
Actes
de la Fira



Dijous 25 d’octubre
18.15 h
Al Casal Municipal. Recepció de les autoritats i 
del pregoner de la 187 Fira de Móra la Nova, el                   
Sr. Josep Ginesta i Vicente, Secretari General de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

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. Presentació del cartell de la 
FIO 2019 i reconeixement al seu autor. 

19.45 h
Inauguració i 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 26 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.

10.00 h
XL Jornades Agràries de la Fruita al Casal Municipal.

- La problemàtica del virus de la Sharka a la Ribera d’Ebre.
- Alternatives productives pel sector de la fruita de pinyol.

10.30 h
Jornada Tècnica Ramadera a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament.

- Sistemes d’atordiment i sacrifici a l’explotació ramadera.
- Actualització en bioseguretat d’explotacions.
- GTR: gestió telemàtica ramadera.

11.00 h
Obertura de la Fira del Vi.

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

14.00 h
Tancament del recinte firal.

16.00 h
Obertura del recinte firal.

16.30 h
Jornada Tècnica, Nous reptes en el maneig del cultiu 
de l’olivera: Reducció de l’alternança i optimització del 
sistema productiu, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

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

Des de les 17 h i fins les 22.00 h
Exposició del prestigiós fotoperiodista ebrenc, 
Carmel Biarnès, titulada “Carmel Biarnès, fotògraf de la 
Ribera d’Ebre”. A la Plaça de l’Església.

Des de les 17 h i fins les 22.00 h
Estand de Ràdio Móra la Nova, emissió en directe al 
107.3 de la FM a la Plaça de l’Església.

19.00 h
Presentació dels vins novells de la collita 2018, 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. Autoconsum d’energia solar per a 
instal·lacions agrícoles i ramaderes, a la Sala d’actes de 
l’Ajuntament, a càrrec de SALTOKI, ponent: Xavier Ocaña. 
Organitza: Enginyers Tarragona

22.00 h
Tancament del recinte firal.

22.00 h
Teatre al Casal Municipal. Entrada gratuïta.

Dissabte 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.

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

11.30 h
Xerrada a la Sala d’Actes de l’Ajuntament amb el títol “El 
gos, un altre veí: tinença responsable, benestar 
animal i civisme” amb els ponents: Andrea Castro i 
Xavi Méndez (instructors en formació per l’Associació de 
guies canins de la policia local de Catalunya, AGCPLC).

12.00 h
Exhibició d’esquilar animals a l’exterior del pavelló 
ramader. Col·labora: Equus Ebre.

12.30 h
Demostració de ferrar animals a l’exterior del pavelló 
ramader. Col·labora: Equus Ebre.

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 
Artesana.

Des de les 17 h i fins les 22.00 h
Exposició del prestigiós fotoperiodista ebrenc, 
Carmel Biarnès, titulada “Carmel Biarnès, fotògraf de la 
Ribera d’Ebre”. A la Plaça de l’Església.

Des de les 17 h i fins les 22.00 h
Estand de Ràdio Móra la Nova, emissió en directe al 
107.3 de la FM a la Plaça de l’Església.

18.00 h
Espectacle de volteig cosac i posta hongaresa, al 
costat del pavelló ramader. A continuació, exhibició de 
doma natural. 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 
Artesana situada al carrer Tres d’Abril.

22.00 h
Tancament del recinte firal.



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

BLAUMUT 
Gertrudis
Mon dj

TROPICAL RIOTS pd’s
Preus: 
•   8€ anticipada a les oficines de l’Ajuntament.
•  10€ durant els dies de fira i el mateix dia del concert.
• 5€ amb carnet +JoveMLN sols a les oficines de 
l’Ajuntament.
• Entrada gratuïta als menors de 12 anys (hauran d’adquirir 
l’entrada anticipada a les oficines de l’Ajuntament).
Col·labora: Associació de Joves Los Descarrilats

Diumenge 28 d’octubre
10.00 h
Obertura del recinte firal i de la Fira de la Cervesa.
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, a l’exterior del 
pavelló ramader.

11.00 h
Obertura de la Fira del Vi.

12.00 h
Exhibició de ferrar una roda de carro i demostració 
d’esquilar animals a l’exterior del pavelló firal. 
Col·labora: Equus Ebre.

12.30 h
Concert de Vermut a la Fira del Vi a càrrec de

14.00 h
Tancament del recinte firal.

16.00 h
Obertura del recinte firal i de la Fira de la Cervesa.

17.00 h
Obertura de la Fira del Vi.

18.00 h
Espectacle de volteig cosac i posta hongaresa, al 
costat del pavelló ramader. A continuació, exhibició de 
doma natural.
Col·labora: Equus Ebre.

18.00 h
Tast de Cervesa Electrònic a la Fira de la Cervesa 
Artesana situada al carrer Tres d’Abril.

22.00 h
Clausura de la 187ena Fira Agrícola, Ramadera i 
Industrial.

Joan Reig




