economia Agrària. A càrrec del Sr. 
Andreu Ferrer. Coordinador Serveis 
Tècnics de la Unió de Pagesos.

11:45 h Pausa. 

12:00 h  Canvi climàtic i prediccions 
meteorològiques. A càrrec del Sr. 
Alfred Rodríguez Picó. Meteoròleg.
Organitza: Unió de Pagesos

18.15 h Recepció al Casal Municipal 
de les autoritats i del pregoner de la 186 
Fira de Móra la Nova el Sr. Martí Gironell i 
Gamero, periodista i escriptor.

18.30 h Al Casal Municipal. Parlament 
del president de la Fira i pregó inaugural 
del certamen. Lliurament dels premis 
del concurs literari i del concurs de vins. 
Reconeixements i agraïments al firaire 
més antic. Presentació del cartell de la 
FIO 2018 i reconeixement al seu autor. 

19.45 h Visita al recinte firal.

A partir de les 18.30 h Ràdio SER Móra 
d’Ebre emetrà  l’acte d’inauguració de la 
Fira en directe.

22.00 h  Tancament del recinte firal.

Divendres  27  d’octubre
10.00 h Obertura del recinte firal.

Durant tot el dia hi haurà una exposició 
d’aus exòtiques a l’interior del pavelló 
ramader.

XXXIX JORNADES AGRÀRIES DE LA FRUITA
Lloc: Casal Municipal de Móra la Nova.
Programa:

10.00 h Presentació de la jornada.
10.15 h Aspectes tècnics, de maneig 
i de mercat del conreu del magraner.  
A càrrec de Víctor Salom Redó, tècnic 
especialista en producció de magraner.
11.30 h Aspectes agronòmics del 
conreu de pistatxers en regadiu. 
A càrrec de la Sra. Joana Martí, 
responsable tècnica de la finca 
pilot de pistatxers de Mas de Colom 
(Tàrrega) de les Borges Agricultura & 
Industrial Nuts (BAIN).
12.30 h Situació actual de la 
fruita dolça a la Ribera d’Ebre i 
possibles estratègies. Taula rodona: 
representants del DARP, IRTA, entitats i 
tècnics del sector.
13.30 h Cloenda de la jornada.



 

11.00 h Obertura de la Fira del Vi.

Des de les 11h i fins les 13.30 h programa 
en directe de Ràdio SER Móra d’Ebre des 
de la Fira.

JORNADA TÈCNICA RAMADERA
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament.
Programa:

11.00 h Presentació de la jornada.
11.10 h Presentació del Nou 
Decret de gestió de les dejeccions 
ramaderes. A càrrec de la Sra. Neus 
Ferrete, cap de Servei de Prevenció en 
Salut Animal.
11.50 h Fauna salvatge i la 
importància de la bioseguretat per 
evitar el seu contacte amb el porcí. A 
càrrec de la Sra. Mercè Soler, cap de 
Servei de Prevenció en Salut Animal.
12.45 h Cloenda de la jornada.

19.00 h Presentació dels vins novells 
de la collita 2017, a la Fira del Vi. Alguns 
cellers participants en la Fira presentaran 
els seus vins novells.
Col·labora: Associació la Fil·loxera Vastàtrix i 
Escola Agrària de Gandesa.

20.00 h  Conferència: “Aprofita les ajudes 
del IDAE per la millora de l’eficiència 
energètica” a càrrec de SALTOKI.
Ponents: Xavier Ocaña i Xavier Garcia.
Organitza: Enginyers de Tarragona

22.00 h Tancament del recinte firal.

Dissabte  28  d’octubre
10.00 h Obertura del recinte firal.

Durant tot el dia hi haurà una exposició 
d’aus exòtiques a l’interior del pavelló 
ramader.

Durant el matí demostracions de ferrar 
i esquilar animals, al costat del pavelló 
ramader.

11.00 h Obertura de la Fira del Vi i de la 
Fira de la Cervesa.

14.00 h Tancament del recinte firal.

16.00 h Obertura del recinte firal.

17.00 h Obertura de la Fira del Vi i de la 
Fira de la Cervesa.

17.30 h Espectacle Eqüestre de Doma 
natural, al costat del pavelló ramader.
Col·labora: Equus Ebre

18.00 h Espectacle de Western amb 
cavalls, al costat del pavelló ramader.
Col·labora: Equus Ebre

19.00 h Tast de vins DO Tarragona, a 
la Sala d’Actes de l’Ajuntament. Prèvia 
inscripció al punt d’informació situat a la 
Fira del Vi. Places limitades.
Col·labora: DO Tarragona

19.00 h Tast de Cervesa Electrònic a la 
Fira de la Cervesa situada al carrer del 
Bruc.

22.00 h Tancament del recinte firal.



00.00 h Gran concert de Fira a la Plaça 
de l’Oli, amb les actuacions de:

Preu: 5€ a les oficines de l’Ajuntament o 
Taquilla. 3€ amb carnet +JoveMLN sols a 
les oficines de l’Ajuntament.
Entrada gratuïta als menors de 12 anys 
(també hauran d’adquirir l’entrada a les 
oficines de l’Ajuntament).
Col·labora: Associació de Joves Los Descarrilats

DOCTOR
PRATS

Tropical
Riots

Adrià
Ortega

Diumenge  29  d’octubre
10.00 h Obertura del recinte firal.

Durant tot el dia hi haurà una exposició 
d’aus exòtiques a l’interior del pavelló 
ramader.

10.30 h Concurs d’arrossegament amb 
cavalls, al costat del pavelló ramader.

Durant el matí II Prova puntuable de 
la Lliga de manejabilitat amb Carro de 
Pagès, i demostració d’esquilar animals. 
Al costat del pavelló ramader.
Col·labora: Equus Ebre

11.00 h Obertura de la Fira del Vi i de la 
Fira de la Cervesa.

12.30 h Concert de Vermut a la Fira del 
Vi a càrrec de MARTA I GREGORI.
Lliurament del premi del Concurs de 
Selfies de la Festa Major 2017.

14.00 h Tancament del recinte firal.

16.00 h Obertura del recinte firal.

17.00 h Obertura de la Fira del Vi i de la 
Fira de la Cervesa.

17.00 h Espectacle Eqüestre de Doma 
natural. Al costat del pavelló ramader.
Col·labora: Equus Ebre

17.30 h Espectacle de Western amb 
cavalls. Al costat del pavelló ramader.
Col·labora: Equus Ebre

22.00 h Clausura de la 186ena Fira 
Agrícola, Ramadera i Industrial.















Mª Nieves Giralt
RECEPTOR DE LOTERIAS Y

APUESTAS MUTUAS DEL ESTADO

Tel. 977 40 26 22
C/ Major, 140 Baixos

Móra la Nova



c/ Rafel de Casanoves, 8  T. 977 402 010

Ctra. Garcia, S/N

Tel. 977 40 08 22

watshapp: 608 28 65 72

info@recmontserrat.com

Gestor de residus E-883-05



RÀDIO MÓRA D’EBRE - SER
L’actualitat i la informació de les nostres comarques al 87.6 FM o www.radiomoradebre.cat

Segueix l’actualitat de la 
Fira de Móra la Nova amb els 
programes especials de la 
Ràdio Móra d’Ebre - SER, en 
directe des del recinte firal.

Dijous 26 d’octubre segueix 
en directe la inauguració de la 
186 Fira Agrícola, Ramadera i 
Industrial de Móra la Nova.

Divendres 27 d’octubre edició 
especial del magazine de l’HORA 
MÓRA D’EBRE des de la Fira.

Us desitja molt bones FIRES



C/ Estel, 18 (baixos)

Móra la Nova

Telèfon: 977 40 13 56

academiaaula10@hotmail.com



C E N T R E  D ’ E S T È T I C A  I N T E G R A L

c/ Onze de Setembre, 5  Móra la Nova T. 977 401 518

RESTAURANT COLL DEL MORO
Us desitja bona fira

BANQUETS - CATERING - CELEBRACIONS - TROBADES POPULARS
www.colldelmoro.com  -  977 421 202



electrònica
canalda

A U D I O - V Í D E O   P R O F E S S I O N A L
977 400 928   WWW.CANALDA.TV   MÓRA D’EBRE

Pol. Industrial Aubals, C/ Romaní s/n (Parcel.la 18)  MÓRA LA NOVA

US DESITGEM
BONES FIRES!!!





expositors
pavelló firal i

recinte exterior



Expositors
Pavelló Firal

“LO RACÓ DE LA LLUÏSA”
ADREÇA:  C/ BONAIRE, 88
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE
TELÈFON:  977 402 249
REPRESENTANT:  LLUÏSA JARDÍ LORAN
PRODUCTE:  PATCHWORK I MÀQUINES DE COSIR   
 “BERNINA” I “BROTHER” 

AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA
ADREÇA: C/ MAJOR, 88
POBLACIÓ: 43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON: 977 400 347
REPRESENTANT: FRANCES X. MOLINÉ ROVIRA
PRODUCTE: PUBLICITAT INSTITUCIONAL  

ALSOCASALS INSTAL.LACIONS, SL
ADREÇA:  C/ BARCELONA, 74
POBLACIÓ:  43500 TORTOSA
TELÈFON:  977 445 339
REPRESENTANT:  XAVI ALSO CASALS
PRODUCTE:  TOT TIPUS DE PRODUCTES D’INS-
 TAL.LACIONS DOMÈSTIQUES I
 INDUSTRIALS

AREA DE SERVICIOS CAMPO, SA
ADREÇA:  CTRA. NACIONAL 340, KM. 1071
POBLACIÓ:  43540 SANT CARLES DE LA RÀPITA
TELÈFON:  977 744 420
REPRESENTANT:  MANEL CAMPO
PRODUCTE:  CARTELLS I PUBLICITAT  

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MÓRA LA NOVA
ADREÇA:  C/ LLUÍS COMPANYS, 17. ED. ATENEU
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
REPRESENTANT:  MONTSERRAT AYET MARQUÉS
PRODUCTE:  UNIÓ DE COMERCIANTS DE MLN

CENTRO QUIROPRÁCTICO TORTOSA
ADREÇA:  C/ SANT ILDEFONS, 7, 4 -2
POBLACIÓ:  43500 TORTOSA
TELÈFON:  977 511 104
REPRESENTANT:  REBECCA ALTHIA JACKSON
PRODUCTE:  SERVEIS DE SALVA “QUIROPRÀCTICA”
 
COMERCIAL LLAURADÓ SA
ADREÇA:  CTRA. DE TIVISSA, S/N
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  977 400 387
REPRESENTANT:  DAVID LLAURADÓ
PRODUCTE:  MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

  
DINAMIC SOMMER, SL
ADREÇA:  C/ BUENOS AIRES, 37-39
POBLACIÓ:  08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
TELÈFON:  689 578 874
REPRESENTANT:  MIRIAM PI DIEZ
PRODUCTE:  DISSENY, CONSTRUCCIÓ I MUNTATGES   
 D’STANDS  
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DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
ADREÇA:  PASSEIG DE SANT ANTONI, 100
POBLACIÓ:  43003 TARRAGONA
TELÈFON:  977 296 605
REPRESENTANT:  JOSEP POBLET TOUS
PRODUCTE:  PROMOCIÓ INSTITUCIONAL
  

DUNA TÈXTIL, SL
ADREÇA:  P/ JAUME II, 9
POBLACIÓ:  43519 EL PERELLÓ
TELÈFON:  977 490 807
REPRESENTANT:  PERE FARNÓS CERVERA
PRODUCTE:  CORTINES I ROBA PER LA LLAR
 

ELECTRODISSENY & SASTRE
ADREÇA:  C/ BONAIRE, 44
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE
TELÈFON:  977 400 505
REPRESENTANT:  ANTONIO SASTRE BORRELL
PRODUCTE:  MOBILIARI CUINA, ELECTRODOMÈSTICS  
 I VESTIDOR

ELECTRÒNICA CRESCENTI
ADREÇA:  C/ MAJOR, 98 BAIXOS
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  652 940 163
REPRESENTANT:  IGNASI CRESCENTI PUJOL
PRODUCTE:  ELECTRODOMÈSTICS

ELENA GARCIA NUÑEZ
ADREÇA:  TRAVESSERA DE LA PARRA, 8
POBLACIÓ:  43540 SANT CARLES DE LA RÀPITA
TELÈFON:  633 582 985
REPRESENTANT:  ELENA GARCIA NUÑEZ
PRODUCTE:  JOIES EN PLATA 925, ROBA I
 COMPLEMENTS DONA   

EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES
ADREÇA:  C/ ESTACIÓ, S/N
POBLACIÓ:  17535 PLANOLES
TELÈFON:  972 736 224
REPRESENTANT:  BERTA AJENJO COSP
PRODUCTE:  EMBOTITS D’ELABORACIÓ PRÒPIA 
SENSE  GLUTEN NI LACTOSA

FINSER SERRANO, SL
ADREÇA:  C/ PAU DE FONT DE RUBINAT, 26, 1 - 1
POBLACIÓ:  43202 REUS
TELÈFON:  618 913 024
REPRESENTANT:  JOAN SERRANO DAURA
PRODUCTE:  FINESTRES PVC I ALUMINI 
 

FORN FRANQUESA, SL
ADREÇA:  PASSEIG SANT AGUSTÍ, 8
POBLACIÓ:  08589 PERAFITA
TELÈFON:  938 530 030
REPRESENTANT:  SALVADOR FRANQUESA FRANQUESA
PRODUCTE:  PA I COQUES ARTESANES
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GERARD ALTÉS PERELLÓ
ADREÇA:  C/ L’ESTATUT, 14
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  657 100 924
REPRESENTANT:  GERARD ALTÉS PERELLÓ
PRODUCTE:  FUSTERIA D’ALUMINI I PVC  

GRUNDECOR SERVEIS, SL
ADREÇA:  C/ MAJOR, 25
POBLACIÓ:  43597 ARNES
TELÈFON:  636 268 497
REPRESENTANT:  JORDI SALLEN MARTIN
PRODUCTE:  REVESTIMENTS I ACABATS
 DECORATIUS
  
INSTITUT RAMON MUNTANER
ADREÇA:  MAS DE LA COIXA, ROTONDA EIX DE L’EBRE S/N
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  977 401 757
REPRESENTANT:  MERCÈ ROCA ALCAINA
PRODUCTE:  POSTERS, MATERIAL DE DIFUSIÓ,   
 LLIBRES, FUTLLETONS I DÍPTICS

J F POLO MOBLE I DISSENY, SL
ADREÇA:  C/ AIRE, 72 CTRA. AMPOSTA
POBLACIÓ:  43570 SANTA BÀRBARA
TELÈFON:  977 718 164
REPRESENTANT:  J. F. POLO
PRODUCTE:  MOBLES

JORDI CURTO PLA
ADREÇA:  C/ TERRASSA, 8
POBLACIÓ:  43500 TORTOSA
TELÈFON:  699 487 173
REPRESENTANT:  JORDI CURTO PLA
PRODUCTE:  INFLABLES INFANTILS

JOSEP FRANCESC SARROCA SOLÉ
ADREÇA:  POL. IND. LA VERDEGUERA, 14
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE
TELÈFON:  977 403 094
REPRESENTANT:  JOSEP FRANCESC SARROCA SOLÉ
PRODUCTE:  INSTAL. ELÈC. GENERALS, BOMBES   
 SUMERGIBLES, GRUPS ELECTRÒGENS,  
 VARIADORS, SERVEI ENGINYERIA
  
LA FIRETA SCP
ADREÇA:  PASSEIG TARONGES, 45, 2 PLANTA
POBLACIÓ:  08860 CASTELLDEFELS
TELÈFON:  600 762528
REPRESENTANT:  ALFONSO PARRA BERMUDEZ
PRODUCTE:  FORMATGES I EMBOTITS

LORETO BENET MARCOBAL
ADREÇA:  C/ FREGINALS, 4
POBLACIÓ:  43784 CORBERA D’EBRE
TELÈFON:  659 947 941
REPRESENTANT:  LORETO BENET MARCOBAL
PRODUCTE:  APERITIUS DOLÇOS I SALATS



Expositors
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MUSEU DEL FERROCARRIL
ADREÇA:  C/ ESTACIÓ RENFE, S/N
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  667 418 899
REPRESENTANT:  JORDI SASPLUGAS DEU
PRODUCTE:  MUSEU DEL FERROCARRIL
  
PAOLO TRAINITO
ADREÇA:  CTRA. TARRAGONA A REUS KM. 4
POBLACIÓ:  43006 TARRAGONA
TELÈFON:  692 889 958
REPRESENTANT:  PAOLO TRAINITO / SERGI PUYUELO
PRODUCTE:  MATALASSOS

ROTUSERVICES SUPPLIES, SL
ADREÇA:  C/ INDÚSTRIA, 5
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  671 659 454
REPRESENTANT:  JOAN ANDREU PEDRET
PRODUCTE:  ARTS GRÀFIQUES   

XARXES DE L’EBRE INTERNET I COMUNICACIONS
ADREÇA:  AV. COMARQUES CATALANES, 9
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE
TELÈFON:  977 095 151
REPRESENTANT:  IBAN QUEROL VELILLA
PRODUCTE:  MATERIAL ELECTRÒNIC NECESSARI   
 PER A LA CONEXIÓ DE FIBRA ÒPTICA I  
 WIMAX 4G FIX  WIMAX 4G FIX  
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AGROMAESTRAT, SL
ADREÇA:  AVDA SARAGOSSA, 136
POBLACIÓ:  12190 BORRIOL
TELÈFON:  608 767 314
REPRESENTANT:  ANGEL LOPEZ
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA RECOLLIDA   
 D’OLIVES

AGROMELCA, SL
ADREÇA:  POL. IND. LAS LAGUNAS P-A2
POBLACIÓ:  44610 CALACEITE
TELÈFON:  978 851 283
REPRESENTANT:  DAVID IBÁÑEZ DOLZ
PRODUCTE:  RECOL·LECTORS D’OLIVES I FRUITS   
 SECS, TRACTORS KUBOTA

ALIN MARIUS MANDEA MANDEA
ADREÇA:  ASSEIG RIBERA, 5 
POBLACIÓ:  43500 TORTOSA
TELÈFON:  627 573 566
REPRESENTANT:  ALIN MARIUS MANDEA MANDEA
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA DE NETEJA INDUSTRIAL

AUTOFORUM SA
ADREÇA:  C/ARABIA, 5-7 URB. L’ALBADA
POBLACIÓ:  43006 TARRAGONA
TELÈFON:  977 252 509
REPRESENTANT:  JOAQUIN PONS RIBÀ
PRODUCTE:  VEHICLES A MOTOR (YARIS, AURIS,   
 RAV4, CHIC)

BLAUCAR LLOGUER DE VEHICLES
ADREÇA:  CTRA. NACIONAL, 340
POBLACIÓ:  43870 AMPOSTA
TELÈFON:  606 967 138
REPRESENTANT:  RAMON ROMEU MONFORT
PRODUCTE:  RENT A CAR - LLOGUER DE VEHICLES

CARIDAD ZAMORA PERAN
ADREÇA:  C/ FONT VELLA, 44
POBLACIÓ:  43370 LA PALMA D’EBRE
TELÈFON:  616 265 607
REPRESENTANT:  MANEL QUEROL CIURANETA
PRODUCTE:  BOLETS

COMERCIAL ESTELLER, SL
ADREÇA:  CTRA. NACIONAL 340 KM 1061,5
POBLACIÓ:  43530 ALCANAR
TELÈFON:  977 737 606
REPRESENTANT:  JOSEP ESTELLER SUBIRATS
PRODUCTE:  XEMENEIES, BARBACOES, ESTUFES,   
 FORNS, PISCINES, CUINES

COMERCIAL MASIÀ, MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, SL
ADREÇA:  CTRA. EIX DE L’EBRE, KM 0,5
POBLACIÓ:  43870 AMPOSTA
TELÈFON:  977 022 792
REPRESENTANT:  DANI CHAVARRIA FERRÉ
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
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CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE
ADREÇA:  PLAÇA SANT ROC, S/N
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE
TELÈFON:  977 401 851
REPRESENTANT:  JORDI BORRÀS OLLÉ
PRODUCTE:  CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA   
 D’EBRE

CHIMENEAS CARDONA, SL
ADREÇA:  C/ RONDA DEL REMEI, 63 
POBLACIÓ:  43530 ALCANAR 
TELÈFON:  977 731 248 
REPRESENTANT:  JOSÉ RAMON CARDONA REVERTER 
PRODUCTE:  XEMENEIES, ESTUFES, BARBACOES,   
 INSERTS, FORNS... 

DELFIN LLERDA, SL
ADREÇA:  C/ SANT ROQUE,1
POBLACIÓ:  44623 CRETAS
TELÈFON:  978 850 305
REPRESENTANT:  JORGE LLERDA JUAN
PRODUCTE:  REMOLCS

DISBEGRUP3, SL
ADREÇA:  C/ VERGE DE MONTSERRAT, 11
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  977 401 146
REPRESENTANT:  LLORENS SABATÉ PEDROLA
PRODUCTE:  CERVESES DAMM, PEPSI, SCWEPPES,  
 CAFÈS, CAVA...

DISTRIBUCIONES CÁRNICAS Y GANADERAS NOGALES, SL
ADREÇA:  AVDA. PIUS XIII, 3
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE 
TELÈFON:  977 400 119
REPRESENTANT:  MARCOS NOGALES GUZMÁN
PRODUCTE:  EMBOTITS, PERNILS I FORMATGES

EQUUS EBRE
ADREÇA:  C/ LLUÍS COMPANYS, 17
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  605 919 307
REPRESENTANT:  MONTSERRAT PIÑOL
PRODUCTE:  BAR I EXPOSICIÓ

ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS I DISSENY
ADREÇA:  C/ LLUÍS COMPANYS, 17
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA 
TELÈFON:  977 400 523
REPRESENTANT:  ROSA PERE FORT
PRODUCTE:  ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS I DISSENY

GERARDO PAJARES SÁNCHEZ
ADREÇA:  C/ RIN, 22, 1-2
POBLACIÓ:  43882 SEGUR DE CALAFELL
TELÈFON:  665 786 004
REPRESENTANT:  GERARDO PAJARES SÁNCHEZ
PRODUCTE:  BOLSOS I COMPLEMENTS
 ARTESANALS
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JOAN MANEL CARBÓ MARTIN
ADREÇA:  C/ TORTOSA, 7
POBLACIÓ:  43592 XERTA
TELÈFON:  977 473 706
REPRESENTANT:  JOAN MANEL CARBÓ MARTIN
PRODUCTE:  VEHICLES D’OCASIÓ

JOSEP GUZMÁN, SL
ADREÇA:  C/ MAJOR, 95
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  977 400 299
REPRESENTANT:  JOSEP GUZMÁN
PRODUCTE:  VEHICLES DE MOTOR - TURISMES -   
 SEAT - ESCODA

JOSEP REY SOLÉ
ADREÇA:  POL. IND. LA DEVESA
POBLACIÓ:  43750 FLIX
TELÈFON:  977 411 039
REPRESENTANT:  JOSEP REY SOLÉ
PRODUCTE:  VEHICLES I ENGANXES

LORETO BENET MARCOBAL
ADREÇA:  C/ FREGINALS, 4
POBLACIÓ:  43784 CORBERA D’EBRE
TELÈFON:  659 947 941
REPRESENTANT:  LORETO BENET MARCOBAL
PRODUCTE:  APERITIUS DOLÇOS I SALATS

MAÑÉ AUTO, SL
ADREÇA:  POL. IND. AUBALS, C/ FARIGOLA, 15-16
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA 
TELÈFON:  977 400 036 
REPRESENTANT:  JOAN MAÑÉ PARRA
PRODUCTE:  VEHICLES

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA AGROTRAC, SL
ADREÇA:  AVDA. PROGRÉS, 27 
POBLACIÓ:  43470 LA SELVA DEL CAMP 
TELÈFON:  977 844 028 
PRODUCTE:  TRACTORS I APEROS AGRÍCOLES 

METALPONENT, SCP
ADREÇA:  C/ DOCTOR FERRAN,23 
POBLACIÓ:  43748 CORBERA D’EBRE 
TELÈFON:  977 420 529 
REPRESENTANT:  JOAN ÀLVAREZ LAUNES
PRODUCTE:  CARPINTERIA D’ALUMINI I BICICLETES

MIQAGRO, SL
ADREÇA:  POL. IND. AUBALS, C/ OLIVERES S/N
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  977 414 209
REPRESENTANT:  AGNÈS MARGALEF 
PRODUCTE:  FITOSANITARIS, ADOBS I PRODUCTES  
 PER L’AGRICULTURA
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MULTICAR PEIRI, SL
ADREÇA:  CAMÍ DE VALLS, 110 
POBLACIÓ:  43206 REUS 
TELÈFON:  977 343 383 
REPRESENTANT:  JORDI PEIRI VOLTAS 
PRODUCTE:  MICROCOTXES AIXAM

NÚRIA GIRONA MARTÍN 
ADREÇA:  C/ PINTOR FORTUNY,3 
POBLACIÓ:  43763 VESPELLA DE GAIÀ 
TELÈFON:  606 090 978 
REPRESENTANT:  NÚRIA GIRONA MARTÍN 
PRODUCTE:  JOIERIA EN PLATA, ACER I CREMES

PRIMITIVO CONESA, SA 
ADREÇA:  CTRA. ANTIGA DE XERTA, S/N
POBLACIÓ:  43590 JESÚS-TORTOSA
TELÈFON:  977 502 664 
REPRESENTANT:  ANA CONESA MONFORT 
PRODUCTE:  MOTOSSERRES, MOTOAIXADES,
 COMPRESORS...

RAMON VILÀS CB 
ADREÇA:  POL. IND. AUBALS, C/ FARÍGOLA, 11
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA 
TELÈFON:  977 401 273 
REPRESENTANT:  RAMON VILÀS CARLES 
PRODUCTE:  VEHICLES D’AUTOMOCIÓ

REMEI SANCHO, SL
ADREÇA:  POL. IND. AUBALS, C/ ROMANÍ, 12
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA 
TELÈFON:  977 401 273 
REPRESENTANT:  RAMON VILÀS CARLES 
PRODUCTE:  VEHICLES D’AUTOMOCIÓ

ROBERT MOLINÉ CALLAU 
ADREÇA:  TRAV. ANDREU ALGUERÓ, S/N 
POBLACIÓ:  43748 GINESTAR 
TELÈFON:  977 409 462 
REPRESENTANT:  ROBERT MOLINÉ CALLAU 
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

SONROAL, SL
ADREÇA:  APARTAT DE CORREUS, 9 
POBLACIÓ:  43470 LA SELVA DEL CAMP 
TELÈFON:  977 340 636 
REPRESENTANT:  R. M. DURAN
PRODUCTE:  ESTUFES I CALDERES PELLET I
 LLENYA

SUBMINISTRES I SERVEIS TORTA-RIBAS, SL
ADREÇA:  AV. LA RÀPITA, 226 
POBLACIÓ:  43870 AMPOSTA 
TELÈFON:  977 706 187 
REPRESENTANT:  RAÚL TORTA RIBAS (AGROFLIX)
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA, ADOBS I PINSOS 
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TALLER GRAU
ADREÇA:  C/ BARCELONA, 28 
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE 
TELÈFON:  632 478 710 
REPRESENTANT:  JOSEP M. GRAU ALFONSO
PRODUCTE:  VEHICLES NOUS I USATS

TALLERS ALBERT GALINDO, SL 
ADREÇA:  AV/ COMARQUES CATALANES, 68
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE 
TELÈFON:  977 400 235 
REPRESENTANT:  ALBERT GALINDO GIRAL 
PRODUCTE:  VEHICLES A MOTOR

TALLERS AMORÓS
ADREÇA:  C/ ROSER, 112 
POBLACIÓ:  43204 REUS 
TELÈFON:  977 771 925 
REPRESENTANT:  JOSEP AMORÓS FEBRE
PRODUCTE:  ELECTROPORTÀTILS PELLENC

TALLERS A. MIQUEL, SL 
ADREÇA:  CTRA. NACIONAL II KM. 480,9 
POBLACIÓ:  25222 SIDAMON 
TELÈFON:  973 717 151 
REPRESENTANT:  ANTONI MIQUEL FELIP 
PRODUCTE:  CARRETILLES LINDE, ESCOMBRADO-  
 RES I FREGADORES MAKATO 

TALLERS CORBINS, SL 
ADREÇA:  PLAÇA LA SARDANA, 1 
POBLACIÓ:  27317 CORBINS 
TELÈFON:  973 190 200 
REPRESENTANT:  JOSEP SOLANS 
PRODUCTE:  ELEVADORS HIDRÀULICS, BARREDORES,
 ATOMITZADORES, PODADORES, ...

TALLERS FANDOS, SL
ADREÇA:  POL. IND. LA PAZ, C/ ATENAS, 11-12 
POBLACIÓ:  44195 TERUEL 
TELÈFON:  699 962 403 
REPRESENTANT:  JOSE MARIA TOMÁS PEÑA
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA - TRACTORS   
 CASE IH

TALLERS GON-GAR, SL 
ADREÇA:  C/ SANT JORDI, 16-18-20 
POBLACIÓ:  43747 BENISSANET 
TELÈFON:  977 407 175 
REPRESENTANT:  GINÈS GONZÁLEZ CASTRO 
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, FORESTAL I  
 JARDINERIA

TALLERS JOLLBA, SA
ADREÇA:  C/ MÉNDEZ NÚÑEZ, 8 
POBLACIÓ:  43780 GANDESA 
TELÈFON:  977 420 323 
REPRESENTANT:  JOAQUIM LLUÍS ISERN 
PRODUCTE:  REMOLCS I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA



Expositors
recinte exterior

TALLERS SALVADÓ I COSTA, CB 
ADREÇA:  CTRA. DE BOT, S/N 
POBLACIÓ:  43780 GANDESA 
TELÈFON:  977 420 959 
REPRESENTANT:  TOMÀS SALVADÓ SOLÉ 
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

TALLERS SALVAT, SL 
ADREÇA:  POLIG. IND. CTRA. DEL PLA, 172
POBLACIÓ:  43880 VALLS 
TELÈFON:  977603 099  
PRODUCTE:  TRACTORS NEW HOLLAND

TANCAMENTS ABELLÓ 
ADREÇA:  PLAÇA CATALUNYA,2 
POBLACIÓ:  43420 STA. COLOMA DE QUERALT 
TELÈFON:  977 881 575 
REPRESENTANT:  JOSEP ABELLÓ ARRÓ 
PRODUCTE:  TANCAMENTS DE TERRASSES,
 FINESTRES DE PVC I ALUMINI

TRACTO MINGUELL
ADREÇA:  POL. IND. EL SEGRE, 701 
POBLACIÓ:  25191 LLEIDA 
TELÈFON:  973 201 643 
REPRESENTANT:  ANTONIO MINGUELL CORBELLA
PRODUCTE:  TRACTORS I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

TRACTONIN, SL 
ADREÇA:  C/ PERE CALDERS, 2-4 
POBLACIÓ:  43206 REUS 
TELÈFON:  977 313 862 
REPRESENTANT:  JOSEP LLUÍS BARENYS MASIP 
PRODUCTE:  TRACTORS SAME, LAMBORGHINI,   
 DEUTH, AGRIA, HONDA I ECHO

TROBADOR GASTRONÒMIC 
ADREÇA:  C/LA SALVIA, 2 
POBLACIÓ:  08240 MANRESA 
TELÈFON:  630604746 
REPRESENTANT:  SANTI MANGUES CUÑADO 
PRODUCTE:  FORMATGE IDIAZABAL,TXAKOLÍ I   
 SIDRA ECOLÒGICS

VICENS MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, SA
ADREÇA:  CTRA N-II KM. 483
POBLACIÓ:  25244 FONDARELLA 
TELÈFON:  973 600 450 
REPRESENTANT:  PERE VICENS
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA JOHN DEERE  
 I APEROS

XAVIER RUIZ LLORT
ADREÇA:  C/ MAJOR, 44
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA 
TELÈFON:  654 565 732 
REPRESENTANT:  XAVIER RUIZ LLORT
PRODUCTE:  PRODUCTES IBÈRICS I FORMATGES
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CATEGORIA:
PROSA INFANTIL

GUANYADOR

“SER DIFERENT”
DE MARIA VIVES ORTUÑO

Sona el despertador. Són les 9.00 del matí, així 
que vaig a la cuina a menjar alguna cosa. Al 
sortir de l’habitació em trobo a la mare i al 
pare al sofà. El pare esta plorant, jo no entenc 
res. Em fan seure amb ells i m’expliquen el 
que ha passat. Resulta que l’empresa en què 
treballava el pare ha tancat.

Els dies van passant i l’única feina que troba el 
meu pare és a Madrid. Així que no ens queda 
més remei que marxar de casa.

30 D’AGOST:

Ja som a Madrid, tot allò és molt gran. Ens 
instal·lem en un petit pis, proper a la feina 
del pare. Aquesta mateix dia comencem a 
buscar una escola; cosa que no resulta difícil, 
ja que al barri n’hi ha unes quantes.

SETEMBRE: 

Quasi no he dormit en tota la nit, estic molt 
nerviosa, ja que avui començo les classes al nou 
institut. El pare m’acompanya a l’escola. Allí em 
trobo a un professor, el qual m’indica a la classe 
que he d’anar. Hi entro i m’assec en una taula.                                                                                                                    
Sóc la nova de classe, així que les companyes 
es feien les simpàtiques amb mi. Durant les 
primeres setmanes tot va seguir igual.

NOVEMBRE:

Em sento rara. Les meves “amigues” s’intenten 
apartar de mi, cada cop em sento més sola. 
A l’hora d’esbarjo, em tiren terra, m’insulten, 
i fins hi tot em peguen. Cada cop estic més 
sola, i és que soc diferent, sóc d’un altre país, 
concretant més, del Marroc.

FEBRER:

Tot va a pitjor. Avui al sortir de l’escola, m’han 
lligat a un arbre i m’han començat ha escopir.                                                                                           
Al menjador quasi mai puc menjar res, 
ja que uns quants venen i me’l prenen, o 
escupen dintre i m’obliguen a menjar-m’ho.                                                                      
També m’amenacen perquè no digui res, ja 
que si ho faig, em pegaran. Tinc por, ja no sé 
què fer, la meva vida no té sentit. No suporto 
anar a classe, ja no puc més.

Avui a l’arribar a casa em poso a escriure 
una nota. És el dia clau. He agafat la nota i 
l’he deixat a l’habitació dels pares, els he fet 
un petó i he sortit de casa. En lloc d’anar a 
l’escola, m’he dirigit a un lloc apartat, per on 
passa el tren. Em sento tan desgraciada que 
mentre escric això ploro. No sé si les meves 
últimes paraules s’entendran o si les esborraran 
les llàgrimes. Miro el meu voltant, busco un lloc 
on deixar la motxilla i el meu diari, m’assec i 
espero. Sento un soroll, s’apropa la meva 
hora. Així que em col·loco davant del tren i 
tanco els ulls.



CATEGORIA:
PROSA INFANTIL

FINALISTA

“VIATGERS A BORD”
DE PERE PUELL GRAU

Ja dec estar arribant, és un dels llocs on més 
bones sensacions he tingut. Ja sento l’olor de 
les paradetes, la música, les sirenes...

Aquesta primera nit no em trauran del camió, 
és molt estret i no em queixo perquè ja sóc 
gran, però els meus companys, com que són 
més joves, doncs tot el temps s’estan queixant. 
Els falta una miqueta més de paciència. Bé a 
dormir toca.

Ostres ja he passat una nit aquí, tinc ganes 
de veure com està l’ambient aquest any. 
Però... ui ja descarreguen el camioooooo!!!! 
Aiiaiaiaiaaaaaai quina por de caure des de 
tanta alçada!!!!

Durant aquest matí m’han estat netejant i 
posant oli perquè avui sigui un dia extraordinari. 
Avui és el meu primer dia de treball i és el que 
més cansat estic del viatge. A més a partir de 
les dotze de la nit, els meus caps tiren un fum 
blanc que no em deixa veure res i em fa molta 
por que em peguin un cop fort. Els nois i noies 
del poble van esverats i només riuen i au, a 
xocar i jo acabo tot abonyegat.

Al cap d’unes hores de treballar, m’han pegat 
un cop al front i m’han arrencat l’enganxina 
que m’agradava més, la de les flames. Ara 

només tinc ratlles roges i topets blancs. N’hi ha 
un fart d’aquest jovenet! Quan era jove, eren 
més tranquils i això no passava.

A la nit, uns nois que volien que corrés molt 
han estat tot el temps apretant-me molt més 
la palanca de l’accelerador. Estic destrossat! 
A més, al camió estic passant fred i penso que 
potser seria millor estar treballant. Almenys 
m’escalfaria una mica. Però........ ui que 
passa? M’han agafat amb una grua i m’han 
allunyat dels altres cotxes! Ara si que estic 
perdut! Segur que em porten a la deixalleria 
per llençar-me! 

Les hores van passant i no sé on sóc. Potser 
n’han passat dues o tres o més però..... 
que passa? M’estan polint i pintant! Quines 
pessigolles! I que content que estic! Desprès 
de tant patir, he vist que només em calia una 
mica de reparació i polir-me i pintar-me tots 
els cops que m’han anant fent per a tornar a 
treballar amb més bon aspecte.

Visca la Fira de Móra la Nova !



CATEGORIA:
PROSA JUVENIL

GUANYADOR

“ÁLBUM DE RECORDS”
D’AINA RIBES MONTAÑA

Els records, com gairebé tot en aquesta vida, 
es barregen de tons grisos i de colors. N’hi ha 
de bons i de molt bons. De dolents i de molt 
dolents, però per molt durs que siguin tots 
formen part del nostre passat, i com a tals 
viuran per sempre més en l’àlbum de records 
de la nostra memòria. Aquest precisament 
forma part del capítol del record que tinc i 
tindré d’una persona que em vaig estimar 
molt, moltíssim, el iaio Joan. 

Va anant passant el temps, i aquest es feia 
llarg, molt llarg, tant com un somni d’aquells 
del qual vols despertar, però que el son et 
reté sense cap motiu aparent, i el meu avi no 
es recuperava. Tan sols feia que voltar pels 
hospitals on li feien mil i una prova però cap 
dels metges que el visitava no aconseguia 
saber ben bé la causa de la seva malaltia. Tot 
plegat semblava com si la ciència no sabés 
tenir resposta a unes simples dècimes de febre. 
Jo, acostumada a curar-me amb una simple 
dosi de dalsy, no entenia com aquell home, fort 
com un roure i que feia ombra al sol posant-se 
dret, no aconseguia fer baixar el mercuri d’un 
simple termòmetre. 

El iaio Joan, era alt i ben plantat. Els seus ulls 
de color blau li donaven un aspecte formós i 
es conservava molt bé per l’edat que tenia. 

De jove sempre havia tingut una gran passió, 
corre amb el seu cavall a les “corrides” de 
les festes majors. Tenia un cavall imponent 
i era molt corredor. El seu nom era Noro. Era 
un animal fabulós, de pelatge negre, un 
negre tant brillant que relluïa al seu pas. Era 
de caràcter extremadament dòcil, que el feia 
ser un animal perfecte per fer la doma. La 
passió del meu iaio de córrer amb cavall, la va 
continuar el meu pare i ara també l’he adquirit 
jo. El meu avi, era un gran amant dels animals, 
els estimava i els mimava com si fossin part de 
la família. 

Una altra de les seves passions havia estat el 
camp. Tota una vida dedicada a la pagesia. El 
cultiu de l’olivera a les fredes èpoques d’hivern 
i la calor sufocant de l’època de la recollida 
d’ametlles a finals d’estiu. Però l’amor a 2 la 
terra podia amb el fred i la calor, així que any 
rere any no faltava a aquesta cita, fins que 
l’infortuni es va apoderar del seu cos. 

El temps seguia corrent en contra seva i tota 
la família, amics i veïns, estàvem més i més 
angoixats encara. Després de molts dies els 
metges ens van informar que el meu avi, tenia 
un càncer a la sang, o alguna cosa per l’estil, 
que jo vaig adequar al meu escàs i limitat 
vocabulari que teia quan era petita i que 
encara tinc d’aquest tema tant “extraterrestre” 
i feixuc per a mi. No sabia ben bé què era, 
però a jutjar per la cara desencaixada dels 
meus estimats veia que la cosa no era bona, 
gens bona. 

El meu iaio era un home reservat i seriós abans 
de tenir aquella maleïda malaltia, però aquesta 
infermetat el va fer demostrar molt mes el 
seus sentiments i es va tornar molt mes afable 



i rialler. Tot plegat resultava curiós de veure, 
com una persona que sabia que la flama de 
la seva vida s’apagava, era capaç d’arrencar 
una rialla als que l’envoltàvem cada cop que 
ens apropàvem al seu llit per fer-li un petó. 

Era un 22 de juny, el sol radiava una calor 
espantosa, era un dia d’aquells que les 
soles de goma de les sabates semblen que 
es converteixen en xiclets quan entren en 
contacte amb l’asfalt del carrer. Em recordo 
com si fos ara. Faltava poc per acabar les 
classes i començar les esperades vacances 
d’estiu. Aquell dia quan sortia de l’escola i la 
meva mare estava esperant-me a la porta 
com cada dia, la vaig veure diferent tal i 
com m’anava apropant a ella. Tenia els ulls 
vermells, plorosos i la cara trista, molt trista. 
Sabia dins meu que alguna cosa no anava bé. 
Llavors una de les mares que estaven allí, es 
va apropar a ella i li va dir una cosa que no 
vaig acabar d’entendre, “t’acompanyo en 
el sentiment”, tampoc me’n recordo de tot, 
però sí d’aquelles paraules. Eren unes paraules 
terriblement colpidores que tot i no entendre 
en el seu moment el significat, sí que recordo 
que tal i com m’entraven, em recargolaven 
tots els meus sentits i em deixaven del tot 
paralitzada. 

Després la meva mare em va explicar el que 
havia passat. El meu iaio era mort. En aquell 
moment sols veia imatges molt rapides d’ell 
que passaven a ritme vertiginós per dins el meu 
cap. També veia com el paisatge s’anava 
morint per moments, com fent costat al meu 
iaio per a que no estigués sol en 3 aquell viatge. 
Veia flors que s’estaven pansint, i de cop i 
volta aquell sol que tant relluïa se’n va anar 
per moments i el cel es va començar a posar-

se negre, semblava que tot el món estigués 
trist. La terra que durant tants anys ell havia 
mimat, anava canviant de color. Fins i tot les 
mil·lenàries oliveres, les quals tant temps havia 
estimat, es recargolaven per la seva pèrdua. 
Tot just començava l’estiu i els ametllers que ja 
esperaven ansiosos la visita del meu iaio per a 
que anés a recollir el fruit, van viure l’estiu més 
amarg de la seves vides i la seva espera es va 
fer eterna. El iaio Joan no es va poder ni tan 
sols acomiadar d’ells. Potser per aquest motiu 
m’agrada tant passejar entre aquelles oliveres 
i ametllers i visualitzar la memòria del meu iaio 
entre les seves fulles. De ben segur que ell 
n’estaria orgullós. 

Tots patíem pel que faria la meva iaia ara 
sense el seu home, a casa sola, i si podria 
tirar endavant. A més a tot arreu on anava 
hi anava amb ell, ja que ella no té carnet 
de cotxe i és una dona gran. Va trigar el seu 
temps en recuperar-se de la pèrdua del seu 
marit, del pare del meu pare i el meu iaio, 
però finalment amb l’ajuda de tots, vam unir 
forces i vam continuar endavant. La meva 
iaia va començar a buscar diferents hobbies 
que li agradaven i que mai s’hauria imaginat, 
així no passava tan de temps sola i es distreia. 
Poc a poc va anar sortint amb les amigues i 
va començar anar als llocs, i lentament se’n 
va acabar sortint. Ha estat i és una dona molt 
forta i sobre tot molt valenta. 

D’aquestes dues històries, he aprés dues coses. 
D’una banda la força i perseverança del meu 
iaio lluitant dia a dia contra aquella maleïda 
malaltia fins que ja no li varen quedar forces, 
i les ganes de tirar endavant de la meva iaia, 
malgrat la seva pena. Actualment, la ieia Pauli, 
tal i com l’anomeno jo sense que ella s’enfadi, 



per d’edat que té, és molt àgil i ella sola es 
cuida de la casa. 

Cada dia surt a passejar, va a comprar, va 
a missa, a la perruqueria, i fins i tot li agrada 
disfressar-se per carnaval. Ella no ho reconeix, 
però és una dona força presumida i li agrada 
anar sempre arreglada. També celebra el seu 
aniversari amb les seves amigues, tal i com faig 
jo amb els meus amics. Una altra afició que ha 
agafat es la de llegir, s’ha apuntat a un club 
de lectura on es reuneixen amb una colla de 
gent per compartir lectures de diferents llibres. 
Ella que mai no havia passat de llegir-se el 
fulletó de la missa dels diumenges i ara 4 fins 
i tot s’atreveix amb el Quixot. També li agrada 
molt viatjar a diferents llocs, ja sigui amb tren o 
amb avió. Sempre li ha fet respecte anar amb 
vaixell i tot i així l’any passat va fer un creuer 
amb les seves amigues. Es una dona molt 
participativa amb les activitats del poble, ja 
siguin dedicades especialment per a nens o 
per adults. 

En resum, que ha refet la seva vida però 
sempre amb el record dins del seu gran cor. 
El record d’aquell home tan meravellós, i que 
per desgràcia no vaig poder-ne gaudir massa 
temps, que la segueix acompanyant a tot arreu, 
encara que no el puguem veure. Però si d’una 
cosa estic segura és que, d’alguna manera, ell 
sempre és amb nosaltres. I quan no veig el seu 
record, passejo un cop més juntament amb el 
meu pare per aquells bancals plens d’oliveres, 
per adonar-me que allí amagat entre les seves 
fulles perdura la imatge d’aquell home d’ulls 
blaus, que tant i tant les va estimar.

CATEGORIA:
PROSA JUVENIL

FINALISTA

“RECORDS” 
DE  MÒNICA ALONSO AVIÑÓ

El noi dels ulls blaus caminava a pas ràpid pels 
atrafegats carrers del poble que durant tants 
anys havia sigut casa seva. L’estiu s’havia 
acabat, i les fulles de tardor començaven a 
deixar-se veure entre les poques verdes que 
encara perduraven de l’estació passada. 
Aquell últim estiu, l’últim en el poble que 
l’havia vist en cadascuna de les seves etapes, 
aquell que l’havia vist plorar i riure, el poble 
que l’havia vist créixer. Va seguir caminant, 
aquesta vegada a pas més accelerat, fixant-
se en cada cara, cada casa, cada porta... 
Sabent que seria l’última vegada que ho 
veuria. Per fi, després d’un llarg camí ple de 
records, va arribar a la porta de l’estació. Es 
va obligar a no girar la mirada i quedar cara 
a les vistes d’aquell territori tan estimat per ell, 
però, esclau de la seva debilitat, va donar 
una volta, deixant al seu darrere la porta i al 
seu davant el paisatge. Era bonic, a dir veritat, 
sota el cel rogent que donaria pas a la nit en 
poc temps, era on havia viscut fins aleshores 
i mai l’havia vist tan majestuós. Llàgrimes de 
nostàlgia van amenaçar en sortir, però només 
una d’elles va aconseguir recórrer avall el seu 
rostre, fins ser obstruït el seu pas pel dit del noi, 
que l’obligava a desaparèixer. Va seguir allí 
parat uns minuts, amb la maleta a la mà, els ulls 
blaus perduts en l’horitzó que s’estenia davant 



seu i el cap ple de records que s’escapaven 
d’entre els racons més amagats de la seva 
memòria. De sobte, un pes a l’espatlla el va 
fer apartar els ulls del poble i girar el seu cos, 
de nou, deixant la porta de l’estació al seu 
davant, però en aquesta ocasió, una figura 
s’interposava entre ell i la porta.

- Hola – va dir una veu tan familiar com 
aquell poble que tenia al darrere. Però, la 
familiaritat que tenia amb tots dos no era 
comparable a l’estimació que sentia per 
aquella figura que havia parlat, la que 
sentia per aquesta era infinitament més 
gran que pel poble i simplement, feia mal 
haver de deixar-la també a ella.

- Hola – va aconseguir pronunciar, quasi 
inaudiblement. 

Va fixar els seus ulls en la cara del noi que 
estava davant d’ell, un somriure forçat que 
amagava darrere un rostre desesperat 
per no donar pas a les llàgrimes.

- Ei Marc tio, no facis aquesta cara i 
anem ja a comprar els bitllets – va dir 
l’amic, deixant al costat el sentiment que 
el rosegava i matava per dins i donant 
un pas per obrir la porta metàl·lica de 
l’estació.

En Marc va seguir l’exemple del seu amic i va 
entrar. L’estació irradiava soledat i feia olor 
a producte químic emmascarat de manera 
inútil amb ambientador barat. Van adreçar-
se a la dona, que llegia una revista  dins la 
taquilla, tossin falsament, de manera que va 
deixar a un costat la revista i va observar els 
dos nois.

- Un bitllet d’anada a Barcelona, per 
favor – va aconseguir articular en Marc. 
Va pagar i li va entregar un petit bitllet, un 
míser tros de paper que  encenia dins seu 
un sentiment de ràbia i a la vegada un de 
tristor- gràcies.

- Un altre a Barcelona – va fer una petita 
pausa i va afegir – d’anada i tornada, 
per favor – això últim ho va dir fluix, com 
si s’avergonyís de pronunciar aquelles 
paraules davant el seu amic.

Després d’un quart d’hora d’espera, un cop 
de vent va fer que la gent que esperava 
asseguda als bancs i ells mateixos deixessin 
a un costat les seves converses sobre temes 
trivials i fixessin la seva mirada en el tren que 
s’apropava a gran velocitat, per anar-la 
reduint fins quedar-se parat davant els seus 
nassos.

En Marc va agafar la enorme maleta grisa i va 
avançar fins la porta que s’acabava d’obrir, 
deixant veure a gent sortir i retrobant-se amb 
familiars i amics que esperaven ansiosos la 
seva arribada. Van pujar les escales que et 
permetien l’accés al tren l’un seguit de l’altre, 
i van asseure’s als primers llocs buits que van 
trobar. En Marc va deixar la maleta al porta-
equipatges i va asseure’s a la part de la finestra 
que deixava veure un paisatge ja sota la llum 
de la lluna. Un instant després les portes es van 
tancar i el tren va començar a avançar.

A vint-i-sis parades

- Recordes quan ens vam escapar a 
Barcelona per anar a la platja, mentre 
dèiem als pares que anàvem l’un a casa 



de l’altre tot el dia? Va ser un viatge 
divertit, amb la pressió d’arribar d’hora 
a casa no vam quasi ni estar a la platja. 
– reia en Marc, recordant-ho tot com si 
hagués passat ahir.

- Si ho recordo bé, hi havia tanta gent que 
no vam ni arribar a creuar la passarel·la – 
reia també amb el seu amic.

A divuit parades

- I no recordes quan vam sortir a córrer, 
motivats pel fet  que érem uns esportistes 
de veritat, que ho faríem cada dia i, 
mentre presumia de la meva resistència 
davant la noia aquella amb la que ens 
vam creuar, vaig caure i em vaig trencar 
el peu? Allò sí que era bo, no sabia si riure 
de la situació o plorar pel mal que em feia! 
- ja amb un mal de panxa de tant passar-
ho bé, en Marc va deixar caure llàgrimes 
de tant riure, que aviat, van convertir-se 
en unes de nostàlgia.

- Saps? M’agradaria tornar enrere en el 
temps Dani. Tornar a ser petits i pensar que 
el món era nostre i cridar als quatre vents 
que ningú ens separaria mai. M’agradaria 
tornar a no preocupar-me per res que no 
fos si li agradava a la noia que em portava 
boig de classe o de si la mare em deixaria 
anar a dormir a teva casa.

- El temps passa Marc, no som petits, 
i no ho serem mai. No perdis el temps 
lamentant-te de que no pots tornar a ser-
ho i gaudeix del que tens ara – dit això 
el va abraçar per les espatlles i tots dos 

van mirar per la finestra, com el cel fosc 
s’estenia sobre el territori i s’amagava rere 
l’horitzó.

A vuit parades

- Saps a que em recorden? – deia en 
Dani mentre, dissimuladament senyalava 
a dos nois uns seients mes avant amb 
cara enfadada i discutint sobre alguna 
cosa sense sentit – A quan discutíem per 
coses sense sentit i que acabàvem rient 
més que barallats.

- Sí que ho recordo sí, quan ens agradava 
la mateixa noia, que per cert passava de 
la nostra cara, quan jugàvem a la consola 
i dèiem que l’altre havia fet trampes... 
Semblàvem nens de cinc anys barallant-
se per un peluix – va soltar una rialla tan 
forta que els dos nois que discutien es van 
girar, i van dedicar una mirada d’aversió 
als dos nois, provocant una rialla encara 
més forta per part d’aquests. 

A cinc parades

- Les apostes – va deixar caure en Marc 
en un moment de silenci.

- Les apostes – va repetir en Dani. 

- Estàvem obsessionats en les apostes! 
Recordes quan, després d’una aposta 
sobre qui guanyava el partit de futbol, vas 
acabar anant una setmana a l’insti amb 
el pèl rosa? Va ser tan fort!

- I quan tu vas sortir al carrer a comprar 
el pa vestit de tia i et vas trobar a la 



professora, què? Allò sí que va ser fort! – 
van riure tots junts per mil·lèsima vegada.

A una parada

A l’aire es respirava tensió, fins que, després de 
molta estona el xiulet del tren els avisava que 
havien arribat al seu destí: Barcelona. Sense 
dir paraula van agafar un taxi fins l’aeroport, 
on finalment s’acomiadarien per sempre i 
els amics inseparables seguirien camins que 
cada vegada s’allunyarien més l’un de l’altre. 
Van passar la porta de l’aeroport, mig desert, 
ja que no molta gent rondava per allí a la 
matinada, i la que hi havia estava dormint pel 
terra o prenent un cafè carregat, per intentar 
lluitar contra la son.

Van arribar a la porta de seguretat. El final del 
trajecte. El final d’una història que creien sense 
fi. En Marc lluitava per amagar les llàgrimes, 
però va deixar-les anar. Va esclatar en plors 
a l’igual que el seu amic. Es van abraçar, en 
una abraçada que irradiava sentiment. Van 
separar-se i tots dos es van netejar les llàgrimes, 
deixant anar un somriure trist.

- Gràcies per tot amic, gràcies per estar 
sempre allí. Recorda que encara que sigui 
per missatge o vídeo pots comptar en mi.  
Sobretot no facis un nou millor amic per 
allà. No m’oblidis, d’acord? – va dir en 
Dani, entre llàgrimes.

- Gràcies a tu per ser el millor amic que 
es pot tenir, i també el més boig. No 
t’oblidaré mai, idiota. I recorda, si per 
fi trobes núvia, cosa que veig molt poc 
probable, ja saps, explica-m’ho tot.

- Tu igual, imbècil. Cuida’t amic.

- Cuida’t tu també.

I van tornar a abraçar-se, sabent que seria 
l’última abraçada, l’última vegada que 
es veurien en persona. I així, amb un mal al 
cor irreparable, en Marc va avançar, cegat 
per les llàgrimes i va passar la porta. Va fer 
un últim tomb per observar el seu amic, el 
trobaria a faltar. Va dir adéu amb la mà i va 
desaparèixer per la porta. Girant de vegades 
el cap i observant el seu amic que a l’igual 
que ell, al seu cap només hi tenia una cosa. 
Records.
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(...) el seu cos fou cobert de palades de 
terra, brutalment, despietadament.

La lluna s’ho mirava. Prompte foren 
coberts.

Ho dissimulàrem amb herbes. Les herbes 
aviat creixeran i per la primavera hi 
esclataran les flors.

Fragment del dietari de Pere Tarrés

“El meu diari de guerra”

Imagina que vas lligat amb manilles amb les 
mans darrere l’esquena, ara et tapen els ulls 
amb un mocador tacat de sang. Encara has 
tingut temps de veure l’escamot que tens 
davant teu com escarbota amb urgència 
ferros i estrelles.

No pots seguir llegint perquè els teus ulls són 
dos bassiols de llum nocturna, fes, doncs, 
que un altre ho llegeixi per tu. Imagina’t que 
hi ha un murmuri profund i dens, i que un tro 
de veu ordena el que s’ha de fer.

Imagina’t com et sents quan saps que el 
temps s’ha acabat injustament i que tot va 
d’un minut o dos, màxim tres.

No és una mort convencional, no, ni una 
mort amb agonia en un llit de l’hospital, ni 
tampoc una mort per accident. De què va 
aquesta mort?

Imagina’t, i fes un esforç per imaginar que qui 
està davant el piquet no és el protagonista 
del poema, ni tampoc l’autor que l’escriu, 
esforça’t més i pensa i creu-te que aquell... 
aquell... ets tu i només tu, que de sobte 
duus els ulls a l’ombra, que no t’han deixat 
acabar de llegir el poema, que ja no tens 
temps ni per trucar pel mòbil a la família, ni 
per anar a orinar quan de sobte te n’han 
vingut moltes ganes, i creus que això no 
està passant, que és un malson; tens totes 
les ganes de despertar-te i no pots, no pots 
obrir els ulls ni tan sols pots xisclar, ni demanar 
auxili, no et sent ningú i estàs imposat encara 
a la nit i a la solitud, has perdut la veu i t’has 
quedat sense saliva; però saps que et queda 
la capacitat de pensar i creus que tot és 
un error, que t’han pres per un altre, t’han 
confós potser pel que dius o potser pel que 
calles, i tu no ets tu i tu no has fet res i no 
has d’estar on ets, que ara et toca estar a 
casa, amb la dona, al llit, perquè ni tan sols 
frissa el dia i tu no entres a l’oficina del banc 
fins a les vuit, i abans d’anar-te’n li has de 
preparar l’esmorzar i pujar-l’hi al primer pis on 
hi ha la vostra habitació d’aquesta casa tan 
bonica hipotecada que pagaran els vostres 
fills, que, per cert, el primer ja ve en camí, 
perquè ella el volia i, en la llunyania reblerta 
de nit, sents entre ombres que intueixes com 
la dona et crida.

Cada segon et trobes més malament, la brisa 
del mar embolica el teu cos nafrat, i no saps 



com t’ho has fet, ni per què duus aquests 
pantalons balders de vellut en ple juliol ni per 
què el teu cos despullat duu a les espatlles 
una caçadora gruixuda com si fos militar i 
per què l’home que tens al costat encén un 
“visca” molt antic, com d’aquells que ara en 
parlen les memòries i notes com es descalça 
i creus que duu pedres a la sabata i a tu 
tot el teu cos s’ha convertit en una rabior 
desaforada.

Se t’acosta algú que està fumant i sospites 
que té molta mala llet, et convida a una 
cigarreta que refuses perquè tu no has 
fumat mai, a més no està permès i aquest fet 
t’alleugera i et dius que això no és la realitat, 
no va de debò perquè fumar està prohibit, 
no per a mi que sóc a l’aire lliure, però sí per 
a ells que són uns manats i fan la seva feina.

Aviat t’adones que confons els anys, sense 
saber si ets present o passat i de quin segle 
ets, que la teva realitat és allí i ara, encara 
que aquest ara no saps ben bé si és el d’ara 
o el d’abans.

Han donat l’ordre de carregar els fusells, si us 
plau, no t’ensorris, aguanta; imagina’t que ja 
no hi ha volta enrere, no pots fer-hi res, que 
no hi ha temps per a res, ni per resar una 
oració quan ja ni la recordes. Com et sents?, 
et suen les mans, primer? Hi ha angúnia al teu 
pit? Un buit a l’estómac com si s’encongís, 
com el dia aquell en què vares saltar al buit 
amb parapent? Les cames no sostenen el 
teu pes i els genolls et fan figa? Tremoles en 
adonar-te que ets al final quan menys t’ho 
esperaves?, i prems amb força els ulls com 
si volguessis recuperar la teva quotidianitat 

mentre llegeixes al sofà de casa El meu diari 
de guerra, de Pere Tarrés?, i ara és quan tens 
incontinència? No t’hi amoïnis, és un regall 
de  normalitat.

Cruix l’enrenou de les caixes de fusta i els 
resos d’un capellà que vesteix sotana i a 
la cintura dissimulada, o no, una del model 
Astra.

Vull caçar el teu últim pensament, vull que 
em diguis la darrera cosa que veus, si més no 
a la imaginació. Qui va davant? La dona o 
el fill, o la gana? I els teus pares?, són aquí o 
allà? I els parents? I els amics i els enemics? I 
tots els fets i els que no has fet i els que hauries 
volgut fer? I de Déu, què me’n dius?

La veu dispara que apuntin a matar, dóna’t 
manya, que això s’acaba del tot. Digues-
me, què veus? Què sents? Hi ha llum o no hi 
ha llum en aquest atzar on t’ha col·locat la 
vida sobrera? I aquella nena tan lletja de la 
teva infància de la qual sempre et reies, la 
veus? Què se n’ha fet?

Tens la boca i la gola seques, estàs preparat 
per a morir? No. Mai s’hi està, oi? Ho veig i 
vull deslligar-te del compromís i enviar-te a 
l’altra banda del paper, al lloc on ara per ara 
et correspon per a prendre consciència del 
poema.

És molt difícil posar-se a la pell d’un altre, 
sobretot quan aquesta pell ha de rebre 
l’impacte final de les bales sentencioses del 
traspàs de la vida a la mort.

Mai ens podem fer càrrec, arribat aquest 
punt dels sentiments, d’un envers la mort; 



no hi cap raó però que justifiqui una mort ni 
pot quedar impune ni prescrita per cap llei 
sortida de la mà de l’home si aquest home 
encara avui té dos dits de front.

Ara no t’ho imaginis més, tan sols creu-t’ho. 
Puja al primer pis, que la dona no pot dormir 
si no és agafada a tu, fes-li carantoines a 
la panxa i parla amb el qui encara no ha 
nascut, xiuxiueja-li com va morir el seu besavi. 
Dempeus!
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“DOLÇA INNOCÈNCIA”
DE LUA GARCERÁN REJANO

Li refrescà la boca salvant-lo de qualsevol 
mal. I li endolcí l’ànima. El posterior somriure 
mostrà les dents lleugerament morades per 
aquell suc agradable al paladar i a l’estómac. 
Immediatament, el sucre regalimant començà 
a viatjar pels molsuts llavis. El nen va fer lliscar 
les dentetes sobre el llavi inferior i xuclà amb 
ànsia, fent un soroll graciós, que li provocà un 
somriure exagerat.

S’ajudà de la llengua per no deixar escapar 
ni una sola goteta de l’aigua dolça que 
l’alimentava. Semblava que la collita d’aquell 
any donaria, per fi, fruits prou carnosos.

Sa mare el mirava orgullosa, però també 
patidora per les rojors que sovint duia en els 
genolls, quasi sagnants, i per l’estómac buit de 
la criatura. El nen era el seu trèvol de quatre 
fulles, la sort que tant li havia costat trobar. Era 
també, l’únic en qui confiava i en qui creia 
amb totes les seves forces. Tenia l’esperança 
que el petit tingués una vida més digna que 
la seva.

Els pits de sa mare mai havien estat suficients, 
era bastant esquifit i no més alt que la vinya 
que el mantenia viu. La Cesca tenia el costum 
d’arremangarli els pantalons fins a sobre 
dels genolls. Sabia que si no ho feia, vindrien 



foradats, esgarrats, fent evident la duresa de 
les muntanyes que abraçaven la seva llar, 
quasi ensorrada en la vall més bonica de la 
zona (almenys així presumia ella de les seves 
terres).

Com d’habitual, el pare mai era a casa, i així 
ho preferien tots. No era alt, però sí fornit. Al 
contrari que el seu fill, mai li havia faltat un 
bon plat a taula; conill amb salsa, arrossos 
abundants i ollades de llegum i verdures. Inclús 
més d’un dia sa iaia li sucava una bona llesca 
de pa amb un tall de cansalada; un capritx 
que en Gerard no podria degustar.

Quan ell era a casa, la Cesca caminava amb 
les espatlles encongides i la vista extingida, 
endinsada, com si mirés dins seu intentant fer-
se petita, no destacar. Així es sentia una mica 
més segura.

Ell, l’innombrable, mai li posà la mà a sobre. 
Però el cert és que tampoc va ser necessari, 
les paraules eren molt més doloroses que 
qualsevol puny.

Sovint, la Cesca hauria preferit una punyada 
al pòmul, aquell tan marcat i lleugerament 
pigós, sota la negror que tenia com a ulls. O 
una palmada a la galta ossuda, herència de 
la família paterna (també causada per la fam) 
i que l’embellia quan la menja, en èpoques 
de pluja, semblava augmentar una mica.

O una forta empenta sobre les clavícules rectes 
i esveltes, o simplement un crit estremidor. 
Qualsevol cosa abans que els mots insultants 
i xiuxiuejats, quasi silenciosos, però d’aquella 
quietud que dol. Fins i tot el seu nom li sonava 
implacable i aterridor. Ferran. Séc i raspós, 

com les paraules se li clavaven en l’esperit 
encoratjat que la feia heroïna.

Ella responia amb frases breus i sospirades, per 
por, però també perquè no tenia força per 
més. A més, era l’únic mètode per assegurar-
se reservar forces pel que realment importava 
i evitar potser les represàlies pràcticament 
garantides, síl·labes contundents més pujades 
de to que les primeres i més punyents i 
penetrants.

Així, la major part del dia, la jove endinsava les 
espardenyes en un petit terreny llaurat amb les 
mans llagades, cultivant tot el que bonament 
podia, que no era molt. De fet, no li arribava 
quasi ni per sobreviure, les terres eren massa 
àrides i desnodrides per alimentar res. Per 
consegüent, els fruits eren pobres en nutrients i 
escassos, incapaços de mantenir-los forts.

També se’n cuidava de tres o quatre gallines i 
d’una cabreta, recollint-ne els ous i estrenyent 
les mames de l’animal fins no poder més, 
aprofitant-ne tot el suc. Aquells productes i la 
vinya, eren les úniques fonts d’aliment que els 
sostenien. En el millor dels casos, reservaven 
una culleradeta de sucre d’amagatons i 
endolcien un bon vas de llet. Al Gerard li 
encantava, es delectava fent glopades 
grosses i goloses mentre, amb el cap molt 
aixecat, mirava amb ulls d’agraïment la seva 
mare. Després, es llepava els llavis de forma 
exagerada, per no deixar rastre del pecat.

Altre cop, aquest no era el cas del pare. La 
Cesca no sabia ni on ni com, però, sempre que 
dormia a casa, apareixia amb la panxa plena 
i molt poques vegades, quatre rosegons de 
pa a repartir entre la dona i el fill. Encara que 



per la innocència del Gerard no li permetia 
adonar-se’n, ell els depreciava, els ignorava, 
no era capaç ni tan sols de mirar la negror i 
sinceritat dels ulls del petit.

Ningú és tant conscient com la Cesca del 
dolor que pot provocar la indiferència.

Afortunadament, el desinterès i l’apatia 
d’aquell a qui havia estimat, quan ell no 
era així, quan ell no era ell, començaven a 
importar-li cada cop menys.

- Sóc a casa i vull sopar.

Sorprenentment, aquell divendres venia a 
dormir a casa. I no tan sols això, sinó que a 
més, se li va ocórrer demanar per sopar. Bé, ell 
no demanava les coses. Mai, mai havia sentit 
un si us plau de la seva boca. Per ell tot era 
més senzill, es limitava a exigir qualsevol cosa 
que li passés pel cap.

La Cesca s’adonà que començava a fer-ho 
per costum, quan ni tan sols ho necessitava. 
No desitjava el crostó de pa perquè després ni 
el rossegava. Ni, de ben segur, que no volia la 
manta del sofà, la calor al juny era insofrible.

Tampoc li feia falta el got pel vi aparentment 
tan desitjat, simplement perquè bevia 
directament del porró, deixant caure les 
gotes barba avall, que acabaven senyalant 
les estovalles sense que a ell li importés que la 
Cesca hagués de passar llargues estones als 
rentadors de darrere del mas.

- Ara et faig alguna cosa.

- Espero que d’això sí que en siguis capaç, 

no demano tant. I que sigui de pressa, estic 
cansat.

Estava convençuda que fes el que fes, els seus 
esforços no serien suficients per evitar, com a 
mínim, una mala cara. Tan sols desitjava que 
no obris la maleïda boca, que callés, que 
semblés mut. Amb això era més que contenta 
i sobretot tranquil·la, respirant la calma del 
silenci entre muntanyes.

Va agafar dos bons grapats d’arròs i els va 
posar a bullir adornats amb un tros de nap, 
un parell de pastanagues i mitja ceba. Una 
branqueta de romer feia de l’aigua una infusió 
i el punt just de sal magnificava el gust tendre 
de les verdures acabades de collir.

Sabia que el gest tindria conseqüències pel 
nen i per ella, haurien de reduir el plat principal 
de l’endemà, però una mica menys de gra 
hagués fet esclatar el mal geni de l’home 
assegut a taula, un senyor que ja gairebé no 
podía reconèixer.

El Ferran semblava gaudir dels esforços inútils 
de la seva dona. Pareixia que li agradés 
esperar l’assentiment amb el cap a complir 
les ordres, sentir-se així humanament distingit.

Només hi havia una situació que ella no 
passava per alt i que la feia rebrotar d’entre 
les cendres més fosques per defensar allò que 
ningú podria arravatar-li: no tolerava el mínim 
mot lleig de cara al seu fill, ni tan sols per part 
del seu propi pare.



- Mira’l aquell, ja torna a anar pels terres fent 
coses estranyes. I a sobre no se n’assabenta 
de res, sempre al seu món i fent el que li rota. 
Més ens valdria no haver-lo dut al món.

- No t’atreveixis a repetir això.

- Què dius tu ara? Saps molt bé de què et 
parlo i m’hauries de donar la raó.

- Ja prou.

- Cesca no em toquis el que no sona...

Ella va marxar amb passos irrompibles i amb 
la barbeta una mica insinuant, sabent que 
aquell atreviment podia costar-li una bona 
esbroncada. Les celles una mica endurides 
tampoc l’ajudarien. Duia els ulls regats de 
frustració i ràbia, d’impotència. Tenia els 
llavis esgotats de callar tant i entreoberts, 
semblaven a punt d’esclatar en un monòleg 
interminable de queixes, recriminacions i 
merescuts menyspreus. Li va girar l’esquena.

Exceptuant els pòmuls, la Cesca no tenia 
les faccions especialment boniques; ni 
ulls grossos i clars, ni pestanyes llargues, ni 
nas fi, ni abundants cabells. Malgrat això, 
quan semblava alliberar-se de les pors que 
l’amarraven al repòs i a l’estaticisme, l’impuls 
i els aires la feien bufona i elegant, inclús 
atractiva. De silueta sí que en podia lluir, i més 
encara tenint en compte que l’alimentació i 
el poc dormir no hi col·laboraven gaire.

Va agafar el nen i el va besar molt fort, primer 
a la galta i després als cabells. El va seure 
sobre els genolls cansats i el va prémer contra 
el seu cos.

Les orelletes petites i lleugerament doblegades 
del Gerard podien sentir el cor desesperat 
que lluitava per protegir-lo, per davant de tot. 
La cirereta que tenia

per boca somreia fent arrugar el nas diminut 
i exagerava encara més la pronunciada 
mandíbula. Tot i la foscor que els encarnava, 
els ulls desorientats, bastant guerxos, somreien 
com dos llumins poderosos. Mentrestant, les 
mans desmesuradament curtes jugaven amb 
les cortines despentinades que baixaven pel 
cos de la mare.

Les dificultats per aprendre no li permetien 
expressar-se en paraules, però la seva mare 
l’entenia més que ningú i no necessitava 
cap altra cosa. No li calia una justificació per 
estimar-lo, ni un consol per allò que li havia 
tocat passar.

Tampoc volia mirades de llàstima, ni paraules 
encoratjadores d’aquells qui, en el fons, 
no sentien estima per ella i pel seu fill. No 
necessitava res de ningú, més que l’afecte 
i les carícies del seu trèvol de quatre fulles. 
L’estimava sense motius, quina mare podria 
tenir raons per fer el contrari.

El Ferran no tenia les mateixes opinions. La 
culpava. La mirava sempre amb la vista 
incriminant. Des del naixement es comportava 
així, denigrant i imbècil, fent-la responsable 
del cromosoma de més que condicionava 
la vida de l’angelical ésser que tenien al seu 
costat. De què podia tenir-ne ella la culpa.

Amb la panxa satisfeta d’arròs, el Ferran 
s’adormí. I aquell va ser l’últim dia que la Cesca 



el va veure. El matí següent va desaparèixer i 
no tornà a trepitjar la zona.

Al cap d’uns dies les males llengües ja 
especulaven totes les possibilitats del perquè 
de la fugida. I no van tardar gens a dirigir-se 
a la dona abandonada, altre cop, amb falses 
paraules i sentiments de pena i compassió. 
Molts, fins i tot van apropar-se a la masia 
per oferir-li la seva ajuda (no sempre del tot 
sincera) i dirigir-li cares entristides, amb llavis i 
celles corbats de pietat.

El que no sabien és que ella, llavors, era la més 
feliç del món i no necessitava res de tot allò. 
El Ferran feia temps que no aportava res de 
bo a la seva humil família i sabia que ara tot 
aniria millor.

Encara no sap com, amb quin coratge ni amb 
quina força, però va posarse al capdavant 
de la petita empresa que fins ara el Ferran 
havia portat. Aquelles terres, continuaven sent 
l’única sortida possible. Així, el vi fruit del seu 
esforç, de l’empenta dels treballadors i de la 
passió amb què feia tot el que feia, va agafar 
força. La mateixa força que els va permetre 
progressar i gaudir de talls de cansalada de 
tant en tant, i de conills amb salses i arrossos 
ara sí, abundants i saborosos.

El seu fill va anar creixent amb ella, i fort i sa. No 
viuria com la resta, i segurament la demència 
li arribaria abans que a qualsevol i amb ella les 
complicacions per valdre’s per si sol, fet que 
la seva condició ja li dificultava tant. Mentre, 
però, tots dos es cuidaven mútuament.

El Gerard l’admirava, amb els negres llumins 
encesos, com a dona i com a mare. La Cesca 
ho donava tot per ell, i agraïa a la naturalesa 
l’oportunitat que li havia donat de tenir un fill 
tan sincer, tant innocent i tant màgic. Agraïa 
al Gerard haver-la fet valenta i coratjosa. 
Agraïa les terres que els envoltaven, la seva 
bellesa i els seus productes. Agraïa també la 
fruita dolça que l’havia alimentat quan ella 
no podia fer-ho com li hagués agradat. I que 
de fet, seguia fent-ho.

I així el torna a mirar, regalimant el sucre amb 
la llengua de la nova collita, aprofitant la 
dolçor com si fos l’últim plaer permès i deixant 
per rastre el somriure morat que, sense saber-
ho, havia mantingut viva l’esperança de 
la Cesca. La seva mare, culpable només, 
d’estimar-lo tant com el sol a les vinyes en 
èpoques de bonança.
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