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Dilluns, 4 de gener
Al Pavelló Firal. Espectacle Little Circus a 
càrrec de Núria Serra Cia. Només amb el seu 
xiulet una jove pallassa del circ convida al 
públic a reviure aquell món absurd de Charlie 
Rivel i dels grans pallassos que únicament 
amb la intenció i la mirada van captivar els 
infants i els adults de mig món.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dimarts, 5 de gener
Rebuda de Ses Majestats els reis d’Orient.
Degut a la pandèmia de la Covid-19, ses 
Majestats encara no ens han pogut confirmar 
la manera en què arribaran a Móra la Nova. 
Una vegada ens informin, l’Ajuntament en farà 
la difusió corresponent.

Dissabte, 9 de gener

11 h
Al Pavelló Firal. Presentació del conte 
infantil El cranc juganer i xerrada sobre 
Acompanyament de les emocions en la
relació adult i infant a càrrec del propi autor, 
el Dr. Xavi Forcadell (mestre, psicomotricista
i educador emocional).
Organitza: Llibreria El Núvol i Llar de criança 
l’Oreneta.

Ajuntament de Móra la Nova

Organitza

Actes Nadal
2020

Ajuntament de Móra la Nova

Del 19 de desembre 2020
al 9 de gener 2021

Els menors de 10 anys hauran 
d’anar acompanyats d’un adult 
responsable.

Totes les activitats organitzades 
per l’ajuntament són gratuïtes 
però qui ho vulgui podrà realitzar 
una aportació en benefici de la 
Marató de TV3 que enguany va 
adreçat a la Covid-19.

Des del 7 de desembre fins al 7 de 
gener, RUTA DELS PESSEBRES. 
Pessebres als aparadors de les 
botigues: Lo taller de Raquel, 
Electrònica Crescenti, Francesc 
Argilaga, Cucades, El Núvol, 
Merceria Tonyi i a l’Església de 
Nostra Senyora del Remei.
Organitza: Ivan Escoda



Dissabte, 19 de desembre
De 10:30  a 12:30 h
Xerrada online via zoom: “Jocs i joguines 
destinats a la primera infància en la professió 
de mares de dia” a càrrec de Tatiana 
Fernàndez. Inscripció gratuïta a marededia.
oreneta@gmail.com.
Organitza: Llar Criança l’Oreneta.

Diumenge, 20 de desembre
Durant tot el matí
Caminada individual o en família per a la 
Marató.  Al finalitzar l’excursió et convidem 
a vindre al Pavelló Firal a fer un donatiu. La 
recollida serà de 12 a 14 h. 
Fes-te una foto durant el recorregut i envia-la 
ampa3dabril@gmail.comsolidària.
Organitza: AMPA IE 3 d’abril.  

19 h
Al Pavelló Firal.  Entrega de premis del 
Concurs literari i actuació musical de 
Chester Sounds, amb versions i reinterpre-
tacions de cançons popularitzades per les 
grans veus femenines del segle XX i XXI.
Organitza: Regidoria de Cultura de Móra la Nova.

Dilluns, 21 de desembre
A partir del 21 de desembre
BÚSTIES REIALS. Degut a l’actual situació el 
patge reial no podrà recollir les cartes dels 
nens i nenes de Móra la Nova, i es per això 
que deixarà unes bústies reials a l’Ateneu. De 
dilluns a divendres de 16 a 20 h (excepte dies 
festius).
Organitza: Regidoria de Festes.

Dimecres, 23 de desembre
Inici del concurs de Tik Tok.
Podeu trobar més informació al web de 
l’Ajuntament.

18 h 
Al Pavelló Firal. Espectacle de màgia 
POTADECABRA a càrrec del Mag Fèlix. La 
millor Màgia pels nens i nenes de totes les 
edats.
Tots els objectes que s’utilitzen per aquest 
espectacle són familiars pels nens, bosses 
de patates, caramels, ampolles de plàstic, 
una màquina de boles de xiclet, retoladors de 
colors, llibres de pintar, mitjons de colors, etc. 
Organitza: Regidoria de Joventut.

24, 25 i 26 de desembre
Espectacle de titelles online La cançó més 
bonica del món, a càrrec de Gerard Mallorquí. 
L’enllaç es publicarà al web de l’ajuntament 
el dijous a les 12 hores i es podrà veure fins el 
dissabte 26 de desembre.

Diumenge, 27 de desembre
19:30 h
Al Pavelló Firal. Concert de pop-soul amb el 
grup Pepper & soul trio.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dilluns, 28 de desembre
18 h
Al Pavelló Firal. La genovesa espectacle 
titelles.
Organitza: Regidoria de Joventut.

Dimarts, 29 de desembre
18 h
Al Pavelló Firal. Espectacle de teatre, titelles 
i dansa La Marina i el somni de volar a càrrec 
de Cia. NS Dansa. 
Organitza: Regidoria de Joventut.

Dimecres, 30 de desembre 
18  h
Al Pavelló Firal. Contacontes i concert 
infantil de nadales Explica’m un Nadal, a 
càrrec de Moises Aznar de la companyia 
JomeloguisoJomelocomo.
Organitza: Regidoria de Joventut.

Dijous, 31 de desembre 
XV Cursa dels Nassos (St. Silvestre).
Preu inscripció: 2€ a benefici de la Marató. 
Pròximament més informació al web de 
l’Ajuntament.
Organitza: Regidoria d’Esports.

Dissabte, 2 de gener
19 h
Al Pavelló Firal. Presentació del llibre El 
desordre dels cossos de l’autora, guanyadora 
del 37è premi de narrativa Ribera d’Ebre, Núria 
Morera.
La presentació serà a càrrec de l’escriptor 
moranovenc Miquel Esteve.
Organitza: Regidoria de Cultura.


