
CONTACTE: 
 

Per qualsevol dubte o consulta podeu posar-se en contacte a l’Ajuntament 

a través de correu electrònic o per telèfon:  

 

 drubio@moralanova.cat 

 

  977.40.03.47 

 

 

  

ORGANITZA: 

PARTICIPEN: 

mailto:fgine@moralanova.cat


BIG SUP: Taula per a ocupar entre 2 a 6 persones 

per fer un recorregut pel riu i per les proximitats de 

l'Embarcador de Móra la Nova.                                     

Du r a d a :  3 0  mi n .  /  P r e u:  2 0 € * .                                  

*El preu correspon al lloguer de la taula independent-

ment del nombre d'ocupants.  

SEGWAY: Divertit circuït habilitat a les proximitat de la 

fira.                                                                                 

Durada/ Preu: 5 min. / 2,5 €.  Durada/ Preu: 15 min. / 

PIRAGUADA: Descens guiat en kayaks i canoes des 

de Garcia fins a Móra la Nova.  

Durada/ Preu: 1 h. / 10€. 

TIROLINA: Baixada amb tirolina + motxilla del parc + 

un número per al sorteig d’una entrada per dos persones 

al parc vies altes. Preu: 5 € 

ACTIVITATS  

PARAMOTOR: Vol acompanyat per un pilot / ins-

tructor. El pilot serà el responsable de pilotar-lo. El vol 

es realitzarà a partir de 12 anys i en cas de ser menor 

caldrà el consentiment del pare o tutor.                                                          

Durada / Preu: 15 min. / 50 €. 

TALLER DE FÒSSILS:  

Durada / Preu: 30 min / 2,5€. 

Horari: 11h i 13h // 17 h i 19h                      

Per a nens de 3 a 12 anys. 

VISITA GUIADA: Visita pels espais de la batalla de 

l’Ebre a Móra la Nova. En finalitzar la visita i haurà un 

tats de vins a la fira.  

Durada / Preu: 2 h. / 7 € 

TALLER DE CAIXES NIU:  

Construcció de caixes niu. 

Durada / Preu: 30 min / 2,5€. 

Horari: 12h i 18h 

TALLER DE CONSTRUCCIONS DE PEDRA 

SECA: Vols construir una cabana de volta o un aljub 

amb argila?  

Per a nens de 3 a 12 anys. 

Durada / Preu: 1h. / 5€. 

MUSEU DEL FERROCARRIL: 

· 10:15 h: Tast de la visita teatralitzada “un passeig 

per l’estació” a càrrec del grup teatral l’Estació. 

· 11:15h: Sortida del bus per fer una visita guiada + 

passeig amb la Memé i el Tro.  

Durada / Preu: 2h / 7’50€ 
· 16:45h: Sortida del bus per fer visita guiada + pas-

seig amb la Memé i el Tro  + actuació del grup teatral 

“un passeig per l’estació”. 

Durada / Preu: 2h / 10€ 

· Conducció de la locomotora Memé: Es farà un mini 

curset per aprendre a conduir i es conduirà la locomo-

tora per les instal·lacions del museu.                         

Durada / Preu: 45 min. / 75€ 

NINOT CABELLUT: Taller on crearem un ninot a qui 

li creixeran els cabells si el reguem cada dia.  

Horari: de les 11h a les 13h i de les 17h a les 19h. 

Preu: 2’50 (a partir de 5 anys, més petits amb un adult.)  

LUDOTECA: Els més petits hi podran passar una bona 

estona creant el seu propi joc amb diferents materials. 

Els pares que ho vulguin podran deixar l’infant sota la 

supervisió d'un monitor.  

Horari: 11h a 13:30h i de 16:30h a 19h. 

Durada / Preu: 30 min. / 2’50€ 


