
Biblioteca municipal. Fins 
el 4 d’abril, Exposició 
Memòria Democràtica a 
Tarragona. Un passat per 
a no oblidar de l’AVRFT 
(Associació de víctimes 
de la repressió franquista 
a Tarragona).
Organitza: Regidoria de cultura.

Dijous, 21 març
DIA MUNDIAL DE LA 

POESIA

9.30 h Llar d’Infants 
municipal El Comellar. 
Espectacle La medusa 
perduda versió per nadons 
del conte Els sons robats 
de Mercè Ubach, a càrrec 
d’Eva Gonzàlez. 
Organitza: Regidoria de cultura.

18.00 h Biblioteca mu-
nicipal. L’hora del conte 
amb Sílvia Perelló, que ens 
llegirà el conte: El llapis 
màgic de Joan Brossa.
Organitza: Regidoria de cultura.

19.30 h P r e s e n t a c i ó 
del poemari Poemaria 
d’Elvira Perpinyà a càrrec 
del poeta i escriptor Albert 
Guiu.
Organitza: CERE.

Dissabte, 23 març
9.00 h Programa espe-
cial de l’Era del rock conduit 
per Adri Melchor a ràdio 
Móra la Nova (107.3FM), en 
motiu del 1r aniversari del 
mateix. Emissió en directe 
des de les 9 h del matí i 
durant tot el dia.
Organitza: Ràdio Móra la Nova.

11.00 h E n t r e n a m e n t 
de preparació de la Cursa 
Lo Caspolino. Explicació 
técnica, preparació de la 
tècnica d’iniciació al correr, 
reconeixement dels circuits, 
sorteig d’un dorsal per a la 
cursa i en acabar, s’oferirà 
un refrigeri per a tots els 
incrits.

Dilluns, 25 març
10.30 a 11.30 h Biblioteca 
municipal. Xerrada/col·loqui 
Recuperant la Memòria 
Democràtica a Tarragona 
1939-1948 amb la parti-
cipació dels alumnes d’ESO 
de l’I.E 3 d’Abril.
Organitza: Regidoria de cultura.

Inici de la convocatòria 
del IV Concurs local de 
punts de llibre, amb la 

Diumenge, 31 març
18.30 h
CONCERT DE CANT
AMOR FINO
Casal Municipal

Dissabte, 13 abril
18.30 h 
IMPROSHOW

Dissabte, 13 abril
19.30 h

CONCERT DE JAZZ
STROMBOLI JAZZ 

BAND
Espai Euclides

Diumenge, 14 abril
17.30 h ESPECTACLE 
FAMILIAR
MAURE EL 
DINOSAURE
Casal Municipal

DESTAQUEMtemàtica: Poemes visuals 
de Joan Brossa en motiu 
de la commemoració 
del centenari del seu 
naixament. Consultar les 
bases a la web municipal, 
biblioteca o a l’OAC.

Divendres, 29 març
13.00 h  Dinar especial 
de primavera pels avis/es 
de la residència i centre 
de dia, on degustaran la 
tradicional “clotxa” al pati 
exterior.
Organitza: Residència d’avis i 
centre de dia de Móra la Nova. 
Col·labora: Ajuntament Móra la 
Nova.

15.00 h Casal municipal. 
Espectacle teatral-musical 
Akäshia el viatge de la 
llum de la Cía. El Cau de 
l’Unicorn. Pels alumnes 
d’Infantil, cicle inicial i cicle 
mitjà de l’I.E 3 d’Abril. 
Organitza: Regidoria de cultura.

Dissabte, 30 març 
12.00 h Sala d’actes de 
l’Ajuntament. Acte públic 
de l’elecció de la pubilla i 
hereu 2019.

11.30 h Obrim l’Ajunta-
ment al poble. Visita guiada 
pels diferents espais de la 
casa consistorial. (Oficines, 
arxius, despatxos arquitecte 
municipal i regidors…). 
Grups reduïts, per apuntar-
se a l’oficina de l’OAC.
Organitza: Regidoria de cultura.

Celebració del dia de Mans 
Unides campanya “Creiem 
en la igualtat i en la dignitat 
de les persones”.

10.00 h Tradicional ven-
da de pastissos davant de 
l’oficina de La Caixa.

20.00 h Al pavelló firal 
1 d’octubre. Sopar solidari, 
venda de tiquets a Llibreria 
Monforte.
Organitza: Mans Unides.

Diumenge, 31 març 

10.30 h Pista del polies-
portiu Antoni Mateu. 
Sortida de la II Cursa Lo 
Caspolino de 5 Km i 10 Km, 
solidària amb la Fundació 
Noèlia, preu inscripció: 1€.

18.30 h Casal municipal. 
Gran concert de cant amb 
les veus prodigioses del 
duet rus de St. Petersburg 

Amor fino. Repertori des 
d’opera fins a cançons 
tradicionals catalanes.
Organitza: Regidoria de  cultura.

Dijous, 4 abril
Taller de cuina de setmana 
santa. 
Organitza: Col·lectiu de Dones de 
Móra la Nova.

16.00 h  Acte de cloenda 
del projecte Som molt grans 
dels avis/es de la residència 
i centre de dia, amb els 
alumnes de 3r d’ESO de l’I.E 
3 d’Abril.
Organitza: Residència i centre de 
dia de Móra la Nova.

Diumenge, 7 abril
Pavelló firal 1 d’octubre. II 
edició solidària “Mou-te 
amb l’esclerosi múltiple” 
caminada, bicicletada, pila-
tes i ioga amb família. 
Organitza: Ebre Pilates i Fundació 
Esclerosi múltiple.

18.00 h Casal municipal. 
Teatre amb la representació 
de l’obra Quatre dones i el 
sol amb la Cia. teatral Lo 
Teló de la Palma d’Ebre. 
Organitza: Regidoria de cultura.

Dissabte, 13 abril
ART AL CARRER 

10.00 h Pça. de l’Ateneu. 
Inici concurs de pintura 
artística a l’aire lliure.

Durant el matí. Jornada de 
portes obertes a l’Escola 
d’Arts i disseny de Móra la 
Nova i tallers de ceràmica i 
pintura per a nens i nenes.
La secció infantil i juvenil de 
la biblioteca, surt al carrer: 
vine a mirar contes i a llegir 
als diferents espais de la 
plaça de l’Ateneu.

17.00 h Activitats in-
fantils i berenar de xoco-
lata cuit a càrrec del grup 
Masovers diables de Móra 
la Nova: Pintacares 1€, 
Pintar MOC (Mocador 
Oficial del Correfoc) 1’5€ i 
xocolatada 1’5€.
Organitza: Colla Masovers diables 
de Móra la Nova.

18.30 h Improshow: Ac-
tuació de teatre improvisat 
amb Impro con Limón.

19.30 h Espai Euclides 
de la Plaça de l’Ateneu. 
Concert de jazz amb 
l’Stromboli Jazz Band, 

amenitzat amb un sortit 
gastronòmic de tapes 
a càrrec del grup de 
Twirling i banda de Móra 
la Nova.
Organitza: Regidoria de cultura  
Col·labora: Associació cultural 
de joves Los Descarrilats i Grup 
de twirling i banda de Móra la 
Nova.

Diumenge, 14 abril
Benedicció de rams i 
missa a l’església Ntra. 
Sra. del Remei 

17.30 h Casal muni-
cipal. Espectacle familiar 
Maure el Dinosaure a 
càrrec de Teatre Nu. 
Entrada solidària: 2€, a 
benefici de la protectora 
d’animals ubicada a Móra 
la Nova.

15,16,17 i 18 abril
18.00 a 19.30 h Biblio-
teca municipal. Tallers 
artístics per nens/es a 
partir de 6 anys, a càrrec 
de Nú ceràmica i tallers 
artístics.
Organitza: Regidoria de cultura.
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Ajuntament de Móra la Nova
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12.00 h Audició dels 
alumnes de l’aula de 
música municipal de Móra 
la Nova i el quartet de corda 
de l’Escola municipal de 
música de Móra d’Ebre.
Organitza: Regidoria de cultura.

15.00 h Llar de jubilats 
de Móra la Nova. Dinar de 
Sant Jordi. 
Organitza: Associació de jubilats i 
pensionistes de Móra la Nova.

18.00 h Pça de l’esglé-
sia. Espectacle infantil Ai! 
Llebreta de Cía. L’Invisible 
Titelles. 

19.00 h Entrega de 
premis del IV Concurs de 
punts de llibre i III Concurs 
de pintura artística.
Organitza: Regidoria de cultura.

Dimecres, 24 abril
Sortida a Barcelona dels 
alumnes de l’Escola d’Arts 
i disseny de Móra la Nova 
als premis TALENT ART I 
EMPRESA, durant el matí.

A la tarda. Ruta literària de 
Joan Brossa, a càrrec de la 
Fundació Joan Brossa, pel 
barri de Ciutat Vella, on es 
visitaran els poemes urbans 

de nou punts d’interès, des 
del MACBA fins al teatre La 
Seca Espai Brossa.
Organitza: Escola d’Arts i disseny 
municipal.

Dissabte, 27 abril
DIADA DE LA MARE DE 
DÉU DE MONTSERRAT

Per la tarda. Des de la Plaça 
Pau Casals, tradicional 
processó de nens i nenes 
amb vestits regionals fins 
a l’església Ntra. Sra. del 
Remei, ofrena de flors i 
missa en honor a la Mare de 
Déu de Montserrat.

19.45 h Plaça de l’esglé-
sia. La colla gegantera 
de Móra la Nova ens farà 
la presentació oficial de 
la geganteta Remei apa-
drinada pel gegant Primet 
de la colla Fénix de Reus, i 
ens oferiran una ballada.
Organitza: Colla gegantera de 
Móra la Nova.
Col·labora: Regidoria de cultura.

Dimarts, 16 abril
Biblioteca municipal. Expo-
sició Pessigolles. Catàleg 
d’emocions i sentiments, 
fins el 2 de maig.
L’exposició produïda per 
Clijcat (Consell Català del 
llibre infantil i juvenil) ens 
mostrarà, les emocions i els 
sentiments més comuns 
entre les persones i la 
manera com es reflecteixen 
en una sèrie de contes 
i novel·les per a infants 
i joves. Integrada per 9 
banderoles i 100 llibres.
Organitza: Regidoria de cultura.

Divendres, 19 abril
22.00 h Tradicional pro-
cessó de divendres sant.

Dimarts, 23 abril
SANT JORDI

10.00 h Plaça de l’esglé-
sia. Fira comercial de 
Sant Jordi de les botigues 
i entitats del poble, amb 
venda de roses i llibres per 
part dels alumnes de 6è de 
l’I.E 3 d’Abril. 
Organitza: Regidoria de comerç.


