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Pregoner de la Fira 2019
La Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova és, com sabeu, un 
referent del dinamisme econòmic a les comarques del sud de Catalunya, molt 
en particular a l’eix Ribera d’Ebre – Terra Alta - Priorat. Un punt de trobada 
multisectorial que exerceix de termòmetre de la vitalitat econòmica d’aquest 
territori que enguany arriba a la 188a edició amb una salut de ferro. 

Més enllà del seu impacte social i econòmic, com a riberenc que sóc i em 
sento aquesta Fira no és un esdeveniment més. Des que tinc ús de raó era una 
cita assenyalada en vermell al calendari, una d’aquelles que esperaves amb 
impaciència, per què suposava que la comarca es vestia de llarg. Sortir de bon 
matí de Vinebre, agafar el Caspe a Ascó i no tornar a casa fins la nit era una 
aventura que vaig repetir durant molts anys i de la que en conservo molt bons 
records. Un ritual farcit d’experiències, amistats i, també, aprenentatges. 

En aquest sentit, a la Fira de Móra vaig tenir l’ocasió de consolidar uns valors 
professionals que crec que actualment cal reivindicar. Em refereixo a la 
dimensió personal i ètica dels negocis. Ara que cada cop els tractes comercials 
són més virtuals, hem de defensar els valors de sempre, que són també els que 
presideixen la Fira de Móra: la confiança, la proximitat, el treball en xarxa... En 
l’era de la signatura digital pren més sentit que mai una encaixada de mans. 

Per tot plegat, és per a mi un gran honor acompanyar-vos, un cop més, a aquesta 
edició de la Fira de Móra. Un esdeveniment al que en aquesta nova etapa de 
la Cambra de Comerç de Reus donem tot el nostre suport, compromesos com 
estem amb la vitalitat econòmica de tot el nostre territori. 

Jordi Just Miró
President de la Cambra de Comerç de Reus

Jordi Just Miró
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President de la Fira

La Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova arriba a la seva 188 
edició. Són 188 anys d’història que doten a la nostra Fira d’una singularitat 
excepcional. Però no només per la seva llarga tradició, sinó perquè és un 
esdeveniment social i econòmic de primera magnitud a les comarques 
tarragonines; però també amb una influència important a les comarques 
limítrofs.  

No és casual que la Fira s’implantés en una població com Móra la Nova, una 
cruïlla de camins, amb el riu Ebre com a via fluvial, amb el camí de Reus cap 
a l’Aragó, així com la via que unia Tortosa amb Lleida. 

Però les Fires perviuen al segle XXI, i ho fan reinventades, com a espai de 
relacions comercials, socials, però també d’oci. Anem a firar és una verb que 
tota la gent de les nostres comarques hem utilitzat alguna vegada i gairebé 
sempre relacionat amb la Fira der Móra la Nova. I aquest any, com sempre, la 
Fira i la gent de Móra la Nova us rebrà amb els braços oberts perquè feu un 
vol per la Fira, saludeu als vells amics, feu un mos i fireu. 

Finalment, i com m’agrada fer sempre, vull agrair a la Comissió i a la Regidoria 
de Fires tota la seva dedicació per a que tot funcioni com cal i desitjar-vos 
a tots vosaltres que gaudiu d’aquesta 188 edició de la Fira de Móra la Nova.

Francesc X. Moliné Rovira
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Un any més ja tornem a tenir la Fira aquí, i ja són 188 edicions d’aquest 
certament tant important pel nostre territori. La Fira Agrícola, Ramadera i 
Industrial és un esdeveniment que any rere any, entre tots, l’hem anat cuidant 
i fent gran, és així com hem aconseguit donar-li el prestigi que es mereix. Els 
moranovencs i moranovenques n’estem molt orgullosos i sempre que podem 
convidem a amics i familiars a gaudir de la nostra festa gran!

Des de la comissió organitzadora treballem intensament per tirar endavant 
la fira i que en cada edició puguem trobar tot allò que tant la caracteritza: 
tradició, ramaderia, diversió, entreteniment, comerç, agricultura, formació, 
novetats... Volem que la fira sigui un acte acollidor on tothom s’hi pugui  
sentir com a casa i ens faci gaudir d’un ambient festiu.

Des d’aquí vull agrair el gran treball que realitza la comissió de fira i les 
hores de dedicació per a que tot estigui a punt el dijous a la tarda, així com 
també vull fer un reconeixement al personal de l’Ajuntament que treballa 
incansablement per organitzar i per muntar tot allò que la fira necessita. 
Per tal de poder realitzar un esdeveniment d’aquestes característiques ens 
cal molta col·laboració i molta comprensió per part de tothom, de vegades 
les coses no són al gust de tots però continuarem treballant i rectificant per 
aconseguir millorar en les nostres tasques.

Veïns i veïnes de Móra la Nova, visitants, expositors, firaires... Us animo a que 
assistiu a les jornades tècniques, a les exhibicions ramaderes, a les activitats 
de la fira del vi, als concerts, i que gaudiu passejant pel recinte firal.

Bona Fira!

Directora de la Fira

Míriam Vinaixa Rey
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Components Comissió
organitzadora de la Fira

President 
Francesc Xavier Moliné i Rovira 

Directora 
Míriam Vinaixa i Rey 

Coordinador 
Marc Romera i Abelló 

Técnic Dinamitzador
David Rubio i Pena

Àrea de Protocol i
Comunicació 
Lourdes Bienvenido i Barrios 

Àrea d’Accessos,
Serveis i Seguretat 
Joan Rodríguez i Sabaté 
Jesús Àlvarez i Vilàs 

Àrea de Ramaderia 
Josep Escoda i Piñol 

Àrea d’Agricultura 
Julio Monfort i Tena 
Antoni Cutrona i Cutrona 

Àrea Fira del Vi 
Montse Viña i Borrull 
Antoni Cutrona i Cutrona 
Joan Casanova i Falcó 
Marta Buch i Escriche 
Marc Romera i Abelló 

Àrea del Pavelló Firal 
David Llauradó i Àvila 

Àrea de Comerç i Firaires 
Esther Escolà i Piñol 
Miriam Pi i Diez

Regidoria de Cultura 
Maria Font i Vallespí 

Àrea de Promoció Econòmica 
Bruno Gironés i Balsebre

Comissió organitzadora
de la Fira





electrònica
canalda

A U D I O - V Í D E O   P R O F E S S I O N A L
977 400 928   WWW.CANALDA.TV   MÓRA D’EBRE

Tels. 877 055 667 / 642 330 776
c/ MAJOR, 132  MÓRA LA NOVA (Tarragona)
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Les pubilles i hereus 2019,
us desitgen UNA BONA FIRA



639 635 422

Instal.lacions de Gas - Biomassa
Aerotèrmia i Terra Radiant

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

Electricitat - Fontaneria
Aire condicionat - Calefacció

Energia Solar - Descalsificadors
Osmosi



DANIEL PRIGOREANU

Carlos Ripoll Nogués
Carrer l’Estel, 23

43770 Móra la Nova
(Tarragona)

Telèfons:
659 94 40 81
977 40 21 76

carlosripoll68@gmail.com

INSTAL.LACIONS S.L.

Grup
Alimentari
Guissona

bon   rea

Ctra. Garcia, S/N

Tel. 977 40 08 22

watshapp: 608 28 65 72

info@recmontserrat.com

Gestor de residus E-883-05

Josep Juncosa Mañé
Agent Exclusiu
C/ Maria Pineda, 10
43770 Móra la Nova
Tel. 977 402 425
jjuncosa@generalimediadores.es



FIO
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premis del xvii concurs
d’olis d’oliva (fio 2019)

La Comissió Organitzadora de la Fira de l’Oli FIO 2019, d’acord amb les bases de la 
convocatòria del XVII concurs d’olis de la FIO, un cop comprovat el compliment de les bases 
ha admès a concurs 39 mostres, distribuïdes en dos lots degudament codificats. El Panell 
de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya ha procedit a resoldre el concurs i ha 
redactat l’acta que nosaltres acatem.

LOT D’OLIS DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA:
1r. Premi: Alanterres SLU, d’Horta de Sant Joan.
2n. Premi: Olis Rius d’Or SCP, de la Fatarella.
3r. Premi: Premi ex aequo, Biocaseres, de Caseres i Alanterres SLU, d’Horta de Sant Joan.

LOT D’OLIS DE PRODUCCIÓ CONVENCIONAL:
OLIS AMB FRUITAT MADUR:
1r Premi: Oleum Tibissi, de Rasquera.
2n Premi: Mas Beturià, de Batea.
3r Premi: Caterra Societat Cooperativa, de La Pobla de Massaluca.
OLIS AMB FRUITAT VERD DOLÇ:
1r Premi: Az-Azeytun XCIII SL, de Batea.
2n Premi: Az-Azeytun XCIII SL, de Batea.
3r Premi: Mas del Clos, de Móra d’Ebre.
OLIS AMB FRUITAT VERD AMARG:
1r Premi: Mas del Clos, de Móra d’Ebre.
2n Premi: Priordei, de Margalef de Montsant.
3r Premi: Pz Turch SL, de Rasquera.

PREMI AL MILLOR OLI PER VOTACIÓ POPULAR
Mas del Clos de Móra d’Ebre



 
 

  
 

 

Vins de qualitat

DO Terra Alta

C/ Onze de Setembre, 5 
Móra la nova

678884263

C/ Tendes, 1 • Flix (FisioEbre)



Pol. Ind. Els Aubals, Plaça de l’Oli - Parcel.la 11
43770 Móra la Nova

Tel. 977 400 851 - 646 480 735
santi.sabate@gmail.com



Us desitja molt bones FIRES Fira
del vi



188
FIRA MÓRA LA NOVA

Expositors Fira del Vi
DO MONTSANT
CELLER CEDÓ ANGUERA, SL    LA SERRA D’ALMOS
AIBAR 1895 SL     DARMÓS
CELLER MASROIG     EL MASROIG
CELLER ANGUERA DOMENECH   DARMÓS
MAS DE LA CAÇADORA    ELS GUIAMETS

DO TARRAGONA
CELLER PEDROLA     MIRAVET
HELGA HARBIG CEREZO    RASQUERA
SUÑER VINS I OLIS     GINESTAR
MOLÍ DE RUÉ      VINEBRE

DO TERRA ALTA
CASA MARIOL      BATEA
ESCOLA AGRÀRIA GANDESA     GANDESA
CELLER COOPERATIU DE GANDESA (DISBEGRUP G3, SL) GANDESA
AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE, SCCL   CORBERA D’EBRE
CELLER BATEA      BATEA
VITICULTORS BATEANS, SCCL     BATEA
BIELSA RUANO VINS     VILALBA DELS ARCS
LA MADRE VERMOUTH / LA BACCHANAL WINES BATEA
MAS BETURIA      BATEA

DOQ PRIORAT
ESCOLA D’ENOLOGIA INS PRIORAT   FALSET
MAS DELS ESTELS     FALSET
CELLER BALMAPRAT     PORRERA

SENSE DO
VINS PEDRA VOLTA     NONASP

ALIMENTACIÓ
DELTAMAR, DELTEBRE
DISTRIBUCIONS CÀRNIQUES I RAMADERES NOGALES SL, MÓRA D’EBRE

Amb la col·laboració de:

NEGRES RESERVA (17)
1r premi: L’AUBE 2015 – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA – BATEA
2n premi: VIVERTELL RESERVA – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA – BATEA
3r premi: TIPICITAT – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA – BATEA

NEGRES CRIANÇA (13)
1r premi: PRIMÍCIA CRIANÇA – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA – BATEA
2n premi: SOMDINOU – DO TERRA ALTA – CELLER COOPERATIU DE GANDESA – GANDESA
3r premi: CASA MARIOL SAMSÓ CRIANÇA – TERRA ALTA – CELLER MARIOL – BATEA

NEGRES JOVES (11)
1r premi: SENSE - DO TERRA ALTA – CELLER BATEA - BATEA
2n premi: LO NOI DEL SAXO NEGRE – DO TERRA ALTA – CELLER BIELSA RUANO VINS – VILALBA DELS ARCS
3r premi: VALLMAJOR NEGRE – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA – BATEA

BLANC CRIANÇA (10)
1r premi: SOMDINOU – DO TERRA ALTA – CELLER COOPERATIU DE GANDESA – GANDESA
2n premi: PRIMÍCIA BLANC – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA – BATEA
3r premi: CASA MARIOL – GARNATXA BLANCA – DO TERRA ALTA – CELLER MARIOL – BATEA
3r premi: PURESA – DO TERRA ALTA – CELLER COOPERATIU DE GANDESA – GANDESA

BLANCS JOVES (20)
1r premi: GANDESOLA – DO TERRA ALTA – CELLER COOPERATIU GANDESA – GANDESA 
2n premi: SOMDINOU – DO TERRA ALTA – CELLER COOPERATIU GANDESA – GANDESA
3r premi: CASA MARIOL – GARNATXA BLANCA – DO TERRA ALTA – CELLER MARIOL - BATEA

ROSATS (8)
1r premi: VALLMAJOR – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA - BATEA
2n premi: DE BANDERA – FORA DO – MAS DE LA CAÇADORA – ELS GUIAMETS
3r premi: GANDESOLA – DO TERRA ALTA – CELLER COOPERATIU GANDESA – GANDESA
DOLÇOS-LICOROSOS (15)
1r premi: POBLE VELL BLANC 2012 – DO TERRA ALTA – AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE – CORBERA D’EBRE
2n premi: POBLE VELL NEGRE 2012 – DO TERRA ALTA – AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE – CORBERA D’EBRE
3r premi: PANSES – FORA DO – MAS DE LA CAÇADORA – ELS GUIAMETS
ESCUMOSOS (4)
1r premi: HELGA DE BIOPAUMERÀ – DO TARRAGONA – HELGA HARBIG CEREZO - RASQUERA
2n premi: PRIMÍCIA BRUT NATURE – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA – BATEA
3r premi: CAMÍ DE SIRGA – DO TARRAGONA – CELLER PEDROLA – MIRAVET
VERMUT (5)
1r premi: CASA MARIOL VERMUT NEGRE – DO TERRA ALTA - CELLER MARIOL – BATEA 
2n premi: CASA MARIOL VERMUT BLANC – DO TERRA ALTA - CELLER MARIOL – BATEA
3r premi: L’APERITIU – DO TARRAGONA – CELLER PEDROLA - MIRAVET
NATURALS (5)
1r premi: VINYES DEL SUD – DO TERRA ALTA – ESCOLA AGRARIA DE GANDESA – GANDESA 
2n premi: DESOBEDIENT BLAN BRISAT 2018 – FORA DO – MAS DE LA CAÇADORA – ELS GUIAMETS
3r premi: DESOBEDIENT NEGRE – FORA DO – MAS DE LA CAÇADORA – ELS GUIAMETS

Relació
de vins
premiats
al XXVI
Concurs
de Vins

Amb la col·laboració de:

El passat 15 
de maig de 
2019 va tenir 
lloc al Pavelló 
Firal de Móra 
la Nova el tast 
dels 108 vins 
participants al 
XXVI concurs. El 
jurat composat 
per enòlegs, 
productors, 
professors, 
alumnes i 
membres de 
l’associació 
La Fil·loxera 
van puntuar 
les mostres 
presentades 
amb el següent 
resultat:



ESTÈTICA

EVA BARGALLÓ i MARGALEF
C. Major, 37 · Tel. 977 402 163 · 43770 Móra la Nova



Actes de 
la fira
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DIJOUS 24 D’OCTUBRE
18.15 h
Recepció al Casal Municipal de les autoritats 
i del pregoner de la 188 Fira de Móra la Nova 
el Sr. Jordi Just Miró President de la Cambra de 
Comerç de Reus.

18.30 h
Al Casal Municipal. Parlament del president de la 
Fira i pregó inaugural del certamen. Lliurament 
dels premis del concurs literari i del concurs de 
vins. Reconeixements i agraïments. Presentació 
del cartell de la FIO 2020 i reconeixement al 
seu autor. 

19.45 h
Inauguració i visita al Recinte Firal.
A partir de les 18.30h. Ràdio SER Móra d’Ebre 
emetrà l’acte d’inauguració de la Fira en 
directe.

22.00 h
Tancament del Recinte Firal.

DIVENDRES 25 D’OCTUBRE
10.00 h
Obertura del Recinte Firal.
Durant tot el dia hi haurà una exposició d’aus 
exòtiques a l’interior del pavelló ramader.

10.00 h
XLI Jornades Agràries de la Fruita al Casal 
Municipal.

- Resultats de l’estudi per la diversificació 
de cultius a la Ribera d’Ebre, a càrrec de la 
Sra. Núria Descarrega, Tècnica de Suport al 
sector agroalimentari del Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre.
- El kiwi a la Ribera d’Ebre una alternativa a 
la fruita de pinyol, a càrrec del Sr. Lluís Soria 
Ruiz, Enginyer Tècnic Agrícola de Vivers 
Viladegut SL.
- Fertilització del sòl i gestió de les 
dejeccions ramaderes, a càrrec de la Sra. 
Pilar Mallol Casal, Enginyera Agrònoma de la 
Universitat de Lleida.*

10.00 h
Jornada Tècnica Ramadera a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament.

-Condicions de bioseguretat en 
explotacions porcines, a càrrec de la Sra. 
Elsa Buenaventura, Veterinària del Servei 
d’Ordenació Ramadera del DARP.
-Gestió de l’escuat en porcí, a càrrec de 
la Sra. Elsa Buenaventura, Veterinària del 
Servei d’Ordenació Ramadera del DARP.
-Experiències del sector, a càrrec del Sr. 
Roger Baulenes, ramader de porcí d’Osona.
- Fertilització del sòl i gestió de les 
dejeccions ramaderes, a càrrec de la Sra. 
Pilar Mallol Casal, Enginyera Agrònoma de la 
Universitat de Lleida.*

*Cal tenir en compte que la darrera ponència de 
cada jornada serà comuna, amb una durada de 
2h. (aprox.) i tindrà lloc al Casal Municipal.

11.00 h
Obertura de la Fira del Vi.
Des de les 11h. i fins les 13’30h. Programa en 
directe de Ràdio SER Móra d’Ebre des de la Fira.

14.00 h
Tancament del Recinte Firal.

16.00 h
Obertura del Recinte Firal

17.00 h
Obertura de la Fira del Vi.

16.00 h
Jornada tècnica “La gestió agroforestal de la 
Ribera d’Ebre” a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

- Presentació de la jornada a càrrec del Sr. 
David Vivet, tècnic de la Unió de Pagesos.
- El sector forestal a Catalunya a càrrec del 
Sr.  Josep Rius Prat, responsable nacional del 
sector forestal d’Unió de Pagesos.
- Dinàmiques dels boscos mediterranis a pel 
Sr. Santi Fuster Altadill, bomber del GRAF.
- Pasturar als boscos? a càrrec del Sr. Jordi 
Bartolomé Filella, professor titular UAB.
- Debat obert i torn de preguntes.
- Cloenda de la jornada a càrrec del Sr. Jaume 
Miquel Aleu, Unió de Pagesos.
Organitza: Unió de Pagesos.

19.00 h
Presentació dels vins novells de la collita 2019, 
a la Fira del Vi. Alguns cellers participants en la 
Fira presentaran els seus vins novells.
Col·labora: Associació la Fil·loxera Vastàtrix i Escola 
Agrària de Gandesa.

20.00 h
Conferència: “Futur i sostenibilitat de les Terres 
de l’Ebre” a la Sala d’actes de l’Ajuntament a 
càrrec de Antón Escarré, degà del CETIT. 
Organitza: Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Tarragona

22.00 h
Tancament del Recinte firal.

DISSABTE 26 D’OCTUBRE
10.00 h
Obertura del Recinte firal.
Durant tot el dia hi haurà una exposició d’aus 
exòtiques a l’interior del pavelló ramader.

11.00 h
Obertura de la Fira del Vi.

12.00 h
Exhibició d’esquilar animals a l’exterior del 
pavelló ramader.
Col·labora: Equus Ebre

12.30 h
Demostració de ferrar animals a l’exterior del 
pavelló ramader.
Col·labora: Equus Ebre

14.00 h
Tancament del Recinte Firal.

16.00 h
Obertura del Recinte Firal

17.00 h
Obertura de la Fira del Vi.
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17.00 h
Demostració de pastura amb gossos 
ensinistrats al costat del Pavelló Ramader i 
seguidament taller per a pastors.

19.00 h
Birres per la República. “Consell per la 
República” Què és, quina funció té i per què ens 
hi hem d’inscriure? Al Casal Municipal
Organitza: Assemblea de Móra la Nova

22.00 h
Tancament del Recinte Firal.

00.00 h
Gran concert de Fira a la Plaça de l’Oli, amb les 
actuacions de: 

BUHOS
XEIC

Dj Jose AM
TROPICAL RIOTS pd’s

Preus: 
• 8€ anticipada a les oficines de l’Ajuntament.
• 10€ durant els dies de fira i el mateix dia del 
concert.
• 5€ amb carnet +JoveMLN sols a les oficines de 
l’Ajuntament.
• Entrada gratuïta als menors de 12 anys (també 
hauran d’adquirir l’entrada anticipada a les 
oficines de l’Ajuntament).

Col·labora: Associació de Joves Los Descarrilats

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
10.00 h
Obertura del recinte firal.
Durant tot el dia hi haurà una exposició d’aus 
exòtiques a l’interior del pavelló ramader.

10.30 h
Concurs d’arrossegament amb cavalls, a 
l’exterior del pavelló ramader.

11.00 h
Obertura de la Fira del Vi.

12.00 h
Exhibició de ferrar una roda de carro i 
demostració d’esquilar animals a l’exterior del 
pavelló firal.  Col·labora: Equus Ebre

12.30 h
Concert de Vermut a la Fira del Vi a càrrec de

MENUT
14.00 h
Tancament del Recinte firal.

16.00 h
Obertura del Recinte Firal.

17.00 h
Obertura de la Fira del Vi.

21.00 h
Sorteig de diversos lots de vi a la Fira del Vi.

22.00 h
Clausura de la 188ena Fira Agrícola, Ramadera 
i Industrial.





c/ Rafel de Casanoves, 8  T. 977 402 010

E   L   I   A   S
E N V E L AT S  -  E S TA N D S  F I R A L S
PAVELLONS METÀL.LICS DESMUNTABLES









•   Fred industrial.
•   Aire condicionat.
    Instal·lació i reparació.
•   Equipament d‛hosteleria.

RESTAURANT COLL DEL MORO
Us desitja bona fira

BANQUETS - CATERING - CELEBRACIONS - TROBADES POPULARS
www.colldelmoro.com  -  977 421 202



C/ Major, 148 
43770 Móra la Nova (Tgna) 

Móbil: 649294132
NIF: J-43962448

ESPECIALITATS
EN CARNS 

Tel. 977 400 606
Mòbil. 639 635 422
43770 Móra la Nova

c/ Onze de Setembre, 5  Móra la Nova T. 977 401 518

C/ Estel, 18 (baixos)

Móra la Nova

Telèfon: 977 40 13 56

academiaaula10@hotmail.com

C E N T R E  D ’ E S T È T I C A  I N T E G R A L



Expositors
Pavelló Firal i 

Recinte Exterior
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AGLIA EXPORT
ADREÇA:  C/FREGINALS, 4
POBLACIÓ:  43784 CORBERA D’EBRE
TELÈFON:  659 947 941
REPRESENTANT:  LORETO BENET MARCOBAL
PRODUCTE:  APERITIUS DOLÇOS I SALATS I CÀTERING

ANNA BORRELL NAVARRO
ADREÇA:  C/ MAJOR, 23
POBLACIÓ:  43746 LA SERRA D’ALMOS
TELÈFON:  615 32 12 49
REPRESENTANT:  ANNA BORRELL NAVARRO
PRODUCTE:  DISTRIBUIDORA INDEPENDENT NUSKIN ,   
 SALUT I BELLESA

AREA DE SERVICIOS CAMPO, SA
ADREÇA:  CTRA. NACIONAL 340, KM. 1071
POBLACIÓ:  43540 SANT CARLES DE LA RÀPITA
TELÈFON:  977 744 420
REPRESENTANT:  MANEL CAMPO
PRODUCTE:  CARTELLS I PUBLICITAT

CENTRO QUIROPRÁCTICO TORTOSA
ADREÇA:  C/ SANT ILDEFONS, 7, 4 -2
POBLACIÓ:  43500 TORTOSA
TELÈFON:  977 511 104
REPRESENTANT:  REBECCA ALETHIA JACKSON
PRODUCTE:  SERVEIS DE SALVA “QUIROPRÀCTICA”
 

COMERCIAL LLAURADÓ SA
ADREÇA:  CTRA. DE TIVISSA, S/N
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  977 400 387
REPRESENTANT:  DAVID LLAURADÓ
PRODUCTE:  MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
  
CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE
ADREÇA:  PLAÇA DE SANT ROC, 2
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE
TELÈFON:  977 40 18 51
REPRESENTANT: GEMMA CARIM GIRONÈS  
PRODUCTE:  PROMOCIÓ INSTITUCIONAL
  
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
ADREÇA:  PASSEIG DE SANT ANTONI, 100
POBLACIÓ:  43003 TARRAGONA
TELÈFON:  977 296 605
REPRESENTANT:  NOEMÍ LLAURADÓ SANS
PRODUCTE:  PROMOCIÓ INSTITUCIONAL  

EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES
ADREÇA:  C/ ESTACIÓ, S/N
POBLACIÓ:  17535 PLANOLES
TELÈFON:  972 736 224
REPRESENTANT:  BERTA AJENJO COSP
PRODUCTE:  EMBOTITS D’ELABORACIÓ PRÒPIA SENSE   
 GLUTEN NI LACTOSA

Pavelló Firal
FINSER SERRANO, SL
ADREÇA:  C/ PAU DE FONT DE RUBINAT, 26, 1 - 1
POBLACIÓ:  43202 REUS
TELÈFON:  618 913 024
REPRESENTANT:  JOAN SERRANO DAURA
PRODUCTE:  FINESTRES PVC I ALUMINI 

FORN FRANQUESA, SL
ADREÇA:  PASSEIG SANT AGUSTÍ, 8
POBLACIÓ:  08589 PERAFITA
TELÈFON:  938 530 030
REPRESENTANT:  SALVADOR FRANQUESA FRANQUESA
PRODUCTE:  PA I COQUES ARTESANES

FRANCISCO JAVIER SANTANA PÉREZ
ADREÇA:  CTRA. DE CAMPOSINES
POBLACIÓ:  43791 ASCÓ
TELÈFON:  977 40 57 04
REPRESENTANT:  FRANCISCO JAVIER SANTANA PÉREZ
PRODUCTE:  TOLDOS, MOSQUITERES, PORTES    
 SECCIONABLES, COBERTES PISCINA,
 MÀMPARES, REVESTIMENTS PER   
 NECESSITATS HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES

GABRIEL ANGLADA TALTAVULL
ADREÇA:  AV. DELS DOLORS 66 1-1
POBLACIÓ:  08243 MANRESA
TELÈFON:  630 52 63 97
REPRESENTANT:  JAVIER ANGLADA
PRODUCTE:  FORMATGE MAÓ MENORCA, SOBRASSADA  
 I ENSAIMADES

GERARD ALTÉS PERELLÓ
ADREÇA:  C/ L’ESTATUT, 14
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  657 100 924
REPRESENTANT:  GERARD ALTÉS PERELLÓ
PRODUCTE:  FUSTERIA D’ALUMINI I PVC  

INSTAL·LACIONS SANCHO
ADREÇA:  C/ MAS VALENTÍ, 22-2
POBLACIÓ:  43891 VANDELLÒS
TELÈFON:  636 366 963
REPRESENTANT:  ALEX SANCHO PODPRIADOFF
PRODUCTE:  ENERGIA SOLAR BIOMASSA, LLUMS I   
 INSTAL·LACIONS
  

Pavelló Firal
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INSTITUT RAMON MUNTANER
ADREÇA:  MAS DE LA COIXA, ROTONDA EIX DE L’EBRE S/N
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  977 401 757
REPRESENTANT:  MERCÈ ROCA ALCAINA
PRODUCTE:  POSTERS, MATERIAL DE DIFUSIÓ,    
 LLIBRES, FUTLLETONS I DÍPTICS

JORDI CURTO PLA
ADREÇA:  C/ TERRASSA, 8
POBLACIÓ:  43500 TORTOSA
TELÈFON:  699 487 173
REPRESENTANT:  JORDI CURTO PLA
PRODUCTE:  INFLABLES INFANTILS
JOSEP ANTONI MOLINÉ GONZALVO
ADREÇA:  C/ TRAJACÀPITA, 1
POBLACIÓ:  43519 EL PERELLÓ
TELÈFON:  630 15 51 27
REPRESENTANT:  JOSEP ANTONI MOLINÉ GONZALVO
PRODUCTE:  PRODUCTES FOTOGRÀFICS  

JOSEP FRANCESC SARROCA SOLÉ
ADREÇA:  POL. IND. LA VERDEGUERA, 14
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE
TELÈFON:  977 403 094
REPRESENTANT:  JOSEP FRANCESC SARROCA SOLÉ
PRODUCTE:  INSTAL. ELÈC. GENERALS, BOMBES   
 SUMERGIBLES, GRUPS ELECTRÒGENS,   
 VARIADORS, SERVEI ENGINYERIA

LA FIRETA SCP
ADREÇA:  PASSEIG TARONGES, 45, 2 PLANTA
POBLACIÓ:  08860 CASTELLDEFELS
TELÈFON:  600 762 528
REPRESENTANT:  ALFONSO PARRA BERMUDEZ
PRODUCTE:  FORMATGES I EMBOTITS

LUIS SUÑÉ GONZÁLEZ
ADREÇA:  C/ BEGOÑAS, 4
POBLACIÓ:  43530 ALCANAR
TELÈFON:  699 79 38 89
REPRESENTANT:  LLUÍS SUÑÉ GONZÁLEZ
PRODUCTE:  ENERGIA I TELECOMUNICACIONS,    
 TRACTAMENTS D’AIGUA I DESCANS
MACUTENSILI DI MACI SALVATORE
ADREÇA:  VIA VITO ROSA 9/A
POBLACIÓ:  BARI (ITÀLIA)
TELÈFON:  392 03 04 525
REPRESENTANT:  MACI SALVATORE
PRODUCTE:  MATERIAL DE FERRETERIA

NÚRIA OLLÉ CERA
ADREÇA:  C/ DOMINICS, 4-3
POBLACIÓ:  25280 SOLSONA
TELÈFON:  650 431 679
REPRESENTANT:  NÚRIA OLLÉ CERA
PRODUCTE:  NINES ARTESANALS I DE QUALITAT, COTXES   
 METÀLICS…

Pavelló Firal
PAOLO TRAINITO
ADREÇA:  CTRA. TARRAGONA A REUS KM. 4
POBLACIÓ:  43006 TARRAGONA
TELÈFON:  692 889 958
REPRESENTANT:  PAOLO TRAINITO / SERGI PUYUELO
PRODUCTE:  MATALASSOS

PERE ANTUNEZ LLONCH - FORMATGES MONTBRÚ
ADREÇA:  MAS MONTBRÚ, S/N
POBLACIÓ:  08180 MOIÀ
TELÈFON:  938 207 837
REPRESENTANT:  PERE ANTUNEZ LLONCH
PRODUCTE:  FORMATGES

RICARDO JONÁS JIMÉNEZ
ADREÇA:  C/ PALOMAR, 4
POBLACIÓ:  44540 ALBALATE
TELÈFON:  695 303 581
REPRESENTANT:  RICARDO JONÁS JIMÉNEZ
PRODUCTE:  PELLETERIA HOME I DONA  
 
RV HOTELS TURÍSTICS SL
ADREÇA:  C/ DIPUTACIÓ, 283 E3
POBLACIÓ:  08007 BARCELONA
TELÈFON:  977 457 791
REPRESENTANT:  TANIT CANALS
PRODUCTE:  BODES I BANQUETS

Pavelló Firal
THERMOMIX
ADREÇA:  C/ SANT ROC, 20
POBLACIÓ:  43786 BATEA 
TELÈFON:  609617584 
REPRESENTANT:  Mª JOSÉ MONLLEÓ VAQUÉ
PRODUCTE:  THERMOMIX

XARXES DE L’EBRE INTERNET I COMUNICACIONS
ADREÇA:  AV. COMARQUES CATALANES, 9
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE
TELÈFON:  977 095 151
REPRESENTANT:  IBAN QUEROL VELILLA
PRODUCTE:  MATERIAL ELECTRÒNIC NECESSARI   
 PER A LA CONEXIÓ DE FIBRA ÒPTICA I   
 WIMAX 4G FIX  
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AGROMAESTRAT, SL
ADREÇA:  AV/ SARAGOSSA, 136
POBLACIÓ:  12190 BORRIOL
TELÈFON:  608 767 314
REPRESENTANT:  ANGEL LOPEZ
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA RECOLLIDA   
 D’OLIVES

AUTOFORUM
ADREÇA:  C/ CARABIA, 5, 7
POBLACIÓ:  43006 TARRAGONA 
TELÈFON:  977 25 25 09 
REPRESENTANT:  JOAQUIN PONS RIBA
PRODUCTE:  VEHICLES TURISME

CENTRE PSICOPEDAGÒGIC AGMA
ADREÇA:  C/MENDEZ NUÑEZ, 11
POBLACIÓ:  43780 GANDESA
TELÈFON:  977 420 094
REPRESENTANT:  AGUSTÍ CERVETO GONZALEZ
PRODUCTE:  EDUCACIÓ, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA,   
 ACADÈMIA, REFORÇ ESCOLAR

CHIMENEAS CARDONA, SL
ADREÇA:  C/ RONDA DEL REMEI, 63 
POBLACIÓ:  43530 ALCANAR 
TELÈFON:  977 731 248 
REPRESENTANT:  JOSÉ RAMON CARDONA REVERTER 
PRODUCTE:  XEMENEIES, ESTUFES, BARBACOES, FORNS.

COMERCIAL MASIÀ, MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, SL
ADREÇA:  CTRA. EIX DE L’EBRE, KM 0,5
POBLACIÓ:  43870 AMPOSTA
TELÈFON:  977 70 27 92
REPRESENTANT:  DANI CHAVARRIA FERRÉ
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
 
DELFIN ILERDA SL
ADREÇA:  SAN ROQUE, 1
POBLACIÓ:  44623 CRETAS
TELÈFON:  978 85 03 05
REPRESENTANT:  JORGE LLERDA JUAN
PRODUCTE:  

DISBEGRUP3, SL
ADREÇA:  C/ VERGE DE MONTSERRAT, 11
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  977 401 146
REPRESENTANT:  LLORENÇ SABATÉ PEDROLA
PRODUCTE:  CERVESES DAMM, PEPSI, SCWEPPES,   
 CAFÈS, CAVA...

FERTIREC SL
ADREÇA:  C/ TARRAGONA, 4
POBLACIÓ:  43786 BATEA 
TELÈFON:  629 871 436
REPRESENTANT:  JORDI CASADÓ
PRODUCTE:  MATERIAL DE REG, FERRETERIA, VESTUARI   
 LABORAL,...

GERARDO PAJARES SÁNCHEZ
ADREÇA:  C/ RIN, 22, 1-2
POBLACIÓ:  43882 SEGUR DE CALAFELL
TELÈFON:  665 78 66 04
REPRESENTANT:  GERARDO PAJARES SÁNCHEZ
PRODUCTE:  BOLSOS I COMPLEMENTS
 ARTESANALS

GRUPO EURONA TELECOM
ADREÇA:  C/ CABEZA MESADA, 5-4t
POBLACIÓ:  28031 PLANTA VALLECAS
TELÈFON:  662 30 05 06
REPRESENTANT:  ANA CABELLO
PRODUCTE:   

IMC SPAIN HOGAR SL
ADREÇA:  C/CEQUIA DEL PRIMER BRAÇ, 20
POBLACIÓ:  46470 MASSANASSA
TELÈFON:  963 80 52 94
REPRESENTANT:  MELINA GARCIA
PRODUCTE:  

IVAN MOTORS
ADREÇA:  C/ RAMÓN I CAJAL, 5
POBLACIÓ:  43513 RASQUERA
TELÈFON:  626 24 89 77
REPRESENTANT:  JOSEP RAMOS MURRIA
PRODUCTE:  
 

J. MANEL CARBÓ MARTÍN
ADREÇA:  C/ ANTONIO AÑON, 16 
POBLACIÓ:  43592 XERTA
TELÈFON:  977 47 37 06
REPRESENTANT:  
PRODUCTE:  

JOAN CORTIADA, S.A.
ADREÇA:  C/CALAFELL, 14
POBLACIÓ:  8720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS
TELÈFON:  938 90 17 77
REPRESENTANT:  JOAN CORTIADA
PRODUCTE:   

JOSEP DANIEL REY DALMAU
ADREÇA:  POL. INDUSTRIAL LA DEVESA, 3-5
POBLACIÓ:  43750 FLIX
TELÈFON:  675 90 26 91
REPRESENTANT:  JOSEP REY SOLÉ
PRODUCTE:  

JOSEP GUZMAN, S.L.
ADREÇA:  C/MAJOR,95
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA 
TELÈFON:  977 40 02 99 
REPRESENTANT:  JOSEP GUZMAN
PRODUCTE:  VEHICLES
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MANEL QUEROL CIURANETA
ADREÇA:  C/ FONT VELLA, 44
POBLACIÓ:  43320 LA PALMA D’EBRE 
TELÈFON:  616 26 56 07  
REPRESENTANT:  CARIDAD ZAMORA PERAN
PRODUCTE:   

MAÑÉ AUTO, SL
ADREÇA:  C/ FARIGOLA, 15-16
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA 
TELÈFON:  977 400 036 
REPRESENTANT:  JOAN MAÑÉ PARRA
PRODUCTE:  VEHICLES

MAQUINARIA AGRICOLA AGROTRAC SL
ADREÇA:  AV. PROGÉS, 27 - 28 POL. PEDRAFITA
POBLACIÓ:  43470 LA SELVA DEL CAMP 
TELÈFON:  977 84 40 28 
REPRESENTANT:  JOSEP CASADÓ
PRODUCTE:  

METALPONENT, SCP
ADREÇA:  C/ DOCTOR FERRAN,23 
POBLACIÓ:  43748 CORBERA D’EBRE 
TELÈFON:  977 420 529 
REPRESENTANT:  JOAN ÀLVAREZ LAUNES
PRODUCTE:  CARPINTERIA D’ALUMINI I BICICLETES

MIQAGRO, SL
ADREÇA:  POL. IND. AUBALS, C/ OLIVERES S/N
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  977 414 209
REPRESENTANT:  AGNÈS MARGALEF 
PRODUCTE:  FITOSANITARIS, ADOBS I PRODUCTES   
 PER L’AGRICULTURA

MONTANO CENTER
ADREÇA:  C/SEGON PASSEIG DE RONDA, 45
POBLACIÓ:  25008 LLEIDA
TELÈFON:  973 22 01 44
REPRESENTANT:  MONTANO MASCARILLA FLIX 
PRODUCTE:  

MULTICAR PEIRI, S.L.
ADREÇA:  CAMÍ DE VALLS, 110
POBLACIÓ:  43206 REUS
TELÈFON:  977 34 33 83
REPRESENTANT:  JORDI PEIRI VOLTAS 
PRODUCTE:  

PISCINAS MONACO SL 
ADREÇA:  C/ TRAMONTANA, 9
POBLACIÓ:  43892 MONTROIG
TELÈFON:  667 60 13 96 
REPRESENTANT:  FRANCISCO SERRANO BAUZÁ 
PRODUCTE:  ELEMENTS RELACIONATS AMB LA PISCINA

PRIMITIVO CONESA, SA 
ADREÇA:  CTRA. ANTIGA DE XERTA, S/N
POBLACIÓ:  43590 JESÚS-TORTOSA
TELÈFON:  977 502 664 
REPRESENTANT:  ANA CONESA MONFORT 
PRODUCTE:  MOTOSSERRES, MOTOAIXADES,
 COMPRESORS...

PRODUCTOS GEYSEL 
ADREÇA:  CRTA. CASTELLÓN S/N
POBLACIÓ:  12170 SANT MATEU
TELÈFON:  964 41 62 20 
REPRESENTANT:  IGNACIO VIDAL BORT 
PRODUCTE:  

RAMON VILÀS CB 
ADREÇA:  POL. IND. AUBALS, C/ FARÍGOLA, 11
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA 
TELÈFON:  977 401 273 
REPRESENTANT:  RAMON VILÀS CARLES 
PRODUCTE:  VEHICLES D’AUTOMOCIÓ

REMEI SANCHO, SL
ADREÇA:  POL. IND. AUBALS, C/ ROMANÍ, 12
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA 
TELÈFON:  977 401 273 
REPRESENTANT:  RAMON VILÀS CARLES 
PRODUCTE:  VEHICLES D’AUTOMOCIÓ

ROBERT MOLINÉ CALLAU 
ADREÇA:  TRAV. ANDREU ALGUERÓ, S/N 
POBLACIÓ:  43748 GINESTAR 
TELÈFON:  977 409 462 
REPRESENTANT:  ROBERT MOLINÉ CALLAU 
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

SERVEI MOTOR F. PUEY, S.L.
ADREÇA:  AV. ARAGÓ, 48 
POBLACIÓ:  43780 GANDESA 
TELÈFON:  977 42 03 46 
REPRESENTANT:  FERMÍN PUEY MOSEGUÍ
PRODUCTE:  

SUBMINISTRES I SERVEIS TORTA-RIBAS, SL
ADREÇA:  AV. LA RÀPITA, 226 
POBLACIÓ:  43870 AMPOSTA 
TELÈFON:  639 58 31 27 
REPRESENTANT:  RAÚL TORTA RIBAS
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA, ADOBS I PINSOS 

TALLER GRAU
ADREÇA:  C/ BARCELONA, 28 
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE 
TELÈFON:  977 40 25 86 
REPRESENTANT:  JOSEP M. GRAU ALFONSO
PRODUCTE:  VEHICLES NOUS I USATS
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TALLERS A. MIQUEL, SL 
ADREÇA:  CTRA. NACIONAL II KM. 480,9 
POBLACIÓ:  25222 SIDAMON 
TELÈFON:  973 717 151 
REPRESENTANT:  ANTONI MIQUEL FELIP 
PRODUCTE:  CARRETILLES LINDE, ESCOMBRADO-  
 RES I FREGADORES MAKATO

TALLERS BERGA, SL 
ADREÇA:  CRTA. N II KM-487
POBLACIÓ:  25241 GOLMÉS
TELÈFON:  973 71 17 13 
REPRESENTANT:  RAMON BERGA SEGARRA 
PRODUCTE:  VIBRADORS TOPAVI

TALLERS CORBINS, SL 
ADREÇA:  PLAÇA LA SARDANA, 1 
POBLACIÓ:  27317 CORBINS 
TELÈFON:  973 190 200 
REPRESENTANT:  JOSEP SOLANS 
PRODUCTE:  ELEVADORS HIDRÀULICS, BARREDORES,
 ATOMITZADORES, PODADORES,
 PULVERITZADORES, SEGADORES, CADENES

TALLERS FANDOS, SL
ADREÇA:  POL. IND. LA PAZ, C/ ATENAS, 11-12 
POBLACIÓ:  44195 TERUEL 
TELÈFON:  977 70 61 87 
REPRESENTANT:  JOSE MARIA TOMÁS PEÑA
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA - TRACTORS CASE IH

TALLERS GON-GAR, SL 
ADREÇA:  C/ SANT JORDI, 16-18-20 
POBLACIÓ:  43747 BENISSANET 
TELÈFON:  977 407 175 
REPRESENTANT:  XAVI GONZÁLEZ GARCIA 
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, FORESTAL I  
 JARDINERIA
TALLERS JOLLBA, SA
ADREÇA:  C/ MÉNDEZ NÚÑEZ, 8 
POBLACIÓ:  43780 GANDESA 
TELÈFON:  977 420 323 
REPRESENTANT:  JOAQUIM LLUÍS ISERN 
PRODUCTE:  REMOLCS I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

TALLERS SALVADÓ I COSTA, CB 
ADREÇA:  CTRA. DE BOT, S/N 
POBLACIÓ:  43780 GANDESA 
TELÈFON:  977 420 959 
REPRESENTANT:  TOMÀS SALVADÓ SOLÉ 
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

TRACTO MINGUELL
ADREÇA:  POL. IND. EL SEGRE, 701 
POBLACIÓ:  25191 LLEIDA 
TELÈFON:  632 47 87 10 
REPRESENTANT:  ANTONIO MINGUELL CORBELLA
PRODUCTE:  TRACTORS I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

TRACTONIN, SL 
ADREÇA:  C/ PERE CALDERS, 2-4 
POBLACIÓ:  43206 REUS 
TELÈFON:  977 313 862 
REPRESENTANT:  JOSEP LLUÍS BARENYS MASIP 
PRODUCTE:  TRACTORS SAME, LAMBORGHINI,    
 DEUTH, AGRIA, HONDA I ECHO

VICENS MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, SA
ADREÇA:  CTRA N-II KM. 483
POBLACIÓ:  25244 FONDARELLA 
TELÈFON:  973 600 450 
REPRESENTANT:  PERE VICENS
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA JOHN DEERE   
 I APEROS
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VIDAL I BASOLS, S.A.
ADREÇA:  CTRA. HUESCA, KM 55
POBLACIÓ:  22200 SARIÑENA 
TELÈFON:  974 57 09 57 
REPRESENTANT:  
PRODUCTE:  

XEMENEIES BELLOREN 
ADREÇA: N-340 KM 1052  
POBLACIÓ:  12500 VINARÒS
TELÈFON:  964 633 019
REPRESENTANT:  NOELIA LORENTE GUARDIOLA 
PRODUCTE:  XEMENEIES I ESTUFES DE LLENYA, PELLET,   
 CARBÓ I GAS
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SISTEMES DE REG - BOMBES SUBMERGIBLES
LLOGUER VENDA I REPARACIÓ DE GRUPS ELECTRÒGENS

AUTOMATISMES - BASSES DE REG
ENERGIES RENOVABLES: FOTOVOLTAICA, EÒLICA, SOLAR I TÈRMICA

  

Tel. 977 40 05 37  Camí de les Sénies, 16 43740 Móra d’Ebre
info@muntatgeshidraulics.com



C/ Dr. Peris, 11 · 43740 MÓRA D’EBRE
Tels. 977 400 604 - 644 762 304
viatges@riberavia.com

Mª Nieves Giralt
RECEPTOR DE LOTERIAS Y

APUESTAS MUTUAS DEL ESTADO

Tel. 977 40 26 22
C/ Major, 140 Baixos

Móra la Nova

Centre d’Estètica Integral

Bohèmia

Av. Comarques Catalanes, 18
T. 617 477 654

43740 Móra d’Ebre
centrebohemia@gmail.com

MARIA GONZÁLEZ

Tractaments de celles i pestanyes (lifting,
extencions, tint...) · Depilació amb cera

calenta, tèbia, fil i sucre · Tractaments facials
i corporals · Esmalt semi permanent de
Shellac · Reflexologia podal · Peeling
Corporal · Neteja de cutis · Manicura

Pedicura · Maquillatge · Ungles Acrygel
Massatge · Drenatge i més...



JOSEFINA CASTELLVÍ CEDÓ

CENTRE ESPECIAL
DE TREBALL
IMPRESSIÓ DIGITAL I OFFSET
SERIGRAFIA
DETALLS PER A CELEBRACIONS
RECLAMS PUBLICITARIS
ROTULACIÓ

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL
CENTRE OCUPACIONAL
LLARS RESIDÈNCIA

Av. Diputació, s/n
Tel. 977 400 782
43740 MÓRA D’EBRE
info@ajem.cat
comercial@ajem.cat
www.ajem.cat



centre d’imatge
personal

emma

C/ Major, 132/134
(bxos dreta)

43770 Móra la Nova
Tel. 977 401 499
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PROSA INFANTIL
Guanyador:

QUINZE MINUTS VALUOSOS
JÚLIA BENAVENT PELLICER

(MÓRA D’EBRE)

Era un dilluns normal, com tots el altres. 
L’alarma del despertador, que m’havia 
regalat el meu tiet per l’aniversari, va sonar 
a les set del matí. Volia despertar-me d’hora 
per preparar amb tranquil·litat la motxilla, 
esmorzar una mica de fruita i llet com de 
costum i anar cap l’institut. Amb els meus 
dotze anys acabats de fer aquell seria el meu 
primer dia d’institut. 

Un cop desperta em vaig aixecar del llit molt 
il·lusionada i em vaig posar el meu vestit 
preferit, d’un teixit fresc i lleuger de color 
turquesa, més bé d’una barreja entre blau i 
verd. Portava unes sandàlies platejades amb 
una decoració molt original. Anava còmoda i 
al mateix temps volia causar bona impressió. 
Es pot dir que anava de vint-i-un botó.  

Ja preparada vaig anar cap a la parada d’ 
autobusos; com que jo visc en un poble 
petitet i no hi ha institut havia d’utilitzar el 
transport escolar. 

Arribant a la parada vaig veure un autobús de 
color groc amb uns llamps dibuixats de color 
roig i taronja que s’allunyava. Era el meu 
autobús. Faig tard! 

Vaig començar a córrer i de cop i volta es va 
posar a ploure a bots i barrals. No podia ser! 

Per sort, el conductor de l’ autobús em va 
veure, va frenar, va obrir la porta i jo vaig 
pujar. Estava xopa de dalt a baix. 

Un cop dins de l’autobús vaig observar que 
tots els seients estaven ocupats menys un. 
Aquell seient estava al fons, tot brut, ple de 
pols i trencat. No vaig tenir cap més opció 
que quedar-me dreta. Quina manera de 
començar el dia! – em vaig dir a mi mateixa. 

Al cap de mitja hora vam arribar a l’institut. 
Era un edifici enorme, d’ un color vistós, més 
modern del que m’havia imaginat. Les portes 
de les classes eren de vidre translúcid, les 
aules ordenades i espaioses, la gent que 
anava entrant semblava contenta i jo em vaig 
animar, fins i tot ja no em preocupava el meu 
aspecte. 

Faltaven uns quinze minuts per començar 
les classes mentre esperava al passadís i 
vaig decidir seure en un banc de color marró, 
d’una fusta antiga però de disseny original. 
Asseguda admirava tot el que m’envoltava, 
aquells qui serien els nous companys, el pati 
que es podia entreveure des de la finestra, 
i de sobte em vaig fixar amb un noi d’un 
aspecte peculiar. Era molt baixet, tenia els 
cabells de color castany i els ulls grans i 
foscos. Vestia amb una camisa de color marró 
molt descuidada, uns pantalons texans llargs 
estripats i unes sabates de color negre una 

mica brutes de fang; igual com havien quedat 
les meves sandàlies després d’aquell xàfec.

El noi estava sol i de manera dissimulada 
s’anava apropant més a mi, jo que estava 
una mica inquieta no sabia que fer però vaig 
decidir no moure’m del banc. Ell va seure 
al meu costat i vaig pensar que li agradaria 
parlar amb mi, així que vaig iniciar la conversa. 

Justament al davant nostre prop de la finestra 
penjava un quadre de Kandinsky, aquella era 
la meva oportunitat.

 - Quina imaginació devia tenir 
Kandinsky per pintar aquest quadre, no 
creus? – vaig dir amb un fil de veu. No sabia 
ben bé quina seria la seva reacció.

 - Sí, tens raó, per fer aquesta pintura la 
clau és la imaginació i el contrast dels colors 
clars i foscos. Si et fixes bé, les tonalitats li 
donen riquesa i fa que sigui més interessant 
i que agradi més. Aquest quadre és un 
dels meus preferits – va respondre ell amb 
seguretat.

Aquella resposta em va sobtar al mateix 
temps que em donava tranquil·litat. Tenia 
molta curiositat, ganes de conèixer a aquell 
noi i li vaig preguntar com es deia, ara ja amb 
veu decidida i desinhibida. 

Hugo, així és com es deia, semblava molt 
creatiu. Em contava que de gran volia ser 
dissenyador de vídeo-jocs ja que allí podria 
imaginar i crear, li agradava ser ell mateix, 

llegir llibres d’aventures i d’història,  veure 
pel·lícules en versió original i descobrir les 
veus reals dels actors. Cada cap de setmana, 
sempre que podia, anava al cinema. Li 
encantava! L’última pel·lícula que havia vist 
era “The Greatest Showman”, un musical que 
era el seu gènere preferit. 

Al mateix temps que l’escoltava pensava 
com m’agradaria tenir un amic així; aquella 
persona eixerida i curiosa amb qui compartir 
moments entretinguts i divertits, imaginar 
coses junts, parlar i debatre diferents temes... 
i la veritat és que ho havia d’intentar. Estava 
convençuda de que faríem bona lliga. Voldria 
ell ser amic meu? - em passava pel cap. 

De repent...Riiiing! – un soroll fort i estrident 
va sonar indicant que havíem d’entrar a la 
classe. Em va donar un bon ensurt ja que 
no m’ho esperava, la conversa em tenia 
bocabadada. 

 - Havia de ser en aquell precís instant?! 
– em vaig lamentar.

Un riu de gent que anava a les seves classes 
provocava un gran xivarri per tot el passadís. 

Hugo i jo vam seure junts. Poc després, tots 
estàvem dins l’aula, la tutora es va presentar 
i va començar a explicar.



188
FIRA MÓRA LA NOVA

188
FIRA MÓRA LA NOVA

Finalista:
EL SOMNI DE L’AKANI
KIONA MONNÉ GIRONÉS

(MÓRA D’EBRE)

Jo em dic Akani, tinc nou anys i sóc Africana. 
Vivia en un poble anomenat Buruki  era petit 
i preciós, hi havia molta natura i animals 
salvatges, hi havia horts i corrals amb 
gallines, cabres i vaques. Les cases eren fetes 
pel meu avi Leianni, eren fetes amb fang, 
fustes i palla. 

Jo cada dia anava a l’escola que era a 
l’aire lliure. Allí cada alumne tenia la seva 
pissarreta per escriure. Allà hi tenia molts 
amics i jugàvem cada tarda. La meva mare m’ 
enviava a buscar aigua al riu per dutxar-nos 
i beure, no teniem botigues, però si que hi 
havia un mercat molt gran.

Tenia dos  germans petits, Dakarai i Kinden i 
jo la resposable quan la meva mare sortia a 
treballar al camp, feia el dinar i cuidava als 
meus germans.

De cop, es va acabar la pau i va esclatar una 
guerra. Als meus pares i als meus germans 
els vaig perdre, estava sola i tenia por. Vaig 
trobar al meu oncle i sense saber el per què, 
vam fer cap al mar en una pastera. Hi havia 
molta gent que no coneixia, però el meu 
oncle m’ agafava de la mà fort. 

Per la nit hi havien onades molt fortes, feia 
fred, la meva roba estava mullada, no podia 

dormir de la por que tenia, però al final se’m 
van tancar els ulls. Quan em vaig despertar, 
faltava gent a la barca , el meu oncle no hi 
era. Tornava a estar sola. 

Cada vegada es veia més la llum del sol i jo 
tenia ganes que s’ acabes tot això. De lluny, 
veia un vaixell molt gran que venia cap a 
nosaltres , era roig i blanc i hi havia unes 
lletres molt grans on hi dèia “Open Arms”. 

Lentament, cada cop estaven més a prop de 
nosaltres. Va haver un punt que es van tocar 
els dos vaixells. Un home es va apropar ,em 
va agafar molt fort i em va deixar al vaixell 
amb menjar i aigua. Van passar dies al vaixell 
i vam arribar a Catalunya. 

Quan vam arribar a Catalunya, vaig baixar del 
vaixell, estava molt feliç, enyorava als meus 
pares i germans, però unes dones em van 
portar a un centre, allí vaig fer moltes coses i 
vaig conèixer molts nens i nenes, que ara són 
els meus amics.  

No se què passarà al meu futur però sé que 
seré lliure i seré jo mateixa, el meu somni 
s’ha fet realitat.

PROSA JUVENIL
Guanyador:

LA CAPUTXETA VERMELLA
MARIA VIVES ORTUÑO (MIRAVET)

-Quan la Caputxeta va entrar, el llop s‘amagà 
sota els llençols i li va dir: “Posa la coca sobre 
la taula i vine a fer-me un petó ben gros.” Així 
que s’acostà al llit, la Caputxeta Vermella va 
trobar la seva àvia molt estranya. “Àvia, quins 
braços més grans que tens!” li va dir.

Vaig col·locar el punt de llibre entre les 
pàgines 22 i 23 i, acaronant les tapes del 
vell conte, el vaig tancar, deixant-lo reposar 
sobre la tauleta de nit de la Violeta. Ella 
deixà anar un badall, provocant que els meus 
ulls la busquessin i  s’impregnessin de la 
tranquil·litat i la tendresa que transmetia 
el seu rostre innocent. Un mar de llàgrimes 
començà a ennuvolar-me la visió, però tot i 
així, les comissures dels meus llavis no van 
poder evitar alçar-se per  deixar anar un 
somriure davant d’aquella imatge. 

Al pestanyejar, petits afluents d’aigua 
salada començaren a brollar dels meus ulls, 
humitejant el meu rostre. 

És tan bonica quan dorm! Sempre l’acaba 
vencent la son abans d’acabar el conte. 

El so llunyà de les campanades començà a 
arrencar-me de la irreal atmosfera que en 
aquell moment ens envoltava a totes dues. 

Però fou el ressò de la desena campanada el 
que realment em va fer tocar de peus a terra. 
Les seves ones van penetrar profundament 
en la meva ment, aflorant incomptables 
pensaments que caigueren sobre mi com 
lloses, enfonsant-me en una dolorosa 
angoixa. 

Percebia com la situació m’anava superant, 
com m’anava fent petita i impotent davant 
seu. Sabia que en qualsevol moment sentiria 
el tintineig de les claus i que, seguidament, 
el meu llop passaria per la porta. 

Al pensar-hi, la meva ment creà una 
desagradable però real projecció, intentant 
preparar-me pel que m’esperava. 

Qui ho diria d’ell? Un home ben plantat amb 
una bona reputació, un empresari exemplar, 
el qual molts prenien com a referència. Però 
realment ningú sabia què s’amagava sota 
aquella màscara impermeable. Fins i tot jo 
havia estat incapaç de resistir-me a ell. Amb 
poques paraules, havia aconseguit fer-me 
presa del seu encant. 

Els seus ulls blau com el mar, que tot el dia 
passejaven una mirada que reflectia calma i 
confiança, havien arribat a llençar les mirades 
més tèrboles i cruels que cap ésser viu havia 
estat capaç de mostrar davant de tant dolor. 

Els pels de cames i braços se m’eriçaren 
alhora que un calfred recorria el meu cos. 
Vaig recolzar-me amb les mans al llit de la 
Violeta, disposada a aixecar-me per intentar 
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esborrar aquells esgarrifosos pensaments, 
però quan tan sols havia aconseguit separar-
me uns pams del llit, el lleuger so d’una 
porta tancant-se va fer que tornés a retallar 
distàncies amb ell. M’hi vaig veure atreta per 
una força sobrenatural i ,amb això, vaig sentir 
com el món em queia a sobre, deixant-me 
paralitzada durant uns instants. No sabia què 
fer. No sabia com fugir d’aquell sofriment 
diari. Ho havia intentat de moltes maneres 
diferents, però mai arribava a enraonar amb 
ell, sempre aconseguia tapar-me la boca amb 
els seus petons. 

Vaig reaccionar i vaig sortir de l’habitació. 
Passés el que passés, no volia que la Violeta 
se n’assabentés. 

Amb les mans tremoloses, vaig tancar la 
porta amb la màxima cura possible. 

Imperceptibles gotes de suor començaren 
a baixar pel meu rostre, estenent rere cada 
lliscada una sensació de fred que em cremava. 

Segurament la millor forma de superar la 
situació hagués estat relaxant-me i pensar 
detingudament què fer, però era massa tard. 

Vaig començar a caminar, donant cauteloses 
passes cap a la meva habitació, intentant 
no atreure l’atenció del depredador que 
segurament ara mateix estava pensant el 
tipus de turment que aplicaria a la seva 
següent presa. 

Sabia que evitar la situació no era la millor 

alternativa, però tal vegada aconseguiria 
més temps per determinar alguna estratègia. 

Amb la mirada fixa endavant, em vaig dir a mi 
mateixa que no dirigiria la mirada envers cap 
habitació que no fos la meva. Però quan era a 
poc més de cinc metres de la meva meta, una 
punxada de dolor va fer que deixés anar un 
gemec. Instintivament vaig girar el cap, i els 
meus ulls ensopegaren amb la seva mirada, 
que romania clavada en mi. 

 - Què m’esperaves? - em va dir amb 
veu dolça

Vaig contestar amb una mirada plena de 
fàstic. Era cert que la por es movia ràpidament 
en el meu interior, però jo no podia continuar 
amagant el que sentia. 

Vaig apartar la vista del meu agressor, i vaig 
continuar avançant pel passadís, augmentant 
la velocitat a cada passa que donava. 

Les meves orelles van percebre com aquell 
ésser tan poc humà s’anava atansant amb 
passes fermes cap a mi. 

Abans d’entrar a l’estança, vaig llançar una 
última mirada cap al corredor per fer-me una 
idea del temps que em quedava. 

Amb un cop sec, vaig tancar la porta rere meu 
i vaig passejar la mirada pel meu voltant, 
estudiant les possibilitats que tenia a l’abast. 

Al passar-los per sobre del mirall de la porta 
de l’armari, els meus ulls em van retornar 
una mirada que m’instava a entrar-hi. Ho vaig 

veure com una última esperança; així que, 
sense pensar-m’ho dos cops, hi vaig entrar.

Tot i que els batecs accelerats del meu cor 
ressonaven amb gran intensitat dintre meu, 
les meves orelles van percebre com el soroll 
de les seves passes s’aturava i com quedà 
substituït pel grinyol que desprengué la 
porta a l’obrir-se. 

Les sabates de xarol reprengueren el seu pas, 
però ara eren a l’altre costat de la porta.

A mesura que el soroll de les passes s’anava 
intensificant, el meu cos anava retrocedint 
entre els abrics, però, de cop, el silenci va 
passar a ser l’únic que s’escoltava. 

Presa del pànic, em vaig agafar a una de 
les americanes per intentar controlar els 
tremolors de les meves cames. Al recolzar-
m’hi, vaig notar que els meus dits fregaven un 
objecte de dura consistència, fent que aquest 
es desprengués. Vaig estirar ràpidament la 
mà cap a ell per intentar evitar la seva topada 
amb el terra, però no hi vaig ser a temps. 

El meu llop deixà anar un maliciós somriure 
al descobrir el ridícul amagatall en què em 
trobava abans de reprendre el pas.

Em vaig arraulir encara més contra la paret 
i, amb ràbia, vaig estrènyer amb les mans 
l’objecte que m’havia delatat. Pensava que 
tot ja estava perdut, però mentre esperava  
que la porta de l’armari s’obrís, vaig adonar-
me que les seves passes havien canviat de 

direcció. 

Però què estava fent? Per què no venia ja a 
acabar amb el meu sofriment? Quina altra en 
portava en ment? 

Al formular-me aquesta última pregunta, 
l’ànima em va caure als peus. No. No, ell no 
seria capaç de fer-li mal a la Violeta. 

Em vaig quedar quieta, paralitzada, intentant 
esborrar aquell últim pensament que havia 
penetrat tant profundament en la meva ment. 

 - Ei petita, encara no dorms? Vols que 
t’acabi de contar el conte?–va dir el llop.

Un cúmul de ràbia explotà en el meu interior, 
donant-me les forces necessàries per sortir 
de l’armari i intentar canviar el meu final.  

Podia fer-me mal a mi, però mai permetria 
que toqués a la meva Caputxeta Vermella. 

 - Àvia, quins ulls més grans que tens! 
Són per veure’t millor, filleta.

Vaig accelerar el pas. Ja quasi hi era.

 - Àvia, quines dents més grans que 
tens! Són per…

Vaig irrompre en l’habitació. Desesperada, 
vaig buscar la Violeta. Ella restava estirada al 
seu llit. 

El llop se li estava acostant cada cop més, 
decidit a acabar el conte. Vaig saltar a sobre 
seu, donant-li un cop amb la mà per impedir 
que acabés amb ella.    
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No era conscient que encara sostenia, amb 
la mà totalment crispada, l’objecte que havia 
recollit dins l’armari fins que vaig dirigir 
la mirada cap a ella.  Em vaig sorprendre al 
veure que taques de color roig embrutaven 
la meva pell, i que l’objecte que sostenia era 
un ganivet. 

Sobre la pell del llop també s’estenia una 
clapa de sang. El vaig mirar als ulls i vaig 
veure com tota la malicia acumulada en 
aquell ésser s’anava apagant.

Per fi vaig respirar tranquil·la.

Vaig acotxar-me per recollir el vell conte, que 
havia caigut i, acaronant-li les tapes, el vaig 
tancar, deixant-lo reposar sobre la tauleta de 
nit de la Violeta. 

És tan bonica quan dorm!

Vioreta

Finalista:

SUQUÍA
FRIDA FERNÁNDEZ STOLPA

 (LA FATARELLA)

La meva pell es va eriçar amb la freda ràfega 
de vent que va colpejar el meu homburg 
violentament. El meu pols era fort i calmat. 
El so de les agulles del meu rellotge de 
polsera em relaxava immensament. Les 
meves mans suaven, fredes, en les butxaques 
d’aquella vella gavardina. Una gota va lliscar 
delicadament pel meu clatell nu allunyant-
me dels meus pensaments, vaig aixecar la 
mirada, un gran gos negre fixava la seva 
dolça mirada en la meva des de la vorera del 
davant, vaig estendre la mà i es va acostar 
cautelosament, va posar el seu nas humit en 
ella i, immediatament , la va retirar, va tornar 
a posar la seva mirada atzabeja en la meva, 
va emetre un so que recordava a un lladruc i 
va córrer.

Les fulles caduques dels vells roures que 
s’erigien en aquell carrer desolat cruixien 
sota el pas accelerat d’una jove de pell 
d’ivori que vestia un abric rosat i una boina 
que li anava petita. Semblava tenir pressa, 
tot i el fred copiós que jo vaig sentir aquella 
tarda, ella ni tan sols portava les mans a les 
butxaques. Per un moment vaig dubtar, però 
al veure que ella seguia el seu camí, vaig 
optar per oblidar-la.

Una ombra s’escapolia entre els febles raigs 
que el sol emetia aquell dia, atenuats pels 
núvols baixos que cobrien el cel. Una elegant 
oreneta va sorgir d’ells, va planejar sobre els 
baixos i gairebé derruïts edificis i es va posar 
al respatller del banc en el qual descansava 
jo, al costat del meu cap. La vaig mirar, va 
apartar la mirada suaument, va sacsejar les 
seves ales negres, va tornar la seva mirada 
cap a mi i va emprendre novament el seu 
elegant vol.

Aquell gos seguia allí, observant-me, amb 
els seus ulls atzabeja enclavats en els meus 
d’una manera esgarrifosa. El seu pelatge fosc 
quedava dissimulat per l’ambient fúnebre 
que envaïa el carreró en aquella jornada 
de tardor. Una porta de fusta corcada que 
fins ara havia passat desapercebuda per a 
mi, atenuada per la presència d’aquell can 
d’aspecte lúgubre, va emetre un grinyol greu 
i un home va sortir de l’edifici, semblaven 
fets l’un per l’altre, vells, decaiguts, disposats 
a esfondrar-se amb el frec d’una ploma. 
L’home va romandre davant de la porta 
recolzat en el seu bastó, que semblava ser el 
seu major punt de suport. Em va mirar amb 
els ulls entretancats, va agafar el gos per 
un fi collaret escarlata que quedava sota el 
seu pelatge i el va acompanyar a l’interior 
de l’edifici. La porta es va tancar produint 
un estrèpit que va trencar amb l’harmonia 
serena del lloc.

Els nervis s’anaven apoderant de mi a mesura 

que el sol emprenia la seva retirada. El 
moviment de la meva cama dreta augmentava 
la seva velocitat, juntament amb els batecs 
del meu cor. La meva boca s’assecava i vaig 
començar a parpellejar ràpidament, tant que 
la meva visió es veia afectada per això.

Vaig sentir un brunzit a prop de la meva 
orella, vaig sacsejar el cap. Una mosca de la 
mida d’una ungla petita es va posar a la meva 
galta, vaig sacsejar el cap de nou, aquesta 
vegada d’una manera molt més brusca, va 
volar en cercle i va aterrar a la comissura del 
meu llavi superior, la vaig apartar amb la mà. 
Aquest esdeveniment va augmentar el meu 
desassossec notablement. 

Entre la boira, vaig poder intuir la silueta 
d’una jove d’aspecte preocupat, s’acostava 
lentament, tímida, semblava no saber del 
cert que estava fent en aquell fosc carreró. 
Els seus vestits eren discrets, vestia una 
brusa blanca sota una rebeca color cafè, 
les seves mans es subjectaven entre elles a 
l’altura d’una faldilla del color de la rebeca. 
Portava els seus negres cabells recollits en 
un monyo baix. Dels seus ulls puc dir que 
eren d’un color indesxifrable, recordaven 
a caramels marins. També puc explicar que 
transmetien una força i una confiança que 
mai abans havia sentit i que, des de llavors, 
només sento en recordar el seu dolç rostre. 
Va aturar el seu pas una vegada va estar a la 
vora de la vorera. Era ella, podia llegir-ho en 
la seva mirada, podia llegir-ho en la manera 
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en que els seus dits jugaven. Em vaig aixecar, 
vaig fixar els meus ulls en els seus, em vaig 
acostar cautelosament a ella i ens vam 
fondre en una abraçada inaudita, vaig sentir 
les seves mans fredes en el meu clatell i un 
càlid calfred va recórrer el meu cos, des dels 
meus turmells fins les seves mans.

PROSA ADULTS

Guanyador:
B. PRATS

LUA GARCERAN REJANO
(MÓRA LA NOVA)

Els sotracs del tren arribant a Falset la van 
despertar. El Sol s’escapava entre les cortines i 
li dibuixava en la cara un fil de llum. Era juny i 
la calor es feia notar; també dins el vagó. Podia 
sentir les pells lleugerament enganxifoses 
i humides, com la rosada sobre l’herba. La 
boca i l’esòfag eren càlids, vestigis de la llarga 
migdiada que l’acompanyava des de Barcelona. 

 Sentia també el cos descansat, els 
músculs destensats i les entranyes endolcides. 
S’havia instaurat en ella una sensació de 
benestar, aquella folgança d’haver dormit una 
eternitat. 

 Mirava per la finestra quan va topar 
amb el seu reflex. Hi va veure els cabells 
castany clar, extremadament llisos i recolzats 

fins a l’omòplat, prou ossut. Els ulls verdosos 
es confonien amb el verd dels pins del fons i 
la pell torrada s’escalfava. En destacaven les 
nombroses pigues i uns llavis perfiladíssims, 
encara que no gaire molsuts. 

 Així, va deixar enrere el Priorat i va 
encarrilar la Ribera. El Sol va picar més fort quan 
va endinsar-se en la cubeta de les Móres. I va 
sentir llavors, un bot al cor.

 Poc en sabia de Móra; un poble petit, 
sobretot tenint per referència la capital, i a la 
voreta del riu. Però la curiositat per conèixer 
els seus orígens l’havia portat fins allà. I és que 
la iaia Balbina, la gran de cinc germans, havia 
nascut i viscut allà. De fet, allà va conèixer el 
iaio Ramon i allà van formar la família, fins que 
la necessitat els va fer aterrar a Barcelona. Els 
avis van morir abans que ella nasqués i potser, 
per això, ningú l’havia portat mai on Crist va 
perdre l’espardenya. És més, res en sabia dels 
qui duien la seva sang. 

 Mentre resseguia el seu perfil vidriós 
amb la mirada, el xisclar de les vies va avisar 
de la frenada. De seguida, la veu de la senyora 
desconeguda pel megàfon, va confirmar que 
eren a Móra la Nova. La noia va aixecar el cap 
i va sorprendre’s en no creuar-se cap mirada. 
Estava sola en aquell vagó, i qui sap quanta 
estona feia que l’últim passatger havia baixat. 
Dreta, aferrada a la barra metàl·lica i al compàs 
del galopar del tren, va esperar que la màquina 
s’aturés del tot i tremolosa, va deixar que les 
sandàlies la conduïssin a terra ferma. 

 En aquell moment, mentre el peu 

dret trepitjava l’andana, va ser conscient de 
l’atreviment que havia comès. No sabia què 
buscava, ni per on començar a fer-ho, ni molt 
menys què esperava trobar. Potser un indici, 
un senyal que fes menys dolorosa la mancança 
dels avis. Potser una història que callés l’ànsia 
per trobar-se. 

 Quan era baix, es va aturar i va girar 
sobre si mateixa, lentament. Era prima i el vestit 
negre que la vestia, deixava veure uns braços 
lleugerament fibrats. Aixecava el cap com ho 
fan els pollets en el niu en cerca d’aliment. 
Ella també buscava, buscava les respostes que 
la nodrissin de calma.  Era un pollet daurat 
anhelant contestes.

 Quan el tren va seguir camí cap a Riba-
Roja, va trobar-se davant d’una renglera llarga de 
vies paral·leles, que dibuixaven l’infinit a banda 
i banda. No les va contar, però n’hi havia moltes. 
El cel era blau del tot, sense cap núvol, i hi havia 
cables entrellaçats per tot arreu. En tombar-se 
de nou, va observar l’edifici de l’Estació, molt 
més gran del que l’imaginava, inclús bonic. Verd 
i alt del centre, taronja i més baixet als laterals. 
Quasi majestuós. Conservava un rellotge 
penjat de costat, verd fosc i d’agulles negres 
com el carbó; d’aquells rellotges inconfusibles 
d’estació.

 L’Eva va imaginar l’andana plena de gent, 
carregats amb maletes de roba desbordants de 
records i vestits amb la muda de diumenge. 
Va imaginar el fum sortint dels ferrocarrils i 
la negror del carbó sobre les màquines. Les 
màquines arrossegant vagons de mercaderies o 
de passatgers, traient les mans per les finestres, 

acomiadant-se dels seus. Imaginava els bitllets 
amarrats a les mans, els cistells plens i els cors 
assedegats, per veure món o per retrobar-se 
amb els que estimen. Quasi li semblava poder 
sentir el xiulet dels ferroviaris, avisant que el 
viatge estava a punt de començar. 

 Allà al mig, s’havia endinsat en un 
temps passat, sentint-se part d’una pel·lícula 
ambientada en el passat segle. Tant s’hi va 
ensorrar que li semblava veure en blanc i negre. 
Com li agradaven aquelles pel·lícules...

 Es va aproximar a l’edifici i va empènyer 
la porta. Va observar la saleta; rajoles grises 
i brillants i una tele que anunciava sortides 
i arribades. Una persiana gris clar tancava 
la taquilla de vendes. A mà dreta, un cartell 
indicava la cafeteria. La curiositat que l’havia 
portat fins aquí seguia més present que mai, i 
no estava disposada a perdre cap oportunitat de 
descobrir. Així que, suposant que la porta estaria 
segellada, va girar el pany decidida. Amb l’altra 
mà, de dits llargs i ungles rosades, va empentar. 

 De vegades els astres s’alineen i les 
coses, per la nostra sorpresa, surten com 
voldríem. Potser era cosa del destí, però la porta 
va grinyolar i va donar pas a la jove, com si 
aquelles parets l’estiguessin esperant. 

 Va entrar sense pensar-ho i de nou, va 
recórrer cada racó. Hi havia una barra de bar, 
de metall i fusta. Alguns prestatges, buits, però 
ferms. Un passadís al centre separava dues 
rengleres de taules, de fusta humil i molt ben 
conservada. Hi havia també un moble immens, 
a mode de rebedor, d’on en devien treure els 
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coberts, les estovalles i les cartes de les menges. 
Per totes bandes abundaven les finestres; marcs 
pintats de verd i quadriculats amb uns quants 
vidres esquerdats. La pintura de les parets 
estava molt degradada, ni tan sols se’n distingia 
el color. De fet, d’aquella cafeteria tan sols en 
quedava l’esquelet: parets i mobles. El radar de 
la jove, però, va aturar-se al centre del menjador 
on un quadre penjat va cridar la seva atenció. 
Era bastant gran i fet a llapis. Les línies fosques 
i delicadament definides destacaven sobre el 
paper blanc. Dibuixaven l’estació, buida, tal 
com l’havia trobat ella. Les traces plasmaven 
l’edifici majestuós, observant el poble des de 
les alçades, les vies infinites i els cables en el 
cel. Els tons de gris estaven cuidats al detall, 
donant llum i ombra on calia, i donaven vida al 
paper. Aquella estació semblava voler sortir del 
full. Semblava que en qualsevol moment algú 
caminaria per l’andana, com si es tractés d’un 
vídeo i saludaria la noia amb la mà.

 L’Eva feia uns anys que anava a classes de 
dibuix i pintura. Dibuixava, pintava, esmaltava i 
era lliure quan ho feia. La noia tenia traça i una 
sensibilitat destacable, que li permetia apreciar 
la il·lusió i l’amor per l’art. Qui havia pintat 
aquell quadre hi havia abocat part de l’ànima, 
va pensar.

 El va admirar en totes direccions fins a 
aturar-se al cantó de baix a la dreta, on unes 
línies tendres signaven l’obra. Li va semblar 
llegir: B. Prats.

 En veure aquell escrit, les pupil·les de 
la noia van obrir-se com ho fan els gira-sols en 
veure el Sol. Diuen que els ulls són la finestra de 

l’ànima i la seva, de seguida va estimar aquella 
obra i tot el que hi havia darrere.  

 De l’àvia Balbina en sabia ben poc, però 
recordava els seus cognoms: Balbina Prats Cot. I 
aquella signatura no podia ser casualitat.

 - Jove, disculpi, no s’hi pot estar aquí 
dins!- un senyor canós la va advertir. 

 A l’Eva se li van accelerar les pulsacions. 
Qui sap si de l’ensurt o del que acabava de llegir, 
o de les dues coses. 

 No s’hi va fixar gaire en aquell senyor. 
Duia texans i una camisa de la RENFE.

 - Disculpi, sap de qui és aquesta obra?

 - El quadre? De la senyora Balbina... fa 
molts anys freqüentava molt l’estació i tenia 
bona mà per la pintura. L’Anita i l’Amàlia, 
les cuineres del restaurant, van fer-li aquest 
encàrrec. Però, escolta, aquesta cafeteria fa 
anys que és tancada i no hi pots estar aquí.

 - Si... de seguida marxo. Una cosa més, 
pintava molt la Balbina?

 - I tant, hi ha qui diu que s’hi passava nits 
senceres. Va marxar a les Barcelones fa anys i 
panys, però si no em falla la memòria, a l’Escola 
d’Arts de l’Ateneu en guarden alguna cosa. 

 - Gràcies!

 I deixant al senyor bocabadat, va marxar 
il·lusionada. Balbina i Prats, no podia ser ningú 
altre que la seva àvia. Va infiltrar-se en els 
carrers desconeguts de Móra, preguntant als 
veïns per l’Ateneu. I amb aquella signatura 
gravada a foc i empentada  per l’emoció va 

fer cap a l’Escola d’Arts de l’Ateneu, presidida 
per un oliver central, que semblava protegir la 
cultura que es respirava en aquell edifici. 

 En va sortir la directora de l’Escola d’Arts, 
que vestia robes acolorides i unes ulleres de 
pasta que li engrandien els ulls. Aquella dona 
desprenia llum pels quatre cantons i semblava 
viure amb passió la creació artística. L’Eva li 
va fer saber la seva curiositat per conèixer 
la Balbina Prats, sense més detalls, i  ella, de 
seguida li va mostrar el que allí guardaven: un 
total de deu quadres, molt variats entre si, tots 
ells signats per la senyora Prats. La Balbina feia 
servir aquarel·les, llapis, olis i alguna tècnica 
més. Dibuixava amb precisió i quan pintava, ho 
feia amb colors vius perfectament escollits. A 
l’Eva li va semblar, de nou, que aquells paisatges 
o estances, cobrarien vida d’un moment a un 
altre. 

 L’última làmina era a color, una pintura a 
l’oli plasmava la pell clara d’una dona. S’hi veien 
també unes galtes enrogides a conjunt dels 
llavis, que segellaven un somriure dissimulat. El 
fons era poc definit, però les faccions d’aquell 
ésser estaven perfectament delimitades. A 
banda i banda de la boca s’hi afonaven dos 
clotets i uns centímetres més amunt, dos ulls 
verd pi semblaven voler parlar. La verdor de 
l’iris alternava, també, tons marronosos i grocs 
brillants. Aquells ulls eren inconfusibles i ella 
ho sabia bé. De fet, feia només un parell d’hores 
els havia vist reflectits en el vidre que la portava 
a Móra. 

 Els ulls de l’Eva, els matisos variats i la 
claror que deixaven escapar, eren sense dubte, 

herència de la seva àvia. La directora de l’Escola 
d’Arts només va necessitar un dissimulat 
somriure per comprendre el que passava. Els 
clotets enganxats a la cara, a banda i banda, 
l’arc de la mandíbula i la constel·lació de pigues 
sobre la cara, van acabar de delatar el parentesc. 

 L’Eva va tocar-se el rostre amb l’objectiu 
de reafirmar la hipòtesi quasi innegable. 
Mentrestant, amb els dits de l’altra mà, sense 
saber-ho, subjectava la línia de llapis del dors 
del quadre, que escrivia: “Autoretrat”.  

 L’Eva va donar-li les gràcies, emocionada 
i agafant-li les mans a la directora. Llavors, va 
replegar els quadres i els hi donà. La dona, però, 
va estirar amb cura el retrat i li va prémer contra 
ella. 

 - Els somriures de les àvies no haurien 
d’esfumar-se mai. I de ben segur, que amb tu 
perdurarà. 

 Tant de bo la néta hagués conegut la 
força d’aquella senyora, per fer-se valdre i per 
viure avançada als seus temps. Les ganes de 
lluita que tenia, per pintar sense filtres i per 
parlar sense morrió. Les ànsies de veure món 
i d’escoltar. Segur que n’haguessin après molt 
l’una de l’altra. Tant de bo la iaia hagués pogut 
aconsellar a cau d’orella la seva néta. Tant de bo 
els ulls de la Balbina s’haguessin creuat amb els 
seus.

 Amb l’àvia entre els braços i contra el 
pit, la jove va fer el camí invers, poble amunt, 
direcció l’estació. Finalment, i amb el camí 
llaurat, sense saber ni tan sols que buscava, ho 
havia trobat. I aquella sensació va produir-li una 
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satisfacció plena, com els núvols descarreguen 
l’aigua sobre la terra, i resten en calma. 

 Va arribar de nou a les alçades del poble 
i va sentir-se més prop de la iaia que mai. 

 L’àvia anava a l’estació quan el cartell 
senyalava “Móra la Nueva”, quan no eren trens 
sinó ferrocarrils els protagonistes de les vies, 
quan les màquines treien fum i els ferroviaris 
duien xiulet. Quan la cafeteria i el restaurant 
eren plens de gom a gom. L’àvia Balbina 
dibuixava l’estació quan aquelles parets eren 
vida. 

 L’Eva va tornar a la ciutat, però no pas 
sola. Va tornar amb un crit calmat, amb la iaia en 
mans i ànima i havent plasmat l’estació sobre la 
llibreta de dibuix que sempre l’acompanyava. A 
Móra, s’hi havia sentit com a casa i aquella estació 
l’havia captivat. Al cap i a la fi, l’essència del lloc 
no havia canviat, ni ho farà mai. Les estacions 
tenen màgia. Les andanes guarden llàgrimes, 
contemplen abraçades i cuiden secrets. Les 
estacions són testimonis d’acomiadaments 
i retrobades; de carícies i petons que sovint, 
han tardat massa a arribar. I la de Móra, havia 
preservat la història de la Balbina.

 L’Eva tornarà. I tant. Tornarà a trepitjar les 
vies i qui sap sinó per quedar-s’hi. Perquè tornar 
a casa sempre és la millor part de l’aventura. I 
perquè allà es sentia prop de la iaia, de qui  
havia heretat la màgia als ulls i la sensibilitat 
per captar l’essència dels petits detalls. De qui 
havia heretat l’amor per la vida.

Finalista:
US EXPLICO EL MEU ASSASSINAT

ALBERT GUIU BAGÉS (FLIX)

Nerviós, excitat, corprès… surto per una mena 
de passadís fosc, cridat per la llum que l’ 
obertura d’una petita porta m’atorga, de sobte, 
sóc al bell mig d’algun indret obert al sol de les 
cinc de la tarda.

 M’aquieto sobtat del nou espai, vinc d’una 
nit estreta, sense estels, tan fosca i menuda 
que m’ha deixat un gust a por, a insomni ple 
d’interrogants amb possibles respostes gens 
optimistes.

 La por ara també hi és però és diferent, una 
por més inquieta, més a quelcom proper 
emmetzinat de presagis poc riallers.

 Una figura viva s’apropa i em fa una mena 
de suggeriment verbal eh! eh! eh!... Du a les 
mans una mena d’estora vermella, gran, molt 
gran, la seva visió em desvetlla de la incertesa, 
un vermell com de rosa tímida, els meus ulls 
observen, l’estora es mou en una mena de 
ball rítmic, m’imanta la veu, m’imanta el roig, 
m’hi apropo lent, la veu em crida més fort eh! 
eh! eh! Desafiat i poruc a parts iguals davant 
l’alerta, m’hi llenço,  just a tocar del seu cos 
fa un moviment de ventall en mans de dama 
sufocada al teatre i em dribla amb l’estora com 
a esquer, escolto ole, ole, ole...respiro fort, molt 
fort tinc por, molta por.

Arreu de mi un so col·lectiu estrident reforça 

els primers sons, l’ole es fa tro i llampec 
multiplicat pel cel més gran i fosc imaginable, 
com una mena d’orfeó de Satanàs:  Ole! Ole! 
Ole!... 

Sé què sóc al lloc que no hauria de ser, ho sé, 
això és tot, tinc el cap cot, la veu del clar enemic 
torna eh! Eh! Eh!...

 Torna la immensa tela, una rosella superlativa 
amb perfum a temor, pànic... L’emprenc, 
m’esquiva, nota que passo a recer d’una altra 
vida suosa com jo, amb por com jo. És un duel 
això? Perquè si ho és no és un duel just.

Si ho és, jo no l’he buscat, l’accelerada instintiva 
m’ha dut a una cantonada anònima, esbufego 
neguitós, intranquil, com a perdut.

 Els immensos prats verds on em vaig fer gran 
s’arrelen a mi amb la figura de la mare, mare 
què passa?

Silenci.

 El trot d’un cavall s’apropa, conec els cavalls 
vaig conviure amb molts d’ells, són nobles, 
elegants, amics. Amics? Una punxada em 
travessa pel costat esquerre, em toca les 
costelles. Què passa? Algú amb una arma molt 
llarga de dalt de l’equí, tinc clar que això un 
cavall no m’ho faria. Doncs qui? Dolor.

Eh! Eh! Eh! Maleït monosíl·lab pluralitzat, 
estic estressat i ferit, ferit de sang que tot ho 
perfuma, oferiment de la catifa o el que sigui, 
foll la busco, foll arrenco, recte... a vore si trobo 
la carn que algú ha trobat en mi, res, el vermell 
s’aparta i sol el sol copeja els ulls ofesos i el 
cor dèbil.

Mare! Què em passa? On sóc? Ajuda’m! 

Res, silenci, aigua als ulls, tristor, vermell a la 
pell, perill, cridòria com de tempesta hostil, 
enemics envoltant-me, enemic desafiant-me.

Altra volta el cavall, a prop, molt a prop, sé que 
em cerca el perill, m’he de defensar, l’ataco, 
xoco contra quelcom tou, al moment del xoc, 
una fiblada penetrant com una raig d’estel 
d’aurora, però a la carn, uf! Dolor, immens, 
debilitat. Què passa aquí?

La rojor del llençol m’imanta, la veig tènuement, 
desesperat l’ataco, m’he de salvar d’aquest 
avern sota blau cel, i banyat de la pròpia sang 
insisteixo a atacar, de fet quina altra me’n queda, 
el mantell que ocuparia una taula parada de 
festa per a força persones, em fa ballar, dreta, 
esquerra, esquerra, dreta... No és pas una festa 
això, tot i el mantell tacat de color vi, no és vi 
és sang, no celebrem cap amistat, algú celebra 
amb mi de víctima quelcom semblant a un 
martiri o a un assassinat entre rialles i mil mots 
del camp semàntic de la festa. Cabrons!

 Por! Molta por! Mareig fort, vòmits, no sé on 
sóc, la cridòria m’ensordeix, mare què m’estan 
fent? 

La mare no pot contestar-me un dia se la van 
endur sense explicacions

 - I no us ha dit res? On anava? Per què?

 - Ens ha dit que et diguéssim que 
t’estima, molt.

Em sembla entendre on la van dur, mareeeee!

 Els ulls entelats de pluja d’impotència, estèrils 
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d’esperança, ensorrats en la seva negror.

Sóc brut d’arena i sang, perdut en un joc on sóc 
la baldufa. Torna el cavall a apropar-se, el seu 
renill sembla voler dir-me alguna cosa. Perdó?

 No ho sé, no puc saber-ho, l’esperó ara arriba 
per dalt, gairebé em toca el coll, em sento 
defallir. 

Que algú em desperti, ha de ser un malson això, 
sí, vull llevar-me altra volta a la petita cambra 
on he pernoctat.

 No, tot és real. Eh! eh! eh!... Com puc enfilo vers 
la manta roja, sóc sortejat de totes les maneres 
imaginables. Finalment respiro a talls fins de 
cor, gairebé no me l’escolto. Tinc pànic.

 Arreu un únic so, oleeeee! Segur que escolto 
la banda sonora de l’ infern. Aquest oleeeee ho  
ha de ser.

El trot del cavall s’apropa vertigínosament, 
sense temps a cavil·lar res, senzillament la 
llança s’insereix dins meu. Sóc menys que res, 
sóc una ombra de llum, llum! Rumio i la mare i 
jo per un instant molt breu, caminem plegats 
el llarg prat de mil verds distints de la meva 
infantesa. Somric davant l’últim precipici.

M’estimava molt penso.

 I jo a tu mare, i jo a tu.

 Em noto de cendra,  jo que era foc quan corria 
entre cims de totes les alçades. Cendra. Por.

Eh! eh! eh!... Em queda l’orgull d’ on puc faig 
nàixer una velocitat de dins meu que entenia 
com a perduda, i accelero vers el vermell 
d’aurora naixent en forma de teixit, aquest cop 

no m’esquiva, una mena d’ombra s’aparta del 
meu recorregut just quan els alens es poden 
notar, i de sobte, em noto travessat per una 
mena d’espasa just a l’alçada del coll, aquesta 
vegada sí, m’han mort, n’estic segur.

Agonitzo.

El soroll és immens milers de mans xocant amb 
milers de mans frenèticament, aplaudeixen 
com davant de l’art. Confonen l’assassinat amb 
l’art i aquí no passa res.

Alegria per la meva mort del proïsme vital, viu 
com jo, sensitiu com jo, sensible com jo.

De sobte tot sembla callar, tot, s’acluquen els 
meus ulls, em tombo, tinc por de fer-ho, sé que 
si ho faig no hi haurà camí de tornada, però no 
puc més, i em deixo caure.

Fill meu! Sí, fill meu! És el que escolto. 

Em deixo anar al silenci, no puc fer altra cosa.

Mare!!! T’estimo!!!

Em lliguen a alguna cosa, tot es mou, 
m’arrosseguen, m’han tallat la cua i les dos 
orelles, arena, fosca, mort.

Per què?

Responem tots plegats en tercera persona 
perquè a la veu narradora la van torturar i 
matar al bell mig d’una plaça de toros.



AUTOMÒBILS SANCHO
Pol. Ind. Aubals C/Romani
43770 Móra la Nova

Telèfon: 977 / 40 12 73
Mail: automobilssancho1@gmail.com

RAMON VILÀS

Polígon Industrial C/ Farigola 

43770 Móra la Nova

Telèfon: 977 / 40 12 73

Mail: ramonvilasvendes@gmail.com
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el tanatori que la seva gent es mereix 
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Tanatori  de  Móra  la  Nova,  Pol.  Aubals  c/  Ginesta,  16  

TEL.  (24  H)  977  400  399  
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Tel. 977400078 
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