
23 desembre  Missa a la Residència   16.30 h
24 desembre  Missa del Gall    24.00 h  
25 desembre   Nadal     12.30 h
26 desembre  Sant Esteve    12.30 h
31 desembre  Vespre cap d’any   19.00 h
1 gener   Cap d’any: Sta. Maria Mare de Déu 12.30 h
5 gener   Vespre Reis    17.00 h
6 gener   Reis-Epifania    12.30 h
7 gener   Missa de dissabte   19.00 h
8 gener   Missa de diumenge   12.30 h

ACTES

DE

NADAL

MÓRA LA NOVA

2016-2017

Agrupació Cultural i Juvenil “Los Descarrilats”
AMPA IE 3 d’Abril
IE 3 d’Abril
Aula municipal de música
Club cicloturista
Club Twirling i banda de trompetes i tambors
Col·lectiu de Dones
Comissió de festes
Creu Roja
Equus Ebre
Esplai Kau-Kau’s
Quintos 99
Associació Llar jubilats i pensionistes
Ivan Escoda
Associació Veïns Agrupació del Remei
Comerciants de Móra la Nova
Parròquia Ntra. Sra. del Remei

Horari de Misses

La parròquia convoca el concurs de pessebres

Organitza:

Col·labora:
Im

p.:



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 2016. Es podran votar les 
diferents obres presentades.
Organitza: Consell Comarcal-Joventut Ribera d’Ebre amb 
col·laboració de l’Escola d’Arts i disseny de Móra la Nova.

2 de desembre
19.30 h Presentació del llibre “Li deien Lola” 
de Pilar Romera, a la Biblioteca Municipal, la 
presentació anirà a càrrec de l’escriptor Miquel 
Esteve.

4 de desembre
10.00 h Caminada solidària pel terme a benefici 
de la Marató TV3. Concentració davant l’IE 3 
d’Abril. Cal portar aigua, esmorzar i calçat adequat.
Donatiu: 2€.
Organitza: Ampa IE 3 d’Abril.

14.00 h Pavelló firal. Dinar prenadal i ball pels 
associats de la Llar de jubilats.
Organitza: Llar de jubilats i pensionistes de Móra la Nova.

Del 9 de desembre al 7 de gener
17.00 h Inauguració de la 7a Exposició del 
Pessebre dels pensaments al c/ Ventura Gassol 
nº5 bx. (Entrada gratuïta)
Horaris de visita: Dies feiners i dissabtes de 17 h 
a 19 h. Diumenge 18 i dilluns 26 de desembre de 
16 h a 19 h. Diumenge 1 de gener de 16 h a 19 h.
- Concurs SAPS ON SOM? Participa i guanya una 
excursió en família a Benifallet.
- BON PROFIT! Feu-se una foto al photocall de 
l’exposició i entrareu al sorteig de 4 àpats. 
19.30 h Biblioteca Municipal, xerrada sobre la 
Marató de TV3: Ictus, lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques, a càrrec de Maurici Sabater.

10 de desembre
18.30 h Encesa de les llums de Nadal a la 
població.

11 de desembre, Fira de Nadal
10.00 h Pavelló firal. Inauguració de la XIII Fira 
de Nadal.
12.00 h Espectacle infantil amb la companyia 
l’Invisible titelles.

17.00 h Arribada del Patge Reial amb carruatge 
a la Plaça 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 de comerciants de Móra la Nova.

13 de desembre
17.00 h Missa de Santa Llúcia a l’Església Ntra. 
Sra. del Remei.
19.00 h Pavelló firal. Xocolatada de Santa Llúcia.
Organitza: Col·lectiu de Dones

16 de desembre
Durant el matí, a l’IE 3 d’Abril, exposició de 
postals de Nadal pels alumnes de primària i ESO.  
Activitats diverses per recaptar diners per la 
Marató de TV3 i photocall. 
12.00 h A l’IE 3 d’Abril, ball coreografiat dels 
alumnes de 2n ESO per l’alumnat del centre.
21.30 h Al Casal Municipal. Cinefòrum amb 
la pel·lícula “L’últim Samurai” d’Edward Zwick, 
comentada per Miquel Esteve.

17 de desembre
17.00 h Xocolatada a benefici de la Marató de 
TV3 a la Llar de Jubilats. Preu 2€.
Organitza: Associació de jubilats i pensionistes de Móra la 
Nova.
18.00 h  Casal Municipal. Representació de 
l’obra de teatre “Els Pastorets”, a càrrec dels 
nens i nenes de l’esplai. Preu de l’entrada: 3€ (a 
benefici de La Marató de TV3).
Organitza: Esplai Kau Kau’s.
19.30 h  Casal Municipal. Bingo solidari a 
benefici de La Marató de TV3.
Organitza: Quintos 99.

18 de desembre
11.00 h  Pedalada popular a benefici de La 
Marató de TV3. Concentració a la Pça de l’Església.
Organitza: Comissió de Festes i Club Cicloturista de Móra 
la Nova.
18.00 h  Espectacle de màgia familiar a càrrec 
d’Òscar Masdeu, a benefici de la Marató de TV3.  
Organitza: Comissió de festes.

20 de desembre
16.30 h  Arribada amb carruatge del Pare Noël 
a la Pça. de l’Església, passeig amb carruatge pels 
carrers de la població amb arribada al Pessebre 
dels Pensaments, on recollirà les cartes dels 
infants i repartirà caramels. Visita a l’exposició i 
per finalitzar xocolatada per tots els assistents. 
Organitza: Ivan Escoda. 

21 de desembre
17.00 h  Biblioteca Municipal. Contacontes “El 
petit eriçó” amb Jordina Biosca.
Col·labora: Central de Biblioteques de les Terres de l’Ebre.
19.30 h  Casal Municipal. Concert de Nadal de 
l’alumnat d’ESO acompanyat del quartet de corda 
PRIORAT, sota la direcció del professor Ronald de 
Roeck.
Organitza: Institut-Escola 3 d’Abril.

22 de desembre
10.00 h  Residència d’avis de Móra la Nova. 
Cantada de nadales per part d’alumnat de l’IE 3 
d’Abril.
10.00 h  Casal Municipal. Cantada de nadales, 
per part dels alumnes de l’IE 3 d’Abril, rebuda del 
Patge Reial i lliurament dels premis del concurs 
de postals. Ordre de la cantada: E. Infantil, C. 
Inicial, C. Mitjà, C. Superior i ESO.
Organitza: IE 3 d’Abril, Col·labora: AMPA IE 3 d’Abril.
19.30 h Escales de l’Església. Cantada de 
Nadales a càrrec dels alumnes de l’Aula Municipal 
de Música.
Organitza: Aula Municipal de Música.

23 de desembre
23, 27, 28, 29, 30 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de 
gener. Parc Infantil de Nadal al Pavelló Firal. 
(els dies 30 i 5 sols horari de matí). Horari i preu: 
matins de 9 a 13h (2€) tardes de 17h a 20h (2€).
Organitza: Regidoria de joventut.

24 de desembre
18.00 h 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 Sortida des de la porta de l’IE 3 d’Abril 
en processó dels nens i nenes de catequesi, 
representant: la Verge Maria, Sant Josep, l’àngel 
Gabriel, els pastors i el ruquet, fins l’església.

00.00 h Església Ntra. Sra. del Remei. Tradicional 
Missa del gall, cantada pel Cor Parroquial.
Organitza: Parroquia de Móra la Nova.
Col·labora: Cor parroquial i catequistes.

26 de desembre
19.00 h Casal Municipal. Cinefòrum per a tots 
els públics amb la pel·lícula “Del revés”. 
Organitza: Associació Cultural Los Descarrilats.

28 de desembre
Sortida dels nens i nenes de la Llar d’infants El 
Comellar al Parc de Nadal.

30 de desembre
18.00 h  Sala Polivalent de la Biblioteca. 
Espectacle infantil “Els contes de Muniato” a 
càrrec d’Olga Bessolí.
Organitza: Comissió de Festes.
20.00 h  Casal Municipal. Concert de cançons 
tradicionals catalanes i nadales a càrrec del grup 
vocal Antistiana Maskili.
Organitza: Comissió de Festes.

31 de desembre
11.00 h Arribada de l’home dels nassos a 
l’Ajuntament. Durant el matí el podreu veure 
passejant pels comerços i carrers de la vila.
Organitza: Regidoria de cultura.
17.00 h XI Cursa popular de Sant Silvestre. 
Sortida i arribada davant de l’Ajuntament. Obsequi 
per a tots els participants. Us animem a portar un 
motiu nadalenc per donar un bon comiat al 2016.
Organitza: Regidoria d’esports.
21.30 h Pavelló firal. Sopar de cap d’any.
Organitza: Associació cultural Los Descarrilats.
23.45 h Plaça de l’Església. Comiat musical.
Organitza: Ribera Produccions i Comissió de festes.
00.15 h Pavelló firal. Benvinguda al nou any 
2017 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, recorreran els carrers 
de la vila, fins 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.


