
Diumenge 26 març
18.00 h
TEATRE DE TITELLES
Pau. La vida de Pau Casals

Diumenge 2 abril
18.30 h
TEATRE
El Florido Pensil

Dissabte 8 abril
19.00 h
CONCERT
Quartet de corda Txaç

Dissabte 22 abril
18.00 h

ESPECTACLE MUSICAL
Mamma Mia!

18.30 h  Casal Municipal. Obra 
de teatre “El Florido Pensil” a 
càrrec del grup la Teatr’Era de 
Castellvell del Camp.
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 7 abril
De 10.00 h a 13.00 h  Escola 
d’arts i disseny de Móra la Nova. 
Taller de flors de paper per 
associats de la llar de jubilats i 
associats del col·lectiu de dones. 
Preu: gratuït. Places limitades. 
Inscripcions a l’ajuntament. 
Organitza: Regidoria de Cultura i la 
Dona
Col·labora: Escola d’Arts i Disseny de 
Móra la Nova

17.00 h Llar de Jubilats. 
Conferència “El dret a morir 
dignament, un dret humà” 
i posterior col.loqui, a càrrec 
de l’Associació Dret a Morir 
Dignament.
En acabar, s’oferirà un aperitiu.
Organitza: Regidoria de Serveis 
Socials
Col·labora: Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Móra la Nova

19.00 h Biblioteca Municipal. 
Presentació del llibre “Exercici 
de memòria, IV. Els nens i les 
nenes de la guerra civil” d’Emili 
March i Jordana, on s’hi fa una 

Diumenge 2 abril
10.00 h Parc 26 d’Octubre. 
Dia internacional del llibre 
infantil i juvenil. La biblioteca 
surt al carrer, llibres, contes, 
contacontes a càrrec de Vivim 
del cuentu i l’espectacle El petit 
món dels germans Lambe de la 
Cia Encaixats, durant tot el matí.

Divendres 17 març 
20.00 h Biblioteca Municipal. 
Trodada del club de lectura per 
comentar el llibre “Jo confesso” 
de Jaume Cabré.

Dissabte 18 març
10.00 h a 14.00 h Sala d’Actes 
de la Biblioteca, formació 
“Sentiments i afectivitat a 
través dels contes” amb la 
psicòloga Verònica Bronstein. 
Inscripció on-line a l’Institut de 
la Infància.

16.00 h a 19.30 h Sala d’Actes 
de la Biblioteca, taller de 
creativitat i emocions inspirat 
en l’obra d’Hervé Tullet a 
càrrec de la psicòloga Verònica 
Bronstein. Inscripció on-line a 
l’Institut de la Infància.
Organitza: Institut de la Infància      
Col·labora: Ajuntament de Móra la Nova

18.00 h Conferència-taller 
i presentació del llibre “Ser 
padres, ser hijos. Los desafíos 
de la adolescencia” a càrrec de 
l’autor Mario Izcovich (psicòleg i 
psicoanalista). En acabar l’AMPA 
de l’IE 3 d’Abril oferirà un aperitiu 
als assistents.
Organitza: Regidoria de Cultura       
Col·labora: AMPA IE 3 d’Abril

menció especial, a títol pòstum, 
al moranovenc Joan Anguera.   
Organitza: Regidoria de Cultura

   

Dissabte 8 abril
Dissabte d’Art al carrer, a 
l’Ateneu cultural
De 10.00 h a 13.00 h Escola 
d’art i disseny de Móra la Nova. 
Jornada de portes obertes.
Exposició d’obres artístiques 
dels alumnes al passadís de 
l’Ateneu cultural.
Exposició projecte de final de 
curs a l’Aula Josep Casadó.

De 10.00 h a 13.00 h i de 16.00 h 
a 19.00 h  Plaça de l’Ateneu. 
Concurs de pintura artística a 
l’aire lliure de temàtica lliure, 
per inscripcions a l’Ajuntament o 
a l’Escola d’Art i Disseny.

17.30 h  Biblioteca Municipal. 
Inauguració de la integració de 
la nostra biblioteca a la Xarxa 
de Biblioteques Públiques de 
Catalunya. 

18.00 h  Plaça de l’Ateneu 
Cultural. Assaig teatral al carrer 
amb la representació de “l’Exili” 
de l’obra: “Bladé. De la Ribera a 
Mèxic” d’Artur Bladé i Desumvila,  
a càrrec de la Companyia Endins 
Art. 

destaquem
Casal Municipal

Ateneu
Cultural

Dimarts 21 març
19.30 h Biblioteca Municipal. 
En motiu del dia mundial de la 
poesia i la narració oral. Recital 
poètic amb acompanyament 
musical a càrrec de l’Associació 
poemes al vent i l’aula municipal 
de música de Móra la Nova.

Dijous 23 març
20.00 h Biblioteca Municipal. 
Lectura en veu alta i poesies a 
càrrec dels membres del club de 
lectura. Obert a tot el públic.

Divendres 24 març
19.00 h Sala d’Actes de 
l’Ajuntament. Conferència “Ser 
només pares” a càrrec de Pep 
Marí.
Organitza: AMPA IE 3 d’Abril

Dissabte 25 març
Cap de setmana dedicat a la 
figura de Pau Casals

9.00 h Sortida de la Plaça 
de l’església amb autocar 
(adaptat a persones amb 
mobilitat reduïda), per  fer una 
visita guiada al museu Pau 

Casals del Vendrell, arribada 
aproximada a Móra a les 14.00 
h. Viatge i visita: Gratuït.
Cal inscripció prèvia a 
l’Ajuntament. Places limitades.
Organitza: Regidoria de Cultura

10.00 h  Plaça de l’Església i 
durant tot el matí, parada de 
recollida i venda de pastissos 
a benefici de Mans Unides.

17.00 h Pavelló Firal.  Acti-
vitats per a infants amb 
l’esplai Kau Kau’s.

21.00 h Pavelló Firal. Sopar 
solidari, bingo i presentació 
del projecte de Mans Unides. 
Venda de tiquets a la llibreria 
Monforte i Merceria Tonyi.

Diumenge 26 març
18.00 h Casal Municipal. Es-
pectacle de titelles  “Pau. La 
vida de Pau Casals” a càrrec de 
Forani Teatre. Entrada: gratuïta.
Organitza: Regidoria de Cultura

27 al 31 març
10.30 h Biblioteca Municipal. 
Curs d’informàtica per socis/
es de la llar de jubilats i sòcies 
del col·lectiu de dones de Móra la 
Nova.

Inscripcions a l’Ajuntament. 
Places limitades.
Organitza: Regidoria de Serveis 
Socials i de la Dona
Col.labora: Telecentre

Presentació de la convocatòria 
del II Concurs de punts de llibre 
amb la temàtica “Pau Casals”.
Organitza: Regidoria de Cultura     
Col·labora: Institut Ramon Muntaner i 
Escola d’Art i disseny de Móra la Nova

Dissabte 1 abril
12.00 h Sala d’Actes de 
l’Ajuntament. Acte públic de 
l’elecció de pubilles i hereus 
2017.
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Festes.

19.00 h  Ateneu Cultural. 
Concert de corda amb el quartet 
Txaç! Venda de tapes i begudes a 
càrrec de Los Descarrilats i Grup 
de Twirling i Banda de Tambors 
de Móra la Nova.
Organitza: Regidoria de Cultura 
Col·labora: Escola d’Art i Disseny de 
Móra la Nova, Associació Cultural de 
Joves Los Descarrilats i Club de Twirling 
i Banda de Tambors de Móra la Nova.

Diumenge 9 abril
12.00 h Davant l’IE 3 d’Abril.
Benedicció de rams, i missa a 
l’Església Parroquial de Ntra. Sra. 
del Remei.

18.30 h Església Parroquial. 
Concert de música sacra a 
càrrec de la soprà Isabel Cañas, 
el tenor Josep Anton González, 
i el pianista Marc Torres, amb 
la projecció d’imatges de la 
setmana santa de Móra la Nova 
en el transcurs del temps.
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimarts 11 abril
16.30 h  C/ Major,99. Taller 
de cuina “Menú de quaresma i 
pasqua”. Places limitades. Preu 
sòcies col.lectiu: 3€. Preu no 
sòcies: 5€. 
Organitza: Col·lectiu de Dones de 
Móra la Nova
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Diumenge 23 abril
DIADA DE SANT JORDI

Plaça de l’Església

10.00 h Inauguració Fira 
de Sant Jordi. Venda de roses i 
llibres per part dels alumnes de 
6è de l’IE 3 d’Abril.

12.00 h Entrega de premis 
del concurs de punts de llibre i 
del concurs de pintura artística.

17.00 h Taller de manua-
litats i jocs de Sant Jordi 
per a nens i nenes, a càrrec 
d’Ebrealcub.
Organitza: Regidoria de Cultura i de 
Comerç

Llar de jubilats

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

Dijous 27 abril
DIADA DE LA

MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

Per la tarda. Tradicional 
processó de nens i nenes amb 
vestits regionals, ofrena de 
flors i missa en honor a la Mare 
de Déu de Montserrat.

Divendres 14 abril
22.00 h Tradicional processó 
de Divendres Sant.

18 abril al 2 maig
Ateneu Cultural. Restarà oberta 
l’exposició: “Patrimoni oblidat, 
memòria literària” de l’Institut 
Ramon Muntaner, de dilluns a 
dissabte de 16.00 h a 20.00 h.

Divendres 21 abril
19.00 h Ateneu Cultural. 
Inauguració de l’exposició: 
”Patrimoni oblidat, memòria 
literària” a càrrec dels 
comissaris Josep Santesmases i 
Pineda Vaquer de l’Institut Ramon 
Muntaner. Tot seguit, presentació 
del catàleg, web de l’exposició 
i lectura de textos literaris a la 
Biblioteca Municipal.
Organitza: Institut Ramon Muntaner     
Col·labora: Regidoria de Cultura

Dissabte 22 abril
18.00 h Casal Municipal. 
Espectacle del musical Mamma 
Mia, a càrrec de la Coral de 
Rasquera.
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 28 abril
19.00 h Ateneu Cultural. 
Taller de la jota de Móra la 
Nova a càrrec de l’Associació 
cultural “Lo fardell patxetí”.
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Festes

Dissabte 29 abril
20.00 h 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 30 abril
DIADA DE SANT PAU

Missa cantada, subhasta de 
dolços, 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


