
Diumenge 25 març
12.00 h Davant l’I.E 3 d’Abril. 
Benedicció de rams i missa a 
l’Església Ntra. Sra. del Remei.

Dimecres 28 març
16.00 h  Taller de bunyols de 
quaresma i borraines a la Llar de 
jubilats, amb la col·laboració de 
l’Anna Maria Pujol i la Pepita.
Organitza: Llar de Jubilats i Pensionistes de 
Móra la Nova 

17.00 h “Bibliochef” Llibres de 
cuina i taller per nens/es a partir de 
6 anys.

Aprendrem a fer una mona de 
pasqua amb la col·laboració de la 
Remei Nogues.
Organitza: Regidoria de Cultura

Dijous 29 març
17.00 h Espectacle infantil de 
petit format, amb titella i objectes, 
per commemorar l’any Pompeu 
Fabra (150 anys del seu naixement), 
“Mestre Fabra, caçador de 
paraules” a càrrec de Clara Soler, a 
la Biblioteca municipal. Espectacle 
recomanat a partir de 6 anys.
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 30 març
22.00 h Tradicional processó de 
Divendres Sant.

Dissabte 31 març
17.00 h A la biblioteca. 
Conferència i exposició “Memòries 

líquides. Veus des dels safareigs”.  
Homenatge i record a les tasques 
invisibilitzades i gens valorades de 
les dones en èpoques dures i sense 
comoditats. Un viatge a través dels 
safareigs per parlar de les rutines, 
els productes, les cançons, així com 
temes més trascendents com els 
tabús menstruals o els embarassos. 
Idea original de Rosa Vendrell, 
periodista, dinamitzadora cultural i 
tècnica d’Igualtat de gènere.
En acabar s’oferirà, café i pastes 
pels assistents.
Organitza: Regidoria de la Dona. Col·labora: 
Col·lectiu de Dones de Móra la Nova i 
Agrupació Cultural de Joves Los Descarrilats

Diumenge 1 abril
18.00 h Casal Municipal. Gran 
concert de cant amb el duet rus 
de St. Petersburg “Amor fino”. 
Repertori des d’òpera fins a cançons 
tradicionals catalanes. Per respecte 
a l’espectacle no es permetrà 
l’entrada un cop s’hagi iniciat el 
concert. Entrada: gratuïta.
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimarts 3 abril
17.00 h  Aula Josep Casadó de 
l’Escola d’Art i disseny, conferència 
“Ser dibuixant i no morir en 
l’intent” a càrrec de l’il·lustrador, 
Jordi Alfonso.
Organitza: Regidoria de Cultura

Del 3 al 6 abril
Intercanvi de col·leccionistes de 
xapes de cava i exposició a la Llar 

Roser Grive (filòloga) i Verònica 
Bronstein (psicòloga). Preu: 15€. 
Per més informació i inscripcions a 
les oficines de l’Ajuntament o bé on-
line a www.institutdelainfancia.org.
Organitza: Regidoria de Cultura i Institut de la 
Infància

Diumenge 8 abril
11.00 h Visita teatralitzada al  
museu del ferrocarril. Estrena 
d’una nova escena a càrrec del grup 
de teatre local “l’Estació”. Preu 
visita teatralitzada + visita guiada 
als diferents recintes del museu:  8€ 
Organitza: APFFI

Commemoració del Dia interna-
cional del llibre infantil i juvenil al 
parc 26 d’octubre.
11.00 h Presentació i contacon-
tes “Leo i el lleó, busquen la seva 
cançó” a càrrec de la seva autora i 
il.lustradora Maria i punto (infants 
fins a 3 anys). Amb la col·laboració 
dels alumnes de la Llar d’Infants El 
Comellar. En acabar, l’autora signarà 
aquest i altres llibres de l’editorial 
Caballo de cartón editores.

11.30 h Presentació de novetats 
literàries infantils i juvenils de 
diferents editorials.

12.00 h Contacontes amb Kami-
shibai amb l’actriu Gisela Llimona.

Durant tot el matí exposició i venda 
de llibres i contes infantils i juvenils. 
Organitza: Regidoria de Cultura
Col·labora: Llibreria el Núvol, llibreria Monforte 
i Institut de la Infància de Barcelona.

De 17.00 h a 19.00 h   Jornada de 
portes obertes al nou local del Banc 

Dissabte 14 abril
Cap de setmana d’Art al carrer 

9.00 h Inici del projecte artístic 
del mural de la Pça. de l’Oliver de 
l’Ateneu.

10.00 h a 13.00h i de 16.00h 
a 19.00 h      Concurs de pintura 
artístic a l’aire lliure de temàtica 
lliure, a la Pça.de l’Ateneu, per 
inscripcions a l’Ajuntament o a 
l’Escola d’Arts i disseny.

10.00 h Obertura del mercat 
artesanal. Tallers artístics i venda 
d’objectes d’art.

10.00 h a 13.00 h    Jornada de 
portes obertes de l’Escola d’Arts 
i disseny i exposició d’obres 
artístiques dels alumnes al passadís 
de l’Ateneu.

11.30 h Presentació del nou llibre 
“La nena que volia dibuixar” de 
Roser Capdevila (autora dels contes 
de les tres bessones). Tertúlia entre 
l’autora i públic amb la col·laboració 
d’Adriana Monclús i signatura de 
llibres per part de l’autora a la Plaça 
de l’Ateneu cultural.

19.00 h Concert de Jazz al costat 
de l’Ateneu a càrrec de Stromboli 
Jazz Band. Venda de tapes a càrrec 
del Club de twirling i banda de Móra 
la Nova i servei de bar a càrrec de 
l’Agrupació cultural de joves Los 
Descarrilats.
Organitza: Regidoria de Cultura
Col·labora: Club de twirling i banda de Móra 
la Nova, Agrupació cultural de joves Los 
Descarrilats.

d’Aliments i funcionament del servei 
de Caritas de Móra la Nova. c/Pau 
Picasso.

Dimecres 11 abril
19.30 h Trobada dels participants 
de converses en anglès a la 
Biblioteca municipal.

Dijous 12 abril
9.30 h Espectacle de titelles 
infantil “Peix, peixet” a càrrec 
de l’Invisible titelles, al Casal 
municipal, per als alumnes de P2 
de la Llar d’Infants El Comellar i els 
alumnes de P3,P4,P5 i 1r i 2n de l’I.E 
3 d’Abril.

11.00 h Espectacle de titelles “La 
fada Xiela” a càrrec de l’Invisible 
titelles, al Casal municipal, pels 
alumnes de cicle mitjà de l’I.E 3 
d’Abril.
Organitza: Regidoria de cultura 
Col.labora : Llar d’Infants el Comellar i l’I.E 3 
d’Abril

17.00 h Trobada dels integrants 
del club de lectura infantil a la 
Biblioteca municipal.

Divendres 13 abril
16.00 h a 20.00 h    Xerrada 
i preparació dels participants 
del projecte artístic de pintura 
del mural de la Pça. de l’Oliver 
de l’Ateneu cultural a càrrec de 
Maria Romero Morillo terapeuta 
ocupacional.
Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 15 abril
9.00 h Sortida de davant de 
l’I.E 3 d’abril per fer la caminada 
familiar organitzada per l’AMPA de 
l’I.E 3 d’Abril, amb l’itinerari des de 
Prat de Compte fins a la Fontcalda. 

12.00 h  Inauguració de l’expo-
sició “TRAJECTE” obres de pintura 
d’Isabel Torres, pintora i professora 
de l’Escola d’Arts. Tot seguit, concert 
de vermut amb la cantautora 
ebrenca Montse Castellà, a l’antic 
edifici de la Cooperativa agrària.
Organitza: Regidoria de Cultura

18.00 h Teatre al Casal Municipal, 
amb les obres: “Espases, espases, 
espases” de Lluís Montoliu a càrrec 
del grup teatral de Móra d’Ebre 
(40 minuts), descans, i recreació 
teatralitzada “Un passeig per 
l’estació” del grup de teatre local 
“l’Estació” que ens presentaran la 
nova escena que s’incorpora a les 
visites teatralitzades.
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimecres 18 abril
Edició 2018 “Fem Matemàtiques” 
2ª fase 
Concurs nacional de proves 
matemàtiques per estudiants de 
centres educatius de cicle superior 
i ESO.
8.30 h a 9.15 h Rebuda, acreditacions 
i esmorzar als estudiants participants 
al pavelló firal.
9.15 h a 9.45 h Prova rápida 
matemática al pavelló firal
10.00 h a 12.00 h Prova pràctica 
per diferents espais de Móra la Nova

de jubilats de: treballs realitzats al 
curs de manualitats i fotografies 
antigues de l’escola.
Organitza: Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Móra la Nova

Dimecres 4 abril
18.00 h  Espectacle ESO pro-
viatge 2018-19 I.E 3 d’Abril a càrrec 
dels alumnes de 1r a 3r d’ESO al 
Casal municipal.  Preu: 2€ 

19.30 h  Trobada dels participants 
de converses en anglès a la 
Biblioteca municipal.

Divendres 6 abril
9.00 h Visita de l’escriptora 
Judith Robert als alumnes de 3r 
i 4rt de l’I.E 3 d’Abril i presentació 
del seu llibre: La fada Xiela.

10.00 h Visita de l’escriptora 
Judith Robert als alumnes de 
cicle superior de l’I.E 3 d’Abril i 
presentació del seu llibre: El llibre 
de les bèsties inspirat en l’obra de 
Ramon Llull.
Organitza: Regidoria de Cultura
Col·labora: I.E 3 d’Abril

Dissabte 7 abril
10.00 h a 13.15 h   Trobada de Judo 
al pavelló d’esports del poliesportiu 
municipal Antoni Mateu.
Organitza: Ebrealcub, Consell esportiu de la 
Ribera d’Ebre i AMPA I.E 3 d’Abril

10.00 h  Curs monogràfic de 
literatura infantil “Claus per crear 
ambients i espais amb llibres. 
Sentir, vincular-se i pensar” a la 
Biblioteca municipal a càrrec de 

Dimecres 21 març
Celebració del Dia mundial de la 
poesia i narració oral a la Biblioteca 
municipal.

17.15 h Recital de poemes del 
llibre Bestiari de Joana Raspall 
amb els nens/es del club de lectura 
infantil i acompanyament musical 
dels alumnes de l’Aula de música.
Organitza: Regidoria de cultura
Col·labora: Aula de música municipal

Inauguració de l’exposició de 
cartelleria de cinema antic 
“Parelles de cinema. Temps era 
temps...” del Sr. Ramón Gurrera. 
Programes antics del cinema 
Monterio, cinema España i cinema 
parroquial de Móra la Nova. Durant 
tot el mes d’abril restarà exposat a 
l’Ateneu.

Inici de la convocatòria del III 
Concurs de punts de llibre amb 
la temàtica “Figura i obra del 
mestre Pompeu Fabra”, bases del 
concurs a www.moralanova.cat o a 
la biblioteca.

Dissabte 24 març
18.00 h Inauguració del local 
de joventut de Los Descarrilats 
al c/ Oliveres del Polígon Aubals. 
Concert musical a càrrec de Genís 
Pena, Roger Abella i Vicky López, 
amb servei de bar i tapes. Exposició 
d’art d’alumnes de l’Escola d’Arts i 
disseny de Móra la Nova.
Organitza: Agrupació Cultural de Joves Los 
Descarrilats. Col·labora: Escola d’Art i disseny 
de Móra la Nova

12.15 h a 13.15 h E s p e c t a c l e : 
“M’agrada fer-me preguntes” a 
càrrec de José Rey Cano, professor de 
matemàtiques de l’Institut Fontanelles 
i membre del Museu de Matemàtiques 
de Catalunya (MMACA).
13.30 h a 15.00 h Dinar, al pavelló 
firal.
15.00 h a 16.15 h Prova individual 
a l’Institut Escola Tres d’Abril
16.30 h a 17.00 h Entrega de 
premis i cloenda al Casal Municipal.
Organitza: I.E Tres d’Abril

19.30 h Trobada dels participants 
de converses en anglès a la 
Biblioteca municipal.

Divendres 20 abril
9.00 h  Visita dels nens i nenes 
de primer cicle d’educació infantil 
a la Biblioteca municipal

15.00 h a 17.00 h Jornada de 
portes obertes a la Llar d’Infants El 
Comellar.

18.00 h a 20.30 h E x p o s i c i ó 
“TRAJECTE” d’obres de pintura 
d’Isabel Torres a l’antic edifici de la 
Cooperativa agrària.

19.30 h Presentació del llibre 
“Darrera els seus talons”  de 
Francesca Aliern a la Biblioteca 
municipal.
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 21 abril
9.00 h Sortida de la Plaça de 
l’Església per fer excursió cultural 
“Ruta del modernisme a Reus”. 
Visita guiada a l’Institut Pere Mata, 
Gaudí Centre i façanes singulars de 
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des de la Pça. Pau Casals fins a 
l’església, ofrena de flors i missa 
en honor a la Mare de Déu de 
Montserrat.

19.00 h a 20.30 h A la biblioteca 
municipal. Trobada del grup de 
lettering per posar en pràctica la 
tècnica de l’escriptura de lettering.

Dissabte 28 abril
18.00 h a 20.30 h A l’antic edifici 
de la Cooperativa agrària, exposició 
“TRAJECTE” d’obres de pintura 
d’Isabel Torres.

18.00 h a 19.30 h  Taller d’aqua-
rel·la amb Àngels Cid i Isabel 
Torres. A partir de 7 anys, places 
limitades. Inscripció gratuïta a la 
Biblioteca Municipal.

20.00 h A la porta de l’església 
de Ntra. Sra. del Remei. Sortida 
en romeria de la imatge de Sant 
Pau en direcció a l’ermita de Sant 
Pau, en arribar, xocolatada popular 
obsequi de l’Ajuntament.
Organitza: Patronat de l’Ermita de Sant Pau

Diumenge 29 abril
12.00 h a 14.00 h A l’antic edifici 
de la Cooperativa agrària, exposició 
“TRAJECTE” d’obres de pintura 
d’Isabel Torres.

Diada de Sant Pau
Missa cantada, venda de truites 
i dolços per part del Col·lectiu 
de Dones a benefici de l’ermita, 
repartiment del ranxo.
Organitza: Patronat de l’Ermita de Sant Pau
Col·labora: Esplai Kau Kau’s, Col·lectiu de 
Dones i Ajuntament de Móra la Nova.

la ciutat. Arribada sobre les 14h. 
Transport i visita adaptada per gent 
amb mobilitat reduïda. Reserva 
prèvia a les oficines de l’Ajuntament.
Organitza: Regidoria de Cultura

16.00 h  Concert de banda de 
música amb la banda de música La 
Ginesta a la Residència i Centre de 
Dia de Móra la Nova, pels residents 
i obert a tot el públic.
Organitza: Regidoria de Cultura

18.00 h a 20.30 h A l’antic edifici 
de la Cooperativa agrària, exposició 
“TRAJECTE” d’obres de pintura 
d’Isabel Torres.

18.00 h a 19.30 h A l’antic edifici 
de la Cooperativa. Taller de dibuix 
al natural de carbonet, a càrrec 
d’Isabel Torres. A partir de 7 anys, 
places limitades. Inscripció gratuïta 
a la biblioteca municipal.

Diumenge 22 abril
Festivitat dels Tres tombs de Móra 
la Nova i celebració dels 25 anys 
de la festa. Convidem a la població 
a penjar la senyera als balcons per 
fer la festa més lluïda.

10.00 h Cercavila de carruatges 
antics de Móra la Nova i cavalls, 
amb la participació de l’hereu, 
pubilla, dames i fadrins de Móra 
la Nova i els representants del 
pubillatge nacional de Foment de 
les Tradicions Catalanes.
Organitza: Equus Ebre
Col·labora: Ajuntament de Móra la Nova

12.00 h a 14.00 h Exposició de 
quadres d’Isabel Torres a l’antic 
edifici de la Cooperativa agrària.

17.00 h a 19.00 h Jornada de 
portes obertes al nou local del Banc 
d’Aliments i funcionament del servei 
de Caritas Móra la Nova al c/Pau 
Picasso.

Dilluns 23 abril
DIADA DE SANT JORDI

Plaça. de l’Església
10.00 h Inauguració Fira de Sant 
Jordi. Venda de roses i llibres, pels 
alumnes de 6è de l’I.E 3 d’Abril.

10.30 h a 14.00 h A l’antic edifici 
de la Cooperativa agrària, exposició 
“TRAJECTE” d’obres de pintura 
d’Isabel Torres.

17.00 h Espectacle infantil a la 
plaça “Teatre arrossegat” amb la 
companyia Teatre Nu.

Llar de jubilats
14.00 h Dinar de Sant Jordi 
organitzat per l’Associació de 
jubilats i pensionistes.

Dimecres 25 abril
19.30 h Trobada dels participants 
de converses en anglès a la 
Biblioteca municipal.

Dijous 26 abril
17.15 h Trobada dels membres 
del club de lectura infantil a la 
Biblioteca municipal.

Divendres 27 abril
DIADA MARE DE DÉU DE 

MONTSERRAT
A la tarda. Tradicional processó de 
nens i nenes amb vestits regionals, 


