




MÓRA LA NOVA
190 FIRA AGRÍCOLA, RAMADERA I INDUSTRIAL

del 20 al 23 d’octubre de 2022

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,

Ramaderia, Pesca i Alimentació

Ajuntament de Móra la Nova





Les fires multisectorials són una eina de dinamització comercial, 
un aparador d’innovacions i un punt de trobada del teixit productiu 
amb la ciutadania, tot alhora. 

En aquest cas, fins a 190 edicions avalen la utilitat, la qualitat i 
l’atractiu de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la 
Nova. 

Arribar a les 190 edicions també indica capacitat d’adaptació 
als canvis que el pas del temps exigeix en tots els àmbits. Ara 
som, de fet, en un moment de grans transformacions de caire 
global, impulsades per l’emergència climàtica i la irrupció 
d’avenços tecnològics que impacten en les formes de producció 
i de consum. Un vent de canvis que tenen traducció local i que 
des del Govern de la Generalitat mirem d’orientar vers l’interès 
col·lectiu, tot ajudant el teixit empresarial alhora que alineant-lo 
en el desenvolupament de respostes a les exigències globals i a les 
necessitats de la societat.

És en aquest context que impulsem la transformació verda, digital, 
social i feminista del sistema productiu català. Un repte de país 
que passa per reindustrialitzar Catalunya, reforçar la sostenibilitat 
del sector agrícola i ramader, així com convertir els avenços de 
l’àmbit de la ciència i la recerca en innovacions que permetin al 
mon productiu català ser més eficient i competitiu.

La Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova és una 
invitació a apropar-vos a aquest mon en transformació, descobrir 
les novetats que s’hi presenten, aprofitar les oportunitats 
comercials i participar de les activitats que s’hi duen a terme. Us 
animo a visitar-la i a gaudir al màxim de tot el que us ofereix.

Roger Torrent i Ramió
Conseller d’Empresa i Treball
Govern de la Generalitat de Catalunya

Pregoner 
de la Fira 
2022
Roger
Torrent Ramió



President 
de la Fira

Francesc X.
Moliné Rovira



Ja tenim aquí la 190 edició de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la 
Nova. La gent de Móra la Nova  la vivim intensament i acollim als visitants amb 
l’hospitalitat que mereixen.  Molts d’ells fa anys que ens visiten, tenen fixades 
les dates de la Fira al seu calendari i ja l’han fet  una mica seva. 

Després de l’aturada obligada del 2020, la Fira de l’any passat va desbordar 
expectatives, amb més visitants que mai; es percebia l’entusiasme per a 
recuperar les essències de la Fira. Estem segurs que aquest any també estarem 
a l’alçada. 

Perquè la nostra Fira és un espai de trobada, un espai idoni per a retrobar 
amics i coneguts que fa temps que no veiem, per a fer intercanvis i relacions 
econòmiques, però també per a passar-ho bé i xalar. Sempre dic que no hi ha 
una sola Fira, que la nostra Fira són múltiples fires, que depèn de la edat i de 
l’entusiasme del que la visita. Però la Fira mai, mai decepciona a ningú. 

Finalment vull destacar que fa moltes setmanes que la Regidoria i la Comissió 
de Fires treballen intensament perquè la Fira sigui un èxit. Agrair-los a tots ells 
i als treballadors de l’ajuntament la seva dedicació i esforç i desitjar-vos a tots 
vosaltres que gaudiu de la Fira i de tot allò que us ofereix.  

Una abraçada cordial i gaudiu de la Fira.



Directora 
de la Fira

Míriam
Vinaixa Rey



Veines i veins de Móra la Nova i visitants en general, benvinguts a la Fira Agrícola, 
Ramadera i Industrial!!!

Amb molta il·lusió i més ganes que mai, arribem a la 190 ena fira de Móra la 
Nova. 

Una fira amb una llarga història i tradició que fa que tota la comarca de la Ribera 
d’Ebre i comarques veïnes hi participem amb total predisposició durant quatre 
dies molt intensos. Però sobretot aquesta és una fira que els moranovencs i 
moranovenques estimem i cuidem per anar conservant la seva essència, ja que 
la considerem la nostra festa més gran.

Aquest any, igual com cada any, comptem amb centenars de metres d’exposició 
exterior, l’espai del vi molt ampli, el pavelló comercial amb varietat de productes, 
la zona d’atraccions ben organitzada i plena d’activitats, i sobretot un espai 
ramader on podem visitar varietat d’animals i actuacions espectaculars que no 
ens deixaran indiferents. A més a més, durant els dies de fira podrem assistir 
a les diferents jornades i xerrades que es duran a terme a la Sala d’actes de 
l’Ajuntament. I perquè tot això sigui possible, darrere de tot plegat, hi ha una 
comissió que ha treballat de forma incansable durant mesos per acabar obtenint 
una fira d’excel·lent qualitat, així com els i les treballadors/res de l’Ajuntament 
que treballen de forma frenètica per tenir-ho tot a punt des del primer dia fins 
a l’últim. 

Moltes gràcies a tots i totes per l’esforç i dedicació tant abans, com durant i 
també després de la fira!!!

Ara és moment de xalar!!! La 190 ena fira obre les portes perquè tothom pugui 
passejar, comprar, xerrar, observar, cantar i ballar. Gaudim de la Fira 2022 i tots 
els seus actes!!!

Bona Firaaaaaaaaa!!!



Comissió organitzadora
de la Fira



Components Comissió
organitzadora de la Fira

PRESIDENT 
Francesc Xavier Moliné i Rovira

DIRECTORA
Míriam Vinaixa i Rey

COORDINADOR
Marc Romera i Abelló

DINAMITZADORA
Montse Solé Merino

ÀREA DE PROTOCOL I 
COMUNICACIÓ
Lua Garceran i Rejano

ÀREA DE LA FIRA DEL VI
Marta Buch i Escriche
Joan Ramon Casanova i Falcó
Antoni Cutrona i Cutrona

ÀREA DE RAMADERIA
Josep Escoda i Piñol

ÀREA D’AGRICULTURA
Antoni Cutrona i Cutrona
Julio Monfort Tena

ÀREA DE COMERÇ I 
FIRAIRES
Esther Escolà i Piñol

ÀREA DEL PAVELLÓ I 
RECINTE FIRAL
Montse Solé Merino
Mar Vilanova i Castillo
David Rúbio i Pena

ÀREA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA
Bruno Gironés i Balsebre

ÀREA DE SEGURETAT
Jesús Álvarez i Vilás

REGIDORA DE CULTURA
Maria Font i Vallespí



Les pubilles i hereus 2022,



Les pubilles i hereus 2022,

us desitgen Una bona fira





US DESITGEM
BONA FIRA!!









ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA
PIZZES ARTESANES - TAPES

BAR BRASERIA RAMA

PL. CATALUNYA, 10

Instal.lacions de Gas - Biomassa
Aerotèrmia i Terra Radiant

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

Electricitat - Fontaneria
Aire condicionat - Calefacció

Energia Solar - Descalsificadors
Osmosi



639 635 422

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



FIO
Fira Intercomarcal

de l’Oli



Premis del XX concurs
d’olis d’oliva FIO 2022

GRANS PRODUCTORS
OLIS FRUITATS VERDS AMARGS:

Finalista:
Agrícola Caterra,

La Pobla de Massaluca

Guanyador:
Olis Montané,

La Torre de l’Espanyol
 

OLIS FRUITATS VERDS DOLÇOS:

Finalista:
Agrofood & Commerce SL,

Margalef de Montsant

Guanyador:
Agrícola Sant Josep, Bot

 
OLIS FRUITATS MADURS:

Finalista:
Agrícola i secció de crèdit de Ginestar

Guanyador:
Agrícola Caterra,

La Pobla de Massaluca

PETITS PRODUCTORS
OLIS FRUITATS VERDS AMARGS:

Finalista:
Rius d’Or, La Fatarella

Guanyador:
Arrels d’en Pep SL,

Bellmunt del Priorat

OLIS FRUITATS VERDS DOLÇOS:

Finalista:
Identitat extra virgin oil,

Horta de Sant Joan

Guanyador:
Mas Beturià, Batea

OLIS FRUITATS MADURS:

Finalista:
Aibar 1895 SL, Darmós

Guanyador:
PZ Turch SL, Rasquera





ESTÈTICA

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



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

MA GRACIA VIVES I JOAN GALLENDE

SERVEI DE TAXI DE
MIRAVET I MÓRA D’EBRE

609 226 821 / 605 803 646

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

Tel. 977 400 851 - 644 387 254
santi.sabate@gmail.com / taller.motor25@gmail.com





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





Fira
del Vi



Expositors Fira del Vi

Amb la col·laboració de:

DO TARRAGONA
CELLER PEDROLA, MIRAVET
MOLÍ DE RUÉ,  VINEBRE
SUÑER VINS I OLIS, GINESTAR

DO MONTSANT
CELLER ANGUERA DOMÈNECH, DARMÓS
AIBAR 1895 SL, DARMÓS
CELLER MASROIG, EL MASROIG
MAS DE LA CAÇADORA, ELS GUIAMETS

DO TERRA ALTA
CELLERS MARIOL SL, BATEA
CELLER COOPERATIU SANT MIQUEL DE BATEA SCCL, BATEA
AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE SCCL, CORBERA D’EBRE
LA MADRE VERMOUTH, BATEA
ESCOLA AGRÀRIA GANDESA, GANDESA
CELLER COOPERATIU DE GANDESA (DISBEGRUP G3, SL), GANDESA

DOQ PRIORAT
ESCOLA D’ENOLOGIA INS PRIORAT, FALSET
SOLÀ CLÀSSIC, BELLMUNT DEL PRIORAT

SENSE DO
VINS PEDRAVOLTA, NONASP
CELLER CAL PUCOLLA, RODONYÀ
CAL MINYÓ, PRAT DE COMTE



NEGRES RESERVA (10)
1r premi: LES SORTS VINYES VELLES 2018 – DO MONTSANT – CELLER MASROIG – EL MASROIG
2n premi: ROSA LA GUAPA – SENSE DO – MAS DE LA CAÇADORA – ELS GUIAMETS
3r premi: SOLÀ CLÀSSIC – DOQ PRIORAT – SOLÀ CLÀSSIC – BELLMUNT DEL PRIORAT

NEGRES CRIANÇA (10)
1r premi: AIBAR 1895 SL – DO MONTSANT – AIBAR 1895 SL – DARMÓS
2n premi: SUÑER – DO TARRAGONA – SUÑER-AGRÍCOLA ST.VICENÇ – GINESTAR
3r premi: CASA MARIOL SAMSÓ CRIANÇA – DO TERRA ALTA – CASA MARIOL – BATEA

NEGRES JOVES (8)
1r premi: CASA MARIOL GARNATXA NEGRA ECO - DO TERRA ALTA – CASA MARIOL – BATEA
2n premi: BATEA ORGANIC WINE – DO CATALUNYA – CELLER BATEA – BATEA
3r premi: VALLMAJOR – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA – BATEA

BLANC CRIANÇA (3)
1r premi: AUTÈNTIC – DO TERRA ALTA – ESCOLA AGRÀRIA GANDESA – GANDESA
2n premi: SOMDINOU BLANC CRIANÇA – DO TERRA ALTA – CELLER COOPERATIU GANDESA – GANDESA
3r premi: GLAUK – DO TERRA ALTA – ESCOLA AGRÀRIA GANDESA – GANDESA

BLANCS JOVES (22)
1r premi: PRIMÍCIA BLANC ACACIA – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA – BATEA 
2n premi: ROSA LA GUAPA – SENSE DO – MAS DE LA CAÇADORA - ELS GUIAMETS
3r premi: LA CISQUETA DE CORBERA – DO TERRA ALTA – AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE - CORBERA D’EBRE
ROSATS JOVES (9)
1r premi: VALLMAJOR – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA - BATEA
2n premi: LES SORTS 2021 – DO MONTSANT – CELLER MASROIG – EL MASROIG
3r premi: GANDESOLA ROSAT – DO TERRA ALTA – CELLER COOPERATIU GANDESA – GANDESA

DOLÇOS-LICOROSOS (12)
1r premi: PANSES – SENSE DO – MAS DE LA CAÇADORA - ELS GUIAMETS
2n premi: POBLE VELL – DO TERRA ALTA – AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE – CORBERA D’EBRE
3r premi: SOL I SERENA – DO TARRAGONA – MOLÍ DE RUE – VINEBRE

ESCUMOSOS (4)
1r premi: PRIMÍCIA – DO CAVA – CELLER BATEA – BATEA
2n premi: CAMÍ DE SIRGA – DO TARRAGONA – CELLER PEDROLA – MIRAVET
3r premi: ESCUMÓS ROSAT – SENSE DO – MAS DE LA CAÇADORA - ELS GUIAMETS

VERMUT (6)
1r premi: CASA MARIOL BLANC – SENSE DO – CASA MARIOL – BATEA 
2n premi: LO XERRAIRE – AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE - CORBERA D’EBRE
3r premi: EQUINOX – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA - BATEA

NATURALS (8)
1r premi: NATURALIS – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA – BATEA 
2n premi: BLANC BRISAT DE PAGÈS – SENSE DO – MAS DE LA CAÇADORA - ELS GUIAMETS
3r premi: L’ALTERNATIU – DO TERRA ALTA – AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE

Vins
premiats
al XXVIII
Concurs
de Vins

Amb la col·laboració de:

El passat 21 de juny de 
2022 va tenir lloc al 

Pavelló Firal de Móra la 
Nova el tast dels 92 vins 

participants al XXVIII 
concurs.

El jurat, composat per 
professionals vinculats 

al sector del vi, van 
puntuar les mostres 
presentades amb el 

següent resultat:



Carlos Ripoll Nogués
Carrer l’Estel, 23

43770 Móra la Nova
(Tarragona)

Telèfons:
659 94 40 81
977 40 21 76

carlosripoll68@gmail.com

electrònica
canalda

À U D I O  I  T E L E C O M
977 400 928   WWW.CANALDA.TV   MÓRA D’EBRE



Actes de
la Fira



DIJOUS
OCTUBRE

16.00 h
Sala d’Actes de l’Ajuntament de Móra la Nova. 
Xerrada a càrrec d’Albert Pujol, La tecnologia 
5G a la Ribera d’Ebre: què, qui, com? 
Organitza: Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre 

INAUGURACIÓ DE LA 190 FIRA AGRÍCOLA, 
RAMADERA I INDUSTRIAL DE MÓRA LA NOVA

18.15 h 
Davant l’Ajuntament. Recepció de les 
autoritats i de l’inaugurador de la 190 Fira 
de Móra la Nova, Sr. Roger Torrent i Ramió, 
Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat 
de Catalunya. 

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 2023 i reconeixement al seu 
creador/a.

19.30 h
Inauguració i visita al recinte firal.

DIVENDRES 
OCTUBRE

XLIII JORNADES AGRORAMADERES MÓRA LA 
NOVA 2022
9.30 h 
Presentació de la jornada a càrrec del Sr. 
Francesc Xavier Moliné i Rovira, Alcalde de 
Móra la Nova.

9.45 h
Bioestimulants en agricultura, a càrrec de 
la Sra. Mònica Vicente Medina, Enginyera 
Agrònoma, Màster en Biotecnologia, CROP 
Specialist PLYMAG.

10.45 h 
Ús de l’energia solar pel bombament d’aigua de 
reg en les explotacions agropecuàries a càrrec 
del Sr. Francesc Camps Sagué, Investigador-
especialista. Programa de cultius extensius 
sostenibles IRTA.

11.30 h 
Descans.

11.45 h 
La Reforma de la PAC 2023-2027. Principals 
novetats en ajuts directes a càrrec del Sr. 
Valentí Marco, Subdirector General de Gestió 
i Control d’Ajuts Directes DACC.

20 21



Festa de Dj’s

12.30 h 
Experiències pràctiques de l’aplicació 
d’energies renovables en explotacions 
ramaderes i agrícoles a càrrec del Sr. Josep 
Francesc Sarroca Solé, Enginyer Tècnic 
Industrial del Departament Tècnic Electricitat 
Sarroca.

13.30 h 
Cloenda de la jornada a càrrec de la Sra. Montse 
de Castro Subirachs, cap de l’OC del DACC a la 
Ribera d’Ebre, i del Sr. Ferran Rosich i Prunera, 
regidor de medi ambient de l’Ajuntament de 
Móra la Nova.
Organitza: Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural.
Col·labora: Ajuntament de Móra la Nova.

10.00 h
Interior del pavelló ramader. Durant tot el dia 
hi haurà una exposició d’aus exòtiques.

A partir de les 10.00 h
L’Empresa Tractonin SL i Yamaha, ofereixen 
una activitat per conèixer i provar els seus ATV 
i SIDE-BY-SIDE. Gaudeix d’una 
experiència única i emportat un 
obsequi en finalitzar la prova. 
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Tractonin SL i Yamaha

16.30 h
Sala d’Actes de l’Ajuntament de Móra la Nova. 
Xerrada tècnica La nova cotització dels 
autònoms, com afecta al sector agrari?
Organitza: Unió de Pagesos.

18.00 h
Sala d’Actes de l’Ajuntament de Móra la Nova. 
Xerrada de la farmacèutica Natàlia Borges 
Prevenció i tractament de lesions a la pell de 
l’agricultor, a causa de l’exposició a factors 
climàtics com el sol o el fred.
Organitza: Col·legi oficial de farmacèutics de 
Tarragona i Cambra de Comerç de Reus.

19.00 h
Espai del vi. Presentació dels vins novells de 
la collita 2022. Alguns cellers participants a la 
Fira, presentaran els seus vins novells.
Col.labora: Associació la Fil.loxera Vastàtrix.

20.00 h
Sala d’actes de l’Ajuntament de Móra la Nova.
Xerrada Situació energètica actual.
Organitza: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Tarragona.

23.30 h
Plaça de l’Oli.

Entrada anticipada: 5€. Taquilla: 8€.
Organitza: Kintos i kintes 2013.
Col·labora: Ajuntament de Móra la Nova.

Festa de Dj’s



ELS CATARRES
MÚSICS DE 

CARRER

DISSABTE
OCTUBRE

10.00 h
Interior del pavelló ramader. Durant tot el dia 
hi haurà una exposició d’aus exòtiques.

A partir de les 10.00 h
L’Empresa Tractonin SL i Yamaha, ofereixen 
una activitat per conèixer i provar els seus ATV 
i SIDE-BY-SIDE. Gaudeix d’una 
experiència única i emportat un 
obsequi en finalitzar la prova. 
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Tractonin SL i Yamaha.

11.00 h
Estand de la Diputació de Tarragona. Taller de 
tast d’oli amb els Olis dels Premis CDO amb 
la participació del Panell de Tast Oficial d’Olis 
Verges de Catalunya.
Les places són limitades, cal que us inscriviu 
prèviament a protocol@dipta.cat o el 
mateix dissabte a l’estand de la Diputació de 
Tarragona.

12.00 h
Exterior del pavelló ramader. Demostració de 
ferrar animals.

22 18.00 h
Al costat del pavelló ramader. Espectacle de 
volteig cosac i posta hongaresa.

23.30 h
A la plaça de l’Oli.

GRAN CONCERT DE FIRA 
amb les actuacions de:

ELS CATARRES
MÚSICS DE 

CARRER
(TRIBUT A TXARANGO)

Preus:
10€ anticipada a les oficines de l’Ajuntament.
13€ durant els dies de fira (pavelló firal) i el 
mateix dia a la taquilla del concert.
7€ amb el carnet +Jove MLN sols a les oficines 
de l’Ajuntament.
Entrada gratuïta als menors de 12 anys (hauran 
d’adquirir l’entrada anticipada a les oficines de 
l’Ajuntament).
Col·labora: Atlètics Móra la Nova



Astrid Torrente i 
Bruno Lombardi

12.00 h
Exterior del pavelló ramader. Demostració de 
ferrar animals.

12.30 h
Espai del vi. Concert de vermut a càrrec de:

Astrid Torrente i 
Bruno Lombardi

18.00 h
Al costat del pavelló ramader. Espectacle de 
volteig cosac i posta hongaresa.

21.00 h
Espai del vi. Sorteig de diversos lots de vi.

22.00 h
Clausura de la 190ena Fira Agrícola, Ramadera 
i Industrial de Móra la Nova.

RECINTE FIRAL  Dijous: 19.00 a 22.00 h,
         De divendres a diumenge: 10.00 a 14.00 h / 16.00 a 22.00 h
ESPAI DEL VI Dijous: 19.00 a 22.00 h
   De divendres a diumenge: 11.00 a 14.00 h / 17.00 a 22.00 h

HORARIS DE LA FIRA

DIUMENGE
OCTUBRE

10.00 h
Interior del pavelló ramader. Durant tot el dia 
hi haurà una exposició d’aus exòtiques.

A partir de les 10.00 h
L’Empresa Tractonin SL i Yamaha, ofereixen 
una activitat per conèixer i provar els seus ATV 
i SIDE-BY-SIDE. Gaudeix d’una 
experiència única i emportat un 
obsequi en finalitzar la prova. 
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Tractonin SL i Yamaha.

10.30 h
Exterior del pavelló ramader. Concurs 
d’arrossegament amb cavalls.

23
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CLASSES PER A NENS, JÚNIORS I ADULTS

matrícula oberta

- Dibuix

- Esmalts

- Pintura

- Ceràmica

- Decoració-chic

- Escultura

- Història de l’art

- Anglès

*

*

*

CURSOS LLIURES

CURSOS OFICIALS

Batxillerat artístic

Cicles formatius Grau mitjà

  -Decoració ceràmica
  -Esmaltatge sobre metall

Cicles formatius Grau superior

  -Ceràmica artística
  -Esmalts artístics 
          al foc sobre metall

En coordinació amb 
l’IES Julio Antonio

Activitats culturals
exposicions, sortides,

conferències, cinefòrum...

AJUNTAMENT
DE MÓRA LA NOVA

Escola municipal d’arts plàstiques 
i disseny de Móra la Nova

Josep Casadó

C/ Lluís Companys, 17  MÓRA LA NOVA -
Tel. 977 40 05 23 - A/e e3009527@xtec.cat

f

instagram: escolartmoralanova
escola artdisseny moralanova

http://webfacil.tinet.cat/escolartmoralanova





administracio@disbegrup.es

Mª Nieves Giralt
RECEPTOR DE LOTERIAS Y

APUESTAS MUTUAS DEL ESTADO



Expositors
pavelló firal i

recinte exterior



AIGÜES DE CATALUNYA
ADREÇA:  PG. DE GRÀCIA, 98 3R 1A
POBLACIÓ:  08008 BARCELONA
TELÈFON:  977 71 58 43
REPRESENTANT:  SERGI LLASAT
PRODUCTE:  PUBLICITAT AIGÜES CATALUNYA 

BODAS AMETLLA DE MAR
ADREÇA:  C/ DIPUTACIÓ, 238
POBLACIÓ:  08007 BARCELONA
TELÈFON:  977 45 77 91
REPRESENTANT:  VEGA CARRETERO
PRODUCTE:  BODES I BANQUETS

BOSCH - ELECTRÒNICA CRESCENTI - BALAY
ADREÇA:  C/ MAJOR, 98
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  977 40 18 86
REPRESENTANT:  XAVI CRESCENTI PUJOL
PRODUCTE:  ELECTRODOMÈSTICS

CAMBRA DE COMERÇ DE REUS
ADREÇA:  C/ BOULE, 2
POBLACIÓ:  43201 REUS
TELÈFON:  977 33 80 81
REPRESENTANT:  JOSEP BAIGES GISPERT
PRODUCTE:  PROMOCIÓ INSTITUCIONAL

CENTRO QUIROPRÁCTICO TORTOSA
ADREÇA:  C/ SANT ILDEFONS, 7, 4T
POBLACIÓ:  43500 TORTOSA
TELÈFON:  977 51 11 04
REPRESENTANT:  REBECCA ALETHIA JACKSON
PRODUCTE:  SERVEIS DE SALVA QUIROPRÀCTICA
 
CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE
ADREÇA:  PL. SANT ROC, 2
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE
TELÈFON:  977 40 18 51
REPRESENTANT: JOSEP MARIA SÁEZ  
PRODUCTE:  PROMOCIÓ INSTITUCIONAL

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
ADREÇA:  PG. SANT ANTONI, 100
POBLACIÓ:  43003 TARRAGONA
TELÈFON:  977 29 66 05
REPRESENTANT:   
PRODUCTE:  PROMOCIÓ INSTITUCIONAL
  
DORMIA NATURA
ADREÇA:  C/ ACEQUIA DEL PRIMER BRAÇ, 20
POBLACIÓ:  46470 MASSANASSA
TELÈFON:  625 79 61 02
REPRESENTANT:  MELINA GARCIA
PRODUCTE:  DESCANS I BUTAQUES DE 
MASSATGE

Pavelló Firal



DUNA TÈXTIL, SL
ADREÇA:  PL. SANT JAUME II, 9
POBLACIÓ:  43519 EL PERELLÓ
TELÈFON:  977 49 08 07
REPRESENTANT:  PERE FARNÓS CERVERA
PRODUCTE:  DECORACIÓ
 

EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES
ADREÇA:  C/ ESTACIÓ, S/N
POBLACIÓ:  17535 PLANOLES
TELÈFON:  972 73 62 24
REPRESENTANT:  BERTA AJENJO COSP
PRODUCTE:  EMBOTITS SENSE    
 GLUTEN NI DERIVATS DE LA LLET

ENCURTIDOS SÁEZ
ADREÇA:  C/ DON QUIJOTE, 145
POBLACIÓ:  13630 SOCUÉLLAMOS
TELÈFON:  687 71 22 77
REPRESENTANT:  PEDRO ANTONIO SÁEZ CAÑADAS
PRODUCTE:  ENCORTITS I SALAONS 

ESCOLA ARTS
ADREÇA:  AV. LLUÍS COMPANYS, 17
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  977 40 03 47
REPRESENTANT:  ROSA PERE FORT
PRODUCTE:  PROMOCIÓ INSTITUCIONAL

FORMATGE IDIAZABAL
ADREÇA:  C/ GIRONA, 7
POBLACIÓ:  17469 VILLARROLLA
TELÈFON:  630 60 47 46
REPRESENTANT:  CARMELINA PRETELT MEJIA
PRODUCTE:  FORMATGE IDIAZABAL, TXACOLÍ DE  
 GETARIA I SIDRA ECOLÒGICA

FORMATGES MONTBRÚ
ADREÇA:  RONDA LA BÒBILA, 34, PI PLA ROMANÍ
POBLACIÓ:  08180 MOIÀ
TELÈFON:  938 20 78 37
REPRESENTANT:  PERE ANTÚNEZ LLONCH
PRODUCTE:  FORMATGES ARTESANS   
 D’ELABORACIÓ PRÒPIA

FORN FRANQUESA, SL
ADREÇA:  PG. SANT AGUSTÍ, 8
POBLACIÓ:  08589 PERAFITA
TELÈFON:  938 53 00 30
REPRESENTANT:  ALBERT FRANQUESA PASCAL
PRODUCTE:  PA I COQUES ARTESANES

INSTAL·LACIONS SANCHO - CONSUM ZERO
ADREÇA:  C/ MAS VALENTÍ, 22-2
POBLACIÓ:  43891 VANDELLÒS
TELÈFON:  636 36 69 63
REPRESENTANT:  ALEX SANCHO PODPRIADOFF
PRODUCTE:  INSTAL.LACIONS SOLARS

Pavelló Firal



INSTITUT RAMON MUNTANER
ADREÇA:  MAS DE LA COIXA, ROTONDA EIX DE L’EBRE S/N
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  977 40 17 57
REPRESENTANT:  MERCÈ ROCA ALCAINA
PRODUCTE:  LLIBRES, DÍPTICS, FULLETONS,  
 POSTERS I MATERIAL DE DIFUSIÓ

ISSISLEN LABORATORI, SL
ADREÇA:  C/ JOSEP ANSELM CLAVÉ, 47 BXOS
POBLACIÓ:  08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
TELÈFON:  609 31 89 60
REPRESENTANT:  ISABEL CID GARCIA 
PRODUCTE:  PH-QUIROGEL

JOIERIA SILVIA
ADREÇA:  C/ FRANCESCO SCRIMIERI, 4
POBLACIÓ:  47014 VALLADOLID
TELÈFON:  602 86 97 92
REPRESENTANT:  RAMON MARTINEZ JIMENEZ
PRODUCTE:  JOIERIA  

LA FIRETA SCP
ADREÇA:  PG. TARONGERS, 45, PCL 2
POBLACIÓ:  08860 CASTELLDEFELS
TELÈFON:  600 76 25 28
REPRESENTANT:  ALFONSO PARRA BERMÚDEZ
PRODUCTE:  FORMATGES I EMBOTITS

MACUTENSILI (ITALY)
ADREÇA:  VIA VITO ROSA 9A
POBLACIÓ:  70127 BARI (ITÀLIA)
TELÈFON:  392 03 04 525
REPRESENTANT:  MACI SALVATORE
PRODUCTE:  MATERIAL DE FERRETERIA

NUESTRO HOGAR
ADREÇA:  AUTOVIA TGNA-REUS, KM 6
POBLACIÓ:  43005 TARRAGONA
TELÈFON:  692 88 99 58
REPRESENTANT:  PAOLO TRAINITO
PRODUCTE:  MATALASSOS

PELLETERIA ALBA
ADREÇA:  C/ PALOMAR, 8
POBLACIÓ:  44540 ALBACETE DEL ARZOBISPO
TELÈFON:  680 38 62 93
REPRESENTANT:  RICARDO MANUEL GIMÉNEZ GABAR
PRODUCTE:  PELLETERIA HOME I DONA

PLATA I ACER
ADREÇA:  C/ FAISÁN, 14 B-D
POBLACIÓ:  47012 VALLADOLID
TELÈFON:  641 39 59 51
REPRESENTANT:  BEGOÑA VÁZQUEZ ESCUDERO
PRODUCTE:  BIJUTERIA   
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PURA OSMOSIS
ADREÇA:  AV. TARRAGONA, 1 LOCAL 5
POBLACIÓ:  43204 REUS
TELÈFON:  977 77 05 34
REPRESENTANT:  CARLOS BONET GIL
PRODUCTE:  OSMOSIS I DESCALSIFICADORS

S’ORATGE DE MENORCA
ADREÇA:  CAMÍ DES CASTELL, 237 2N 3A
POBLACIÓ:  07702 MAÓ
TELÈFON:  630 52 63 97
REPRESENTANT:  GABRIEL ANGLADA TALTAVULL
PRODUCTE:  FORMATGE DO MAÓ MENORCA,  
 SOBRASSADA DE PAGÈS
 I ENSAÏMADES

SARROCA ELECTRICITAT
ADREÇA:  POL. IND. LA VERDEGUERA, 14
POBLACIÓ:  43747 MÓRA D’EBRE
TELÈFON:  977 40 30 94
REPRESENTANT:  JOSEP FRANCESC SARROCA SOLÉ
PRODUCTE:  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA   
 INDUSTRIAL, DOMÈSTICA,   
 INSTAL·LACIÓ SOLAR,
 BOMBES PER POUS...

VORWERK
ADREÇA:  C/ LA PALLA, 61
POBLACIÓ:  43790 RIBA-ROJA D’EBRE
TELÈFON:  620 35 62 46
REPRESENTANT:  VANESA BENET GIRONÈS
PRODUCTE:  THERMOMIX, KOBOLD

ZONAMOBEL
ADREÇA:  C/ LA PALLA, 61
POBLACIÓ:  43790 RIBA-ROJA D’EBRE
TELÈFON:  621 28 18 83
REPRESENTANT:  JOSEP VICENT GARGALLO BEL
PRODUCTE:  MOBILIARI, MATALASSOS, SOFÀS,  
 BUTAQUES

Pavelló Firal



ADAMO
ADREÇA:  C/ SALVADOR ESPRIU, 12
POBLACIÓ:  08960 SANT JUST D’ESVERN
TELÈFON:  665 65 02 38
REPRESENTANT:  IVAN PALLARÉS BES
PRODUCTE: TELECOMUNICACIONS

AGROFERT DELTA, SL
ADREÇA:  C/ LLIGALLO DE SOLÉ, S/N
POBLACIÓ:  43870 AMPOSTA
TELÈFON:  977 70 31 70
REPRESENTANT:  JAUME DAUDEN ENCONTRADO
PRODUCTE: GAMMA DE TRACTORS KUBOTA
 

AGROFLIX (AGRO TORTA-RIBAS, SL)
ADREÇA:  PL. IND. LA DEVESA, 37
POBLACIÓ:  43750 FLIX
TELÈFON:  639 58 31 27
REPRESENTANT:  RAÚL TORTA RIBAS
PRODUCTE: MAQUINÀRIA, ADOBS, PINSOS

CARNISSERIA NOGALES
ADREÇA:  AV. PIO XII, 3
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE 
TELÈFON:  977 40 01 19
REPRESENTANT:  MARCOS NOGALES GUZMÁN
PRODUCTE:  EMBOTITS I RESTAURACIÓ

CENTRE PSICOPEDAGÒGIC AGMA
ADREÇA:  C/ MENDEZ NÚÑEZ, 11
POBLACIÓ:  43780 GANDESA
TELÈFON:  650 03 75 65
REPRESENTANT:  AGUSTÍ CERVETO GONZALEZ
PRODUCTE:  SERVEIS PSICOLOGIA, PEDAGOGIA,  
 LOGOPÈDIA, ACADEMIA

CHIMENEAS CARDONA, SL
ADREÇA:  C/ RONDA DEL REMEI, 63 
POBLACIÓ:  43530 ALCANAR 
TELÈFON:  977 73 12 48 
REPRESENTANT:  JOSÉ RAMON CARDONA REVERTÉ
PRODUCTE:  XEMENEIES, ESTUFES, BARBACOES,  
 FORNS

DELFIN LLERDA, SL
ADREÇA:  C/ SAN ROQUE, 1
POBLACIÓ:  44623 CRETAS
TELÈFON:  978 85 63 05
REPRESENTANT:  JORGE LLERDA
PRODUCTE: REMOLCS

DELTAMAR
ADREÇA:  C/ PAU CASALS, 14
POBLACIÓ:  43580 DELTEBRE
TELÈFON:  688 20 54 57
REPRESENTANT:  JOEL BELMONTE BOU
PRODUCTE: MARISC, POP I ANGUILA

Recinte Exterior



 DISBEGRUP 3, SL
ADREÇA:  C/ VERGE DE MONTSERRAT, 11
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:  977 40 11 46
REPRESENTANT:  DISBEGRUP 3, SL
PRODUCTE:  CERVESES, VINS I CAVES

E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET SL
ADREÇA:  PL. ALFONS XII, 7 BXOS 1B
POBLACIÓ:  43500 TORTOSA
TELÈFON:  977 35 37 35
REPRESENTANT:  GERARD ROIG MANERO
PRODUCTE: AMPLE DE BANDA I INTERNET 
   
J. MANEL CARBÓ MARTÍN
ADREÇA:  C/ ANTONI AÑON, 16 
POBLACIÓ:  43592 XERTA
TELÈFON:  977 47 37 06
REPRESENTANT: MANEL CARBÓ MARTIN  
PRODUCTE:  VEHICLES OCASIÓ

JOAN CORTIADA, SA
ADREÇA:  C/ CALAFELL, 24 
POBLACIÓ:  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
TELÈFON:  938 90 17 77
REPRESENTANT: JOAN CORTIADA  
PRODUCTE:  VEREMADORES DE RAÏM I OLIVES 

JOSEP DANIEL REY DALMAU
ADREÇA:  POL. IND. LA DEVESA, 3-5
POBLACIÓ:  43750 FLIX
TELÈFON:  977 41 10 39
REPRESENTANT:  JOSEP REY SOLÉ
PRODUCTE:  VEHICLES, MAQUINÀRIA AGRÍCOLA,
 ENGANXES
 
LA MASROJANA
ADREÇA:  POL. IND. LA VERDEGUERA, PARC C1-C2
POBLACIÓ:  43740 MÓRA D’EBRE 
TELÈFON:  977 82 50 76 
REPRESENTANT:  JULIÀ FOLCH OBIOLS
PRODUCTE:  OLIVES, OLI I VENDA DE CERVESA

MAÑÉ AUTO SL
ADREÇA:  C/ FARIGOLA, 15-16
POBLACIÓ:  43770 MÓRA LA NOVA 
TELÈFON:  977 40 00 36 
REPRESENTANT:  JOAN MAÑÉ PARRA
PRODUCTE:  VEHICLES

MULTICAR PEIRI, SL
ADREÇA:  C/ RIERA MIRÓ, 114
POBLACIÓ:  43203 REUS
TELÈFON:  977 34 08 90
REPRESENTANT:  JORDI PEIRI VOLTAS 
PRODUCTE: MICROCOTXES AIXAM, AVT, LINHAY, 
 UTV POLARIS  CFMOTO, TGB, SEGWAY
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 PISCINAS MÓNACO SL 
ADREÇA:  C/ ARC DE SANT MARTÍ, 204A
POBLACIÓ:  43860 L’AMETLLA DE MAR
TELÈFON:  667 60 13 96 
REPRESENTANT:  FRANCISCO SERRANO BAUZÁ 
PRODUCTE:  ELEMENTS RELACIONATS AMB LA  
 PISCINA

ROBERT MOLINÉ CALLAU 
ADREÇA:  TRAV. ANDREU ALGUERÓ, 4 
POBLACIÓ:  43748 GINESTAR 
TELÈFON:  977 40 94 62 
REPRESENTANT:  ROBERT MOLINÉ CALLAU 
PRODUCTE:  FERRERIA

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

TALLERS FANDOS, SL
ADREÇA:  POL. IND. LA PAZ, C/ ATENAS, 11-12
POBLACIÓ:  43870 AMPOSTA 
TELÈFON:  699 96 24 03 
REPRESENTANT:  JOSE MARIA TOMÁS PEÑA
PRODUCTE:  TRACTORS I MAQUINÀRIA
 AGRÍCOLA

TALLERS GON-GAR, SL 
ADREÇA:  C/ SANT JORDI, 18-20 
POBLACIÓ:  43747 BENISSANET 
TELÈFON:  977 59 44 63 
REPRESENTANT:  XAVI GONZÁLEZ GARCIA 
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, FORESTAL  
 I JARDINERIA, TRACTORS

TALLERS JOLLBA, SA
ADREÇA:  C/ MÉNDEZ NÚÑEZ, 8 
POBLACIÓ:  43780 GANDESA 
TELÈFON:  977 42 03 23 
REPRESENTANT:  JOAQUIM LLUÍS ISERN 
PRODUCTE:  REMOLCS I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
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TALLERS SALVADÓ I COSTA 
ADREÇA:  CTRA. DE BOT, S/N 
POBLACIÓ:  43780 GANDESA 
TELÈFON:  667 30 66 74 
REPRESENTANT:  ROGER SALVADÓ MELICH 
PRODUCTE:  MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

TRACTO MINGUELL, SL
ADREÇA:  POL. IND. EL SEGRE, PARC. 701
POBLACIÓ:  25191 LLEIDA 
TELÈFON:  669 86 87 83 
REPRESENTANT:  XAVIER TORRES
PRODUCTE:  TRACTORS I MAQUINÀRIA
 AGRÍCOLA

TRACTONIN, SL 
ADREÇA:  C/ PERE CALDERS, 2-4 
POBLACIÓ:  43206 REUS 
TELÈFON:  977 31 38 62 
REPRESENTANT:  GERARD PORCAR CABALLERO
PRODUCTE:  TRACTORS I MAQUINÁRIA
 AGRÍCOLA SAME, DEUTZ,
 LAMBORGHINI, ECHO, HONDA, ATV  
 I YAMAHA

VITI-CHAUFFE, SL 
ADREÇA:  PDA. MONREDONS PARC. 14 POL. 5
POBLACIÓ:  43750 FLIX 
TELÈFON:  600 09 90 51 
REPRESENTANT:  CLAUDE GROS JEAN-PIERRE 
PRODUCTE:  ESTUFES PER PROTECCIÓ GELADES  
 AL CAMP, ESTUFES DE PELLET
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Plànol Recinte Firal



Plànol Recinte Firal ASSESSORIA BLANCH

C/ Major, 30
43770 Móra la Nova
Tel. 977 402 403
asesor30@tinet.cat



Jordi Vecino · Optometrista
presentant aquest anunci

Av. Comarques Catalanes, 77 · 43740 Móra d'Ebre

ÒPTICA · CONTACTOLOGIA · OPTOMETRIA
PROPERA OBERTURA

bIOMASSA
subministraments agropecuaris

Proteína harpin αβ

Proteína harpin αβ

Francesc Graell Rodríguez
C/ Ventura Gasol, 3 bxos · 43770 MÓRA LA NOVA · Tel. 657 868 560



HOSTAL

Casa Michaels  
C/ Santa Madrona 15 
43470 Mora d´Ebre 

Tel.: 642 731 636 

www.casamichaels.com 
info@casamiochaels.com

fiscal  ·   laboral
jurídica  ·  mercantil

comptable  ·   gestoria

Móra d’Ebre · 977 40 23 60   |   Falset · 977 90 02 92
info@assessoriapinol.cat
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TANATORI DE MÓRA LA NOVA 

  

  

TANATORIS-‐CREMATORIS-‐CEMENTIRIS  
  

el tanatori que la seva gent es mereix 
  

FALSET      -‐      FLIX      -‐      GANDESA      -‐      MÓRA  D’EBRE      -‐      MÓRA  LA  NOVA  

Tanatori  de  Móra  la  Nova,  Pol.  Aubals  c/  Ginesta,  16  

TEL.  (24  H)  977  400  399  
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PROSA INFANTIL
GUANYADORA

Mariona Blanch Pedrola 
REFLEXIONS

Móra d’Ebre

El Sol s’amagava, tenyint de roig el cel durant els 
últims minuts del seu esplendor. Els estels s’obrien 
pas en la foscor. Els estels, aquelles tènues llums que 
brillen però no enlluernen, que semblen poques però 
són moltes, que parlen sense dir res. Al mirar-los em 
fan sentir que no estic sola en aquest gran món. 
Les vinyes del camp semblen soldadets, esperant 
ordres del seu comandant. Totes en línia, ordenades... 
Amb els seus raïms que les vesteixen amb elegància. 
Cada cep amb un conjunt diferent, especial, que 
semblen fets a mà per a cada un d’aquests.  
Els raïms neixen petitons, amb pocs coneixements i de 
color verd. Quan maduren, són rojos. Quan són adults 
es tornen d’un negre vermellós molt bonic i quan 
envelleixen, es tornen panses, aquella deliciosa fruita 
seca. 
Aquesta caseta a la Toscana em dona més del que 
m’imaginava. 
Em dona beneficis. Uns beneficis especials. L’olor 
de la terra mullada, aquells colors tant vibrants del 
raïm, aquelles vistes de cada capvespre, el gust tant 
especial d’un raïm acabat de collir... aquests són els 
meus beneficis. 
Però tothom sap que no sempre la verema va bé. Quan 
la naturalesa en fa alguna de les seves, m’ho destrossa 
tot. A mi em dol en l’ànima veure que on m’he esforçat, 
on he donat el millor de mi, on hi he treballat dia i nit... 
no dona fruits. De vegades la natura és tan capritxosa, 
que deixa sense feina a gent que no té res més que un 
camp amb vinyes. 
Però passi el que passi, cada capvespre acabo fent el 
mateix; seure al porxo a contemplar les terres que m’ho 

han donat tot, des d’alegries a la vista fins a disgustos 
punyets, i els estels, que encara que no m’han donat 
res, és el que més aprecio.

Halley 

FINALISTA
Núria Fibla Salvadó 

EL QUE NO ET VAIG DIR MAI
Prat de Comte

La brisa del vent em toca la cara, els cabells, tallats 
per les espatlles, se me’n van cap endarrere. Asseguda 
aquí, sola, amb els peus coberts d’arena de la platja, el 
teu record va i ve com les onades del mar.
Sense adonar-me’n les llàgrimes comencen a aparèixer 
als ulls, els ulls que temps enrere m’havies dit que eren 
el ulls més bonics que havies vist.
Finalment les llàgrimes em baixen per les galtes.
Et trobo a faltar des del primer dimecres que no em 
vas venir a buscar a l’escola per anar al parc. Recordo 
que venies amb el teu gran somriure i el millor entrepà 
de xocolata del món que sempre em portaves per 
berenar i que era l’enveja de tots els meus amics.
La iaia no és la mateixa des que te’n vas anar. Ara, 
només la veig els dissabtes quan l’anem a veure a 
l’hospital.
Els metges diuen que és per l’edat, i els meus pares em 
diuen que es posarà bé, però jo sé que no és així.
Sento que algú s’acosta caminant per sobre l’arena, 
no em giro per mirar qui és, només intento eixugar-me 
una mica les llàgrimes de la cara.
Sense dir res ell s’asseu al meu costat, em mira a la 
cara i em dedica un somriure trist, és el meu millor 
amic, i sap que ara necessito silenci, però a la mateixa 
vegada, d’alguna manera o altra, companyia.
Sense poder-ho evitar les llàgrimes em tornen a 
aparèixer, ell s’acosta més a mi i m’envolta amb el seu 



braç. Jo poso el cap sobre la seva espatlla i ja no evito 
plorar, només deixo que tot el que tinc dins, que em va 
matant a poc a poc, surti.
Sé que la meva iaia no té un dolor físic que un metge 
pugui curar, sé que no es posarà bé perquè l’únic que 
la pot curar ets tu, i tu no estàs aquí.
No estic trista, encara la tinc, i cap dissabte m’oblido 
de recordar-li que és la millor.
He decidit que a partir d’ara diré les coses com em 
surtin, i que no em callaré els meus sentiments, però 
encara que ara hagi decidit això el passat no el puc 
canviar, i tu te’n vas anar sense que jo hagués pogut 
dir-te que eres el millor iaio del món.
Em giro i miro a la cara al meu amic, l’abraço fort, i li 
dic fluixet a l’orella que l’estimo. Ell m’abraça i em diu 
que ell també m’estima.

Hasley Weigel

FINALISTA LOCAL
Clara Crescenti Arrufat 

L’ESTRANYA DEL POBLE
Móra la Nova

Aquesta història que llegiràs, és diferent a les demés. 
Una nena més o menys de la teva edat, no ho veu tot 
com “el rosa que l’amor s’hi posa”. Vols saber com 
comença? Doncs endavant!
Fa molt temps, en un poble que es deia “Móra la 
Nova”, hi vivia una nena d’onze anys, que es deia Berta 
i era diferent a la resta de nenes de la seva edat. En 
aquell temps, quan senties dir la frase “és una persona 
diferent”, ningú era conscient del que deia, i se’n 
burlava d’aquella persona sense cap mirament.
La Berta, tenia característiques diferents a la resta de 
nenes que anaven amb ella a l’escola… I no li agradava 
gens ni mica, tot allò que, suposadament, agrada a les 
nenes! No li agradava gens el color rosa, portar vestits 

posats, posar-se faldes, maquillar-se i pentinar-se, 
jugar a nines…sinó tot el contrari! A part, tampoc no li 
agradava que la gent la controlés, li digués què havia 
de fer i no havia de fer. L’únic que volia, era ser lliure.
Cada dia, quan marxava de casa per anar a l’escola, els 
seus pares es quedaven es queixaven del seu aspecte.
- Filla! Com pots anar d’aquestes maneres? - li deia el 
seu pare amb una veu cridanera.
- El teu pare té raó. Quan et posaràs una falda com totes 
les altres nenes? - responia la seva mare, sospirant.
Per acabar-ho d’adobar, la Berta no era molt xerradora, 
per això, va marxar tan tranquil·la a l’escola, sense haver 
escoltat les ridiculeses que li deien els seus pares. No 
calia plorar per aquelles coses… Finalment,com cada 
dia, quan arribava a l’aula no es trobava un ambient 
molt diferent. Els seus companys/es, començaven a 
burlar-se’n d’ella i imitar-la:
- Mireu! qui ha vingut, l’estranya del poble! - deia la 
Verònica mentre se’n burlava…
- Jajaja! Gegantina intel·ligent, com estàs? - li dèia 
en Marcos, que sempre se n’encarregava de posar 
malnoms a la gent de la classe.
La veritat, és que la Berta, no tenia molt amics i amigues, 
vivia per ella sola. Tots i totes la deixaven molt de 
costat, i ella cada vegada estava més allunyada dels 
companys. Ja s’hi havia acostumat.
Al dia següent, va venir una alumna nova a l’aula. A 
tots, els hi feia una mica de gràcia com era la seva 
manera de ser. A l’esbarjo, la Berta i aquesta nena, 
que es deia Clàudia, van començar a parlar i xerrar, 
com si es coneixessin de tota la vida. A poc a poc, amb 
el pas del temps, es van anar donant cada cop més 
confiança…Finalment, s’ho van acabar explicant tot! 
Era com si fossin germanes!
També, els va unir més el fet que se’n burlaven d’elles 
, ja que, les dues, tenien el mateix problema… Un dia 
parlant , van decidir fer un discurs adreçat a totes 
aquelles persones, que no entenien la llibertat d’ésser 
cadascú com volgués. Al dia següent, cadascuna va dir 
a la gent:



-Ei! Aquest dissabte, a les 17:00h de la tarda us esperem 
a la “Plaça de l’Església”!Volem fer  un discurs sobre 
com entenem naltros la llibertat.
Tota la gent va acceptar la invitació, esperant riure’s 
d’elles davant de tothom…
Aquell dia, a l’acabar el discurs, tothom, per fi, va 
poder entendre la situació que estaven vivint les dos 
noies del poble. Tots els seus companys i companyes, 
van fer les paus amb elles, fins i tot els veïns del poble!
I, per poder celebrar-ho, van fer una festa allí mateix, 
amb tota la gentada de la vila!Entre les dues , havien 
fet un cartell molt bonic amb el lema:
SÓC COM SÓC, I NO CANVIARÉ NI PER TU, NI PER 
NINGÚ!

PROSA JUVENIL
GUANYADORA

Laura Hernández Cabré 
OLOR A PLUJA

Móra d’Ebre 

Una, dues, quatre, set... Mentre t’espero, compto les 
petites gotes que acaricien els vidres enfosquits. El 
cel vesteix tons apagats, la pluja no mostra intencions 
de cessar, però estic segura que abans que arribis ja 
hauré acabat de comptar. 
La tardor ja ens torna a rebre. Et mentiria si et digués 
que no me n’havia adonat. M’he passat l’any comptant 
els dies per què tornés a ser la nostra estació preferida. 
Em trobo asseguda dins aquella cafeteria a la qual 
solíem anar, just a la taula de fusta corcada on ens 
solíem seure. La pluja i la tardor em porten la teva 
essència, brisa humida i fulles seques, que es passeja 
per la petita estància. 

Després de tot, aquesta cafeteria encara se sent com 
casa nostra. L’ambient encara porta aquella tímida 
olor a cafè que tant t’agradava i la il·luminació encara 
continua sent tènue, quasi trista. 
Repasso la paret amb el dit, emportant-me el guix 
envellit amb mi. Al passar-me la mà per rostre 
m’embruto de blanc i gairebé puc sentir la teva veu, 
tan càlida com solia ser, burlant-se del meu nas 
emblanquit.  
Sento la presència del cambrer al meu costat, aquell 
home petit i redó del qual ens solíem enriure per la 
seva veu tan bufona. 
Tinc la sensació que em crida, però jo sol puc sentir el 
teu riure serè. Deu voler que marxi.  Ja fa estona que la 
nit m’abriga i deu ser tard, molt tard. Però vull quedar-
me aquí una mica més, imaginar-te una mica més. 
Ara et veig assegut a la teva cadira, al meu davant, 
rondinant al cambrer. Li demanes el cafè, no amb una, 
ni dues, sinó 3 cullerades de sucre, exactament 3. Com 
sempre, dius que la vida és amarga, que ja no saps com 
ensucrar-la. 
Crec que el cambrer ja no és al meu costat, s’ha degut 
cansar d’esperar. En canvi, jo et continuo esperant a tu. 
Gairebé puc sentir el teu tacte, la teva mà acariciant 
la meva. 
Ara passo les tardes aquí, al costat de la finestra on es 
col·locava aquell gat color cendra. No em facis dir el 
sobrenom que li vam posar, ja me n’he oblidat i quan 
intento recordar-lo, tan sols puc veure’t a tu donant-li 
la galeta de canyella que venia amb el teu cafè. Aquell 
gat et va agafar estima. De fet, qui no te n’agafaria? 
Encara ve cada tarda, et busca amb la mirada 
apagada. S’asseu a la teva cadira i espera amb mi la 
teva arribada. No sé com explicar-li que ja no vindràs, 
no m’ho sé explicar ni a mi mateixa. 
Recordo com t’agradava enviar-me cartes. Ara soc 
jo qui te les escriu, sobre l’aire. Les traço amb tinta 
invisible i les esborro amb simples sospirs. Somio que 
t’arriben, que les pots llegir mentre jo rellegeixo les 
teves al nostre acompanyant felí. 



Demano per favor a la gent que no m’abracin, tinc por 
que ho facin fort i les meves ferides es tornin a obrir. 
Tan sols la teva gentil abraçada em podria reconfortar, 
i és l’única que solsament puc imaginar. 
La son finalment intenta vèncer-me, però abans que 
les meves parpelles es rendeixin, puc veure una llum 
travessar el cel, fugaç. 
Sé que ja no tornaràs i que és massa tard per desitjar 
que ho facis. Així doncs, tanco els ulls i li demano al 
cometa un somni encara millor. 
Que bonic és desitjar que demà torni a ploure, per 
poder abraçar la teva essència un dia més.

FINALISTA
Júlia Benavent Pellicer 
MÓNS PARAL·LELS

Móra d’Ebre

Obro la finestra de casa i observo. El sol, d’un color 
vermell com la sang, brilla amb intensitat presumint 
dels seus rajos calents i vibrants. La brisa suau del matí 
colpeja el meu rostre fent que els rinxols s’apartin i 
em descobreixin la cara jove i desperta. La música 
melòdica de la naturalesa, amb els seus sons autèntics, 
em dona serenitat. 
Tanco la finestra i res puc veure. No cal que m’esforci 
massa per veure el sol, ell ens persegueix insistent, 
irradiant una calor insuportable difícil de sufocar. 
La xafogor cada cop es va apoderant del meu cos. 
Lentament, les gotes de suor van regalimant pel meu 
rostre jove i cansat fins caure al terra provocant un toll 
de suor. Gairebé no queda vegetació tendra a l’exterior, 
em costa inhalar pur oxigen i els sons de la natura són 
apagats i secs.  
Em sento feble. 
La mare entra a l’habitació acompanyada amb la usual 
tassa de cafè calentona que desprèn aquell aroma que 

tant m’agrada. Em recorda que m’he d’afanyar perquè 
en deu minuts marxarem cap a l’institut. 
Em bec el cafè assaborint lentament cada petit glop 
com si fos l’últim. 
Sortim de casa juntes amb l’energia necessària per 
començar un nou dia; la meva mare carregada amb 
el maletí del seu ordinador i jo amb la motxilla plena 
de llibres.  
La mare em crida insistint en que he d’acompanyar al 
meu germanet petit a l’escola.  
Em recorda que no he de badar perquè en tornar 
l’hauré d’ajudar, així que em vesteixo ràpidament 
aprofitant cada segon al màxim i sense esmorzar surto 
de casa de la mà del meu germà que sosté un petit 
quadern reaprofitat. 
El camí es fa etern. Calor, mal de peus, set, gana... un 
cúmul de malestar envaeix el meu cos que gairebé no 
té energia, però res impedeix que continuï endavant 
aquell camí pesat. 
Pujo al cotxe i tanco la porta. Observo amb els meus 
ulls curiosos i atents tot el que m’envolta mentre penso 
que soc afortunada de tenir una vida tant agradable. 
Començo a sentir xivarri pels carrers on els joves 
caminen en grups, això significa que ja queda poc per 
arribar a l’institut. Estic impacient per estar amb els 
meus amics.
La mare em fa un petó de comiat al front i baixo del 
cotxe. Vaig corrents amb els meus amics i comencem 
a xerrar sense parar contant-nos el que hem fet el cap 
de setmana, les pel·lícules que s’han estrenat i la roba 
que ens hem comprat. De fet, jo porto el meu vestit 
nou acompanyat d’unes sandàlies platejades força 
elegants i unes arracades vistoses i modernes. 
Un cop dins la classe gaudeixo més que ningú. 
M’encanta escoltar les explicacions dels professors, 
participar als debats i aprendre coses noves; tot ho 
trobo interessant i enriquidor. 
Per fi hem arribat. 
El meu germà em solta la mà instintivament i marxa 



cap als seus amics corrents entre la pols; se’ls veu 
tan contents! Té tantes ganes d’anar a l’escola que 
m’abandona sense que em doni temps de fer-li un 
petó de comiat i desitjar-li que s’ho passi molt bé.  
Observo les classes situades dins les petites cabanyes 
fetes de troncs i taulells de fusta vella. A la cantonada 
de cada aula es troba la taula minimalista del mestre, 
i al davant s’estenen les catifes deteriorades amb 
sanefes de colors deslluïts on seuen els nens, amb 
un guix compartit i una petita pissarra per escriure i 
dibuixar. 
Veig com entren entusiasmats tots ells amb l’uniforme, 
la samarreta blanca més bé d’un color marronós i els 
pantalons beix que dissimulen millor la pols fina i 
desèrtica del camí. 
- Tant de bo jo també pogués estar amb ells! - Un desig 
espontani surt del meu cor. Aprendre a llegir i escriure, 
gaudir de la meva infantesa, parlar i jugar amb els 
amics, opinar...
- Vinga, prou de badar! - La meva ment més racional 
que mai em fa tornar a la realitat.
La mare m’espera a casa, així que dono mitja volta per 
refer el camí polsós i desèrtic de nou cap a casa. En 
veure’m arribar no cal dir res més, camino cap al pou, 
omplo els cubells d’aigua i començo a rentar la roba 
bruta. Estic rendida però no dic res, només faig la feina. 
Ja són les cinc. M’acomiado dels meus amics i marxo 
xino-xano cap a casa escoltant amb els auriculars la 
meva cançó preferida.  
- Ja soc a casa mare! - saludo només entrar.
Ella m’espera al menjador amb un entrepà de pernil i 
formatge i un got de suc de taronja. Mentre menjo el 
deliciós berenar miro la nova sèrie a la televisió.  
En acabar, em dirigeixo cap a l’habitació i em poso a 
estudiar els apunts del dia. 
S’ha fet tard, el meu cap està una mica saturat i tinc 
els ulls cansats. Entro a la dutxa on l’aigua freda 
m’activa per uns instants al mateix temps que m’ajuda 
a relaxar-me i em fa passar una estona agradable. 

M’ensabono el cabell rinxolat fregant amb la punta 
dels dits suaument, resultant un petit massatge, 
mentre miro com l’escuma rellisca lentament pel meu 
cos nu, perfumat i fresc. 
Amb el cos cansat, arriben les cinc de la tarda i torno 
a buscar al meu germà. De tornada m’explica content 
i de manera innocent tot el que ha après i com de bé 
s’ho ha passat.  Una barreja d’emocions brollen al 
meu interior difícils de controlar. Estic molt contenta 
per ell però trista perquè jo també desitjo amb força i 
mereixo poder viure tot allò. Per què no? 
En arribar, la mare ens té preparada l’aigua en el gibrell 
i ens ajuda a treure’ns la pols i la suor del nostre cos 
nu de dalt a baix. Ens ensabona amb delicadesa i amb 
el primer somriure del dia, quan ja sembla estar tot el 
treball fet i enllestit, quan per fi la seva tranquil·litat li 
permet respirar amb calma. 
Miro com la discreta escuma del sabó llisca sense 
perfum pel meu cos humit, nét i cansat. Després de 
sopar m’adormo. Ja ha passat un dia més. 
Llum. Claror. Alegria. Goig. Colors. Llibertat.  
Família. Infantesa. Amistat.  
Esperança de vida. Educació. Oportunitats.  
Salut. Drets. Igualtat.  
Aquests mots, tots ells absoluts, potents i imbatibles 
viatgen per la meva ment sense parar. 
- Com desitjo tenir-los a l’abast!
No els puc oblidar. Passa el temps i continuen presents, 
insistents i impacients en la meva ment. És inútil, per 
més que ho intenti mai seran meus.  
Traïdora imaginació! Sí, tu.  
Tu tens la culpa de tot i ets la que m’has traït sense 
compassió. 
M’has fet imaginar, desitjar i somniar que algun dia 
aconseguiria créixer i educar-me, escriure i llegir, 
anar a l’escola i gaudir de la companyia de la mare 
als matins amb una tassa de cafè calentó. L’institut, 
els amics i una dutxa relaxant d’aigua freda amb sabó 
perfumat...



Visc amb un somni constant, un desig que s’ha de 
fer realitat, un món paral·lel i imaginari en el que jo 
també tinc cabuda, en el que intento aconseguir allò 
impossible, allò que m’ha privat la meva condició de 
dona en un món injust i complicat. 
No, no soc feliç! 
No visc contenta perquè tu m’has fet veure i desitjar 
incansablement una vida millor que mereixo però que 
mai arriba.  
Sí, et necessito més que mai. 
Necessito la força per trencar rutines i creences 
immòbils. 
Sí, et parlo a tu, i ara m’has d’ajudar. 
Esperançadora imaginació!

PROSA ADULT
GUANYADORA

Carla Querol Zamora 
ANAR-SE’N DE CASA

Riba-Roja d’Ebre

La mare torna a estar aquí, a casa meva.
Ja vaig sentint aquestes quatre parets i el seu buit 
interior com a tal: casa meva. Un domicili on habitar. 
La pau és el que fa que una construcció arquitectònica 
esdevingui en habitatge, i és precisament això, pau, 
el que sento quan estic entre aquests murs, que 
semblen dotats d’ànima per a donar-me aixopluc. 
Tot és quietud, serenitat, albaïna. Fins i tot els meus 
gestos i totes les coses que els acompanyen es tornen 
parsimoniosos: el ritus de rentar-se la cara pel matí, el 
cafè en gotejar de l’americana, el moviment dels dits 
de la mà en passar les pàgines d’un llibre, el remor del 
riu i de les barques de pesca destil·lant-se pel balcó, 

que travessen els vidres per diluir-se amb el mormol 
del jazz que emergeix de l’altaveu...
La primera vegada que vaig atravessar la porta d’entrada 
ho vaig saber: per fi tindré una llar on refugiar-me, on 
sentir-me arropada. Va ser veure’n l’interior i saber-ho, 
sentir-ho, saber-ho amb el cor. No vaig equivocar-me. 
El procés d’anar-se’n de casa ens és a tots necessari i 
jo ja feia molt temps que esperava poder fer-ho. Però, 
oh!Sempre em fallava una cosa o una altra per a poder 
partir definitivament. Aquest últim cop, desde que vaig 
tornar a la casa dels pares feia ja un any i mig, a l’inici 
de la pandèmia, havien estat els diners. Em mancava 
una feina. Qualsevol feina?Perquè jo volia anar-me’n, 
m’urgia no sentir-me en deute en ells... Però tampoc 
és que estigués disposada a rebaixar-me, a prostituir 
els meus coneixements treballant de cambrera. Ja he 
treballat de cambrera, i és massa dur per al meu cos. 
El meu cos està malalt i no pot seguir el ritme frenètic 
de la vida del XXI; però sí la ment, sí la ment. La mare 
no parava de dir-me que descansés, que ja n’hi havia 
prou, que posés el fre de mà o pitgés el botó de pausa, 
que per què volia estudiar tant.
No m’ho podia creure! La mare, que havia abandonat 
una carrera, començada perquè no havia vist a temps 
que lo seu era la feina manual, com la seva mare, 
cuidar els nens, cuidar la casa, cuidar el marit, tenir un 
negoci petitó, ajudar (ajudar?) als trossos, a la solana 
i a l’aubaga, a l’hort, a l’hort mig any sencer, i a podar, 
a regar, a arreglar rebentons, a esporgar, a llaurar i a 
collir el fruit; la mare, que careixia d’independència 
i d’habitació pròpia, que plorava i dormia al mateix 
llit compartit amb les mantes que absorbien les olors 
barrejades de dos cossos, que no ajudava al tros sinó 
que hi treballava deixant-s’hi l’esquena i que ni una 
sola vegada va rebre un “gràcies” quan els altres 
(l’avi, el pare, els tiets), en arribar a l’horabaixa, es 
trobaven el plat a taula i el foc crepitant; la mare, que 
no va acabar la carrera però això d’ésser a totes parts 
fent-ho tot i tot alhora sí que va aprendre-ho ràpid 
(normalitzar que una dona ha d’estar a tot arreu i que, 
no obstant això, només és una ajuda; relegar la seva 



figura a espais tipificats: la botiga, el forn de pa, el 
mercat i la gimnàstica dos cops per setmana); la mare, 
aquesta mare que aborria la vida em deia a mí, la 
filla, que deixés d’estudiar. I ho havia escoltat bé, però 
em costava processar les paraules. O el que hi havia 
darrere d’aquelles paraules... No hi havia manera que 
ho pogués digerir.
A la dona rural, la del meu poble, rarament se la veu 
amb la faldilla per sobre els genolls, i encara menys 
ensenyant les espatlles. La dona et senyala i parla de 
tu amb les altres fins que alguna se separa del grup i 
se t’apropa amablement, tant que li veus les arrugues 
suaus que li contornen els ulls, i et diu: “Vas molt maca, 
nena”. Però la mare mai deia “vas molt maca”. La mare 
tampoc deia “treu-te el carnet i compra’t un cotxe”. La 
mare no deia “estudia tant com puguis, tu que vols”.
Jo no havia estat una habitant entre les quatre parets 
de la casa dels meus pares, que també fou la meva fins 
que vaig marxar el primer cop per anar-me’n a la ciutat 
a estudiar. Aquesta partença no la vaig sentir com 
un desgarrament, com sí que els havia succeït a les 
meves amigues, sinó com un alliberament; l’exili rural, 
l’èxode, no em feia mal aleshores perquè detestava 
el camp i tota la seva gent, odiava la vida rutinària i 
sense sentit que estontolava els pares. És per això que 
jo no hi estava habitant, a casa seva, sinó que tenia 
la sensació que hi residia de pas. No en ànima, sinó 
en cos. La dissociació del paradigma la vaig viure a la 
meva pròpia carn tot i no ser creient. Viure, habitar, 
residir, morar. I tot per acabar marxant de casa.
La partida és necessària, i encara més quan la mare 
mai ha dit “venga, va, que tu pots”, ni mai t’ha ofert la 
mà estesa. Perquè el que la mare deia era: “Vols dir 
que has d’estudiar més? No et convé més centrar-te 
en el treball?” És clar... El treball. La feina. Ara tinc una 
llar pròpia on habitar-hi en cos i en ànima perquè a la 
fi he aconseguit una feina. Quina? M’he rebaixat, per a 
poder marxar aviat?
La resposta és: no. Havia començat a treballar a un 
institut privat, recomanacions de recomanacions a 
altres recomanacions i ja ets dins; el meu nom havia 

arribat com l’aleteig d’una mosca gris i pesada i es va 
quedar voleiant per l’aire espès del despatx del director. 
Així va ser. No res èpic. Vaig començar al setembre i em 
van fer un contracte d’un any sencer, “si m’agrada, pot 
ser més i tot”, havia dit el director, així, en singular, tant 
acostumat a portar la batuta com estava. He hagut de 
callar molt i acotxar el cap encara més durant aquests 
mesos. No és fàcil ésser una noia, moure’s per aquest 
terreny que no s’acaba de garbellar de l’adolescència 
i que tampoc acaba d’inaugurar-se com edat adulta. 
Perquè, per a les dones, el transcurs entre una etapa 
i l’altra ve marcada pels fills: les noies passem de ser 
filles a ser mares, i mai som només dones. A mi, com 
que encara era filla a ulls del director i dels companys, 
m’havia tocat acatar, sotmetre’m i claudicar.
Tampoc la mare ha sigut mai una dona. Ha sigut “filla 
de”, “germana de”, “muller de”, “jove de” i, després, 
“mare de”. Tampoc ha estat mai una “treballadora”. Els 
diners que la mare duia a casa i l’esforç que invertia 
amb els seus mai havien estat més que allò que a una 
“dona”, signifiqui el que signifiqui aquesta paraula que 
no pot separar-se “d’home” per significar, li és natural: 
ser un piló, però sense funcions estructurals, només de 
recolzament… quelcom per decorar. Quelcom vague, 
accessori. Prescindible, a estones sí, però, prescindible, 
a estones, no.
En qualsevol cas, la mare no era una dona, perquè la 
mare tenia massa caràcter. I, ja ho sabem: una dona ha 
de ser un àngel de la llar. Pot ser precisament per això 
jo no havia tingut llar i no havia sentit que la dels meus 
pares en fos una.
Però, bé. La qüestió és que jo havia decidit estudiar, 
continuar fent-ho. Perquè a mi m’és igual ser o no ser 
una dona, ser o no ser “filla de” i “mare de”. Jo volia ser 
jo: la lectora, l’escriptora, la professora, la que passeja 
de capvespre, inclús aquella que gaudeix veient com 
un pastís s’infla dins del forn. Però la meva mare em 
volia tallar les ales. I el més greu era que ella no se 
n’adonava. “Per què?”, em preguntava jo.
I ara la tinc aquí davant. S’ha adormit al sofà. És 
còmode, aquest sofà. “És casa meva, això”, em 



repeteixo, i n’estic molt orgullosa. Jo, encara asseguda 
a la taula on hem dinat les dues fa un moment, bec 
cafè, en silenci. Espolso amb desgana les molletes de 
pa que han quedat espargides sobre les estovalles. 
Cauen al terra, però més igual. Com que la mare no 
tolera la cafeïna, després de les postres (ella menja en 
plats petits però de postres sempre en vol dos talls, 
del que sigui que hi hagi), s’ha arrupit al sofà com un 
cabdell i s’hi ha quedat adormida en dos minuts. Li he 
posat una manta per sobre, com ella m’ho havia fet 
sempre de petita.
Faig un glopet. Està calent, i ho agraeixo, perquè ja 
comença a refrescar. D’aquí poc tornaran a escurçar-
se les tardes i hauré de sortir a passejar la gossa més 
aviat, abans que enfosqueixi. Trec els ulls de sobre la 
mare i em permeto contemplar bé la casa, mirant-la 
com si mai l’hagués vista: les parets, el sostre blanc, la 
campana metàl·lica de la cuina, els rajos del sol que 
escalfen la sala colant-se pel balcó, el potus que dona 
vida amb la cascada de verd, les flors seques sobre 
la tauleta del rebedor. Aturo la mirada aquí: les flors. 
Estan seques. “Les he de canviar”, penso, i la mare es 
belluga remugant quelcom inaudible.
“Mare, tu també t’estàs assecant”. La vista se me n’ha 
tornat a anar i em trobo altra volta contemplant-la a 
ella. La mare… La mare, a casa meva. Sempre he sigut 
jo l’intrusa i, ves per on, ara la tinc aquí dia rere dia. 
Que ja se n’ha cansat, diu. Que està cansada que el 
pare no valori tot el que fa. “I com m’ho paga?”, m’ha 
dit. “Arribo més tard que ell i no és capaç ni de posar 
a bullir un grapat d’arròs. No: ni tan sols li passa pel 
cap pensar si tindré gana o no!”. Això i altres coses, ha 
dit. I ha dit també que ja n’estava farta, que no se la 
valorava. “Perquè mai, mai!, se m’ha valorat a casa”. 
Casa, per a ella, no significaven les parets, sinó els que 
hi havia dins omplint el buit de l’espai: l’avi, el pare, els 
tiets. Ells, el poble i la terra eren casa seva.
Però jo, mentre l’escoltava, pensava que qui realment 
no s’havia valorat mai era ella mateixa. I que ara, ara 
que ja havia abandonat la carrera, que no s’havia 
tret el carnet de cotxe i que havia invertit els seus 

diners als camps de l’home i al seu petit negoci de 
comestibles, ara ja era tard. I ja podia estar cansada de 
la seva vida, però era tard. I no per ella, no per l’edat; 
mai és tard per canviar, arrepentir-se, arreglar. No… Era 
tard perquè això ja m’ho havia dit altres cops: “Estic 
cansada i algun dia ho enviaré tot a prendre fum”. 
Però mai havia passat res. Tampoc ara passaria res. 
La mare es despertaria, miraria l’hora, s’angoixaria i 
reemprendria ràpid el camí cap a casa, perquè “és tard 
i el teu pare no té res per a sopar”.
És tard, mare. M’aixeco i duc els plats bruts cap a 
la cuina, procurant no despertar-la. Per què volia 
projectar en mi la mateixa vida que ella havia triat? La 
mateixa que havia, en tot cas, tingut?
Em tornen a venir al cap les cares de les dones del 
poble. Les cares… i les mans. Les dones tenen mans 
d’home, mans dures de llaurar la terra. Quan les dones 
entraven a la botiga de la mare a buscar un trosset de 
carn d’olla o un bocí de bacon fumat per sofregir-lo 
amb les bledes, “és que, si no, nena, la verdura no la vol, 
l’home”, jo, desde desde l’altra banda del mostrador, 
m’esforçava per inhalar les seves olors, i sempre eren 
les mateixes les que duien impregnades darrere de la 
bata comprada al mercat dels dimecres de la plaça 
amb la que sortien al carrer: cansanci. Si era hivern, 
a més a més oloraven al fum de cremar rama. Si era 
estiu, feien olor a tomatí i a figuera. Totes igual, cada 
any igual. Només en variava l’olor els diumenges a 
missa, on cada una d’elles adquiria una fragància 
pròpia: el xampú i el gel, la colònia, el sabó de la roba. 
Els diumenges les dones del poble es passaven el matí 
esborrant el rastre del cansanci del seu cos per anar a 
lluir-se a missa. I, desprès de missa, cap a casa. I ja hi 
tornàvem a ser:
- Digues, per què no pot venir el teu pare, eh? Jo també 
ho estic, cansada, i tot i així hi vaig, a missa. Per què no 
ve, amb nosaltres?
I així diumenge, rere diumenge, rere diumenge. Totes 
les mans de totes les dones endurides. Ràpid, ràpid, 
sortim de missa i tornem ràpid a casa perquè els marits 
i els fills i els pares i els sogres volen dinar, volen “això”, 



per a dinar; ho he deixat a mig fer, jo també, veges per 
on, i com ho acompanyes? Perquè el meu, si no és així, 
no s’ho menja. I era diumenge per la tarda i les dones 
oloraven a cansanci altra volta.
És tard… Perquè totes elles han fet la seva vida allà, al 
poble. Hi han arrelat. Han fet créixer el seu tronc en 
torn l’aigua i el sol que representen els seus homes. 
Perquè les dones treballen, no ajuden, però no tenen 
res al seu nom. Les dones son un piló, però un piló 
sense terra on aguantar-se ni sostre que el cobreixi 
és va. I tota la resta de la casa és l’home. I les dones 
del poble no tenen res, i tot el que tenen ho donen als 
homes. Es desviuen per ells.
I la mare, ara dormint al sofà, encara continua 
preguntant-se què ha fet malament i per què no se la 
valora. Per què el pare no és capaç de posar arròs a 
bullir si ella arriba més tard de la feina que ell. Per 
què ara haurà de marxar tant aviat de casa meva. Per 
què no pot ser una dona. Què és ser una dona, podria 
preguntar-se, també. Perquè ser una dona de camp, 
com totes les del meu poble, és complicat. Mai ningú 
les ha dibuixat. Ningú els dona veu. I si ho fan, ho fan 
desde fora: venen a grabar la processó de Setmana 
Santa i les Festes Majors, però la veu la porten de fora, 
de la ciutat, i gairebé sempre és un home qui posa la 
seva mirada sobre el poble: les muntanyes, el riu, els 
camps, el mercat. Però, i les dones? On queden?No 
tenen veu? Per què ningú els hi aproxima un micròfon 
per a que siguin elles qui parlin? Per què ningú els hi 
explica que poden tenir una habitació pròpia? Per què 
no deixem que expliquin la seva pròpia història?
La mare ho té clar: està cansada i no se la valora. 
A més, li fa vergonya que li vegin les mans, que la 
sentin parlar, que sàpiguin com s’expressa. La mare 
s’avergonyeix d’ella mateixa, i per això, tot i estar 
cansada de suportar al pare, a l’avi i als tiets i de 
treballar als trossos i a la botiga, també sap que no se 
n’anirà mai.
Marxar de casa… Aixeco de nou la mirada. Tinc una 
finestra damunt del rentaplats. Deixo tot el que 
portava a la pica i miro l’arbre que tinc davant de casa.

Això és casa meva. He desertat. Jo no vaig fer arrels i 
ara visc a casa meva.
Fa bon dia, tot i que les fulles ja comencen a caure. El 
sol de la tarda rellueix tènue. Sento com la mare es 
desperta esvalotada.
- Quina hora és? -crida, i el seu crit ressona per tot el 
passadís. No espera la resposta quan sento que diu-. 
¡Nena! ¡Me’n vaig corrent cap a casa! ¡El pare no té res 
per a sopar i arribarà d’aquí poc!
No em molesto en contestar, perquè passat demà la 
tornaré a tenir aquí, i tonrarà a marxar onejant d’això 
que ja és casa meva.

FINALISTA
Sònia Carmona Juan 

EL CAMÍ NO SEMPRE ES FÀCIL
Móra la Nova 

- I un fill, per a quan?
Aquesta pregunta era tan odiada com repetida en el 
dia a dia de la Rosa. Feia cinc anys que s’havia casat 
amb en Tomàs, i semblava que el protocol de carrer 
post-matrimonial deia que, un cop casada, amb 
vivenda pròpia i una certa estabilitat econòmica, era 
d’obligat compliment tenir descendència. I, com a 
molts pobles petits, tothom es creia amb el poder de 
poder opinar -i inclús jutjar- fins i tot les decisions més 
íntimes; és allò que diuen que a casa seua cadascú se 
sap lo seu, però opinant de la del veí.
La veritat és que la vida matrimonial no era fàcil. 
El desig de la Rosa, des d’abans de sortir a les nits 
blanques amb divuit anys, era tenir com a mínim 
un parell de fills, a poder ser una nena i un nen. 
S’imaginava una vida fàcil i i ideal, amb una família 
unida que no parava de viatjar, i un príncep blau que la 
cuidava com una princesa; era el que havia admirat a 
les pel·lícules de Disney del cinema Avenida, i que ara 
s’havia convertit en el seu anhel. Per la seva banda, en 



Tomàs no veia aquesta necessitat i sempre havia dit 
que, si no podia tenir fills, gaudiria de la vida al màxim 
perquè es podria permetre fer tot allò que li vingui de 
gust sense preocupacions per ningú més que ell i la 
seua dona; tot i això, fer-la feliç a ella també era una 
prioritat i, si tenint fills ho podia aconseguir una mica 
més, faria el que fos necessari.
Aquell protocol de carrer -i tradicional a la seua 
família- era el que la Rosa havia intentat seguir, i havia 
pogut comprovar que aquest no sempre és fàcil de 
complir. Feia dos anys que havia anat al ginecòleg per 
primer cop amb l’objectiu de complir una part del seu 
desig, però aquell embaràs ectòpic l’havia fet passar 
per quiròfan, reduint així les possibilitats d’aconseguir 
una fecundació natural. El seu home havia estat 
acompanyant-la en tot aquest procés, li havia eixugat 
les llàgrimes i també havia suportat tot el pessimisme 
que això comportava, però aquell fet seguia sent tabú 
en el seu context -fins i tot en el més proper-.
Semblava que la reproducció assistida podia ser 
una bona opció; les esperances d’aconseguir-ho de 
manera natural eren cada vegada més minses. Per 
això feia un any que havien iniciat un procés lent, 
amb molts pagaments i uns quants entrabancs, però 
que representava tirar l’últim cartutx abans de tirar la 
tovallola definitivament.
Era 14 de febrer. Molts celebraven el dia dels 
enamorats, però la veritat és que la parella sempre 
havia preferit esperar al 23 d’abril, el vertader dia de 
l’amor per molts catalans. La Rosa tot just feia una 
setmana que esperava la menstruació, i en Tomàs li 
va suggerir que es fes un test per descartar el més 
inesperat a la vegada que desitjat. Ella, com sempre, 
s’havia tancat al lavabo ja feia uns quants minuts; ell 
l’esperava al sofà amb els dits creuats.
Amb el crit que la Rosa va exclamar, en Tomàs sabia 
que alguna cosa especial li havia de dir. Ella va obrir la 
porta plorant a llàgrima viva, però aquelles llàgrimes 
no amagaven una negativa. Per fi ho havien aconseguit 
i, si aquest cop tot anava bé, a finals d’octubre serien 
un més.

Aquesta vegada l’embaràs va anar sobre rodes, la 
panxa no parava de créixer i la Rosa es trobava tan bé 
que fins i tot a finals de setembre va anar a vermar a la 
vinya de suns iaios, a la Serra d’Almos. Pocs dies després 
van fer-se una sessió fotogràfica, amb les primeres 
sabates que havien preparat per al nounat i que li 
havia regalat l’àvia Carme, mig despullats mostrant 
els canvis del cos fins al més mínim detall. Seria una 
nena i sabien el seu nom des de quan festejaven.
L’octubre era un mes molt esperat per tots els 
moranovencs, especialment per aquells que -com 
ells- hi han viscut tota la vida. Que la Queralt decidís 
esperar en l’escalf de la seva mare va ser, fins i tot, una 
bona notícia. Semblava que, per fi, la parella podia 
donar resposta a la qüestió retòrica que feia anys que 
els acompanyava i que, com per art de màgia, podien 
respondre sense paraules, passejant per tots els 
carrusels més infantils de la Fira amb una paperina de 
xurros de xocolata; mentrestant projectaven com seria 
un any més tard amb la petita ja aquí.
- Sembla que la Queralt està esperant que passin 
aquests dies, li deuen agradar els pinxitos del Bar 
Miquel, o potser són les delícies de la xurreria Teruel. 
Li encantarà la Fira, a aquesta. - repetia la Rosa als que 
ara li preguntaven “i quan et toca? ja tens la panxa 
molt avall”.
Semblava que havien canviat una pregunta per una 
altra, però aquesta feia menys mal, perquè sabia que 
tindria menys volada. I així va ser. El dilluns següent, 
la Rosa havia trencat aigües i, a les tres en punt de 
la matinada, per fi podien tenir el seu desig entre 
mans. Va ser un part fins i tot bonic, el van poder viure 
ambdós progenitors en primera persona, agafats de 
la mà i amb llàgrimes als ulls durant tot el que va 
durar. Aquell ideal de família tan desitjat s’estava fent 
realitat.
Dos dies més tard, van poder retornar a casa. Semblava 
que el que ara volia la Queralt era viure la festa dels 
panellets i les castanyes. “Serà festera” deia tot aquell 
que l’anava a visitar. I, així, la idea de viure un camí de 
roses s’anava forjant en la ment de la mare.



Durant tots els mesos que van anar passant, la Queralt 
-cada cop amb més caràcter- demanava silenci absolut; 
només volia els braços dels més propers i es mostrava 
molt neguitosa cada cop que algú forani els visitava. 
Li encantava adormir-se amb la música de Mozart que 
en Tomàs li posava perquè li havien dit que estimulava 
la intel·ligència dels bebès. Havia de dormir-se amb 
una llumeta encesa i pràcticament sempre semblava 
enfadada, poques vegades mostrava el seu clotet a la 
galta dreta, perquè de riure reia poc.
I va arribar l’octubre. El desig d’un any abans semblava 
que també es compliria: podrien passejar els tres 
plegats, mostrant la seua nena a tots els coneguts en 
aquells dies que el poble aplega gent d’arreu. Però 
aquest semblava no ser el desig de la Queralt, que 
durant tot el passeig va plorar sense consol, fins i tot 
semblaven crits, i no mirava a ningú als ulls, demanava 
tornar cap a casa, al seu escalf i calma.
I els mesos van anar passant. A la més petita li 
encantaven els animals, dormir-se amb el seu peluix 
i jugar sola, darrere del sofà. L’àvia, cada vegada que 
entrava per la porta, li demanava un bessito dolcet, 
però ella es negava a donar-li: -aquesta nena és 
esquerpa, com sa mare- anunciava.
I va arribar l’hora d’anar a la Llar d’Infants. La Rosa i 
en Tomàs començaven a estar preocupats, hi havia 
coses que no encaixaven amb aquell ideal que havien 
imaginat. -Així podrà fer amiguets, jugar amb els 
iguals, i estarà més preparada per entrar a l’escola- 
deia sa mare. Però aquesta tampoc va ser una bona 
opció; la Queralt es comunicava amb crits i cops, les 
famílies de la Llar els criticaven per tenir una filla 
agressiva i maleducada, que no mirava als ulls i fins i 
tot havien suportat algun “lo que li falta a n’esta nena 
és una surra”.
Un altre cop les sabiduries de poble eren com armes 
de foc. Com si els pares no tinguessin ulls per veure 
que alguna cosa no anava bé, però com si tampoc 
tinguessin dret a sortir al carrer. La mare de seguida 
va necessitar ajuda de professionals; l’ansietat se la 
menjava i el sentiment de no fer alguna cosa bé com a 

mare era cada cop més angoixant. En Tomàs ho portava 
més per dins, i era qui més s’atrevia a visitar el parc, a 
llegir-li contes de bona nit i a ensenyar-li fotografies 
de tots els familiars amb explicacions calmades.
I va arribar l’escola. La Queralt encara era incapaç de 
pronunciar moltes paraules, el seu vocabulari es veia 
reduït a sorolls i altres expressions pròpies d’edats 
més primerenques. “ta filla és rara” en el dia a dia de 
la parella ja era com rebre un “bon dia”, i això tampoc 
ajudava gaire, gens.
Era un tema tabú, però feia unes setmanes que havien 
portat a la Queralt a un neuropediatra, derivada des 
del CAP. Li estaven fent proves, a la desesperada per 
trobar una explicació definitiva a tot el que estava 
passant. Però aquest també es negava a arribar: -És 
massa petita per tenir un diagnòstic clar. Podem 
concloure que és un retard del desenvolupament sense 
etiologia clara. - van ser les paraules del professional. 
Van caure com una gerra d’aigua freda, perquè ajudar 
ajudarien poc.
- Tomàs, jo necessito buscar una altra opinió. Alguna 
cosa estem fent malament, i potser som nosaltres que 
no som uns bons pares.
I així van anar de professional en professional, soltant 
bitllets allà on va convenir, a la vegada que la vida 
anava passant i la Queralt ja complia els 6 anys. Uns 
pares preocupats, amb ganes de trobar solucions, 
jutjats per tots els qui els coneixien, amb les famílies 
de l’escola acusant-los i sent conscients que tenien 
una filla a la que alguna cosa li passava.
I de sobte la parella van agafar volada. Es van fer forts.
- Aquesta nena té coses rares - van tornar a repetir.
- Aquesta nena té Trastorn de l’Espectre Autista, es diu.- 
van respondre amb un somriure de camí a la xurreria.
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