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Divendres 21 d’agost
Durant tota la Festa Major al Bar Llamineries:
Exposició de fotografia en blanc i negre del Pont
de Móra, de Francisco José Perales.
Passa’t per Llamineries durant la Festa Major per
admirar l’obra fotogràfica del morenc aficionat a la
fotografia Francisco José Perales, que sap captar com
ningú l’essència del nostre estimat Pont.
Organitza: Bar Llamineries

A les 18 h a les Pistes de Pàdel:
Fase eliminatòria del 2n Campionat de Pàdel
Ribera d’Ebre.
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el segon
Campionat de Pàdel de la Ribera d’Ebre, on hi participen els millors jugadors de la comarca.
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 19 h a l’Avinguda Comarques Catalanes a
l’alçada de la Creu:
Cercavila dels Quintos i Quintes del 75 amb els
Pirates de l’Ebre.
Des de la Creu fins a l’Illa de Saurí, passarem per
l’avinguda Comarques Catalanes, Antoni Asens i
passeig del Pont, acompanyats de la música del grup
de grallers Pirates de l’Ebre.
Organitza: Quinta de 1975
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 19.30 h a l’Illa de Saurí:
Festa de la Quinta del 75.
La primera Festa d’aquestes Festes! Gaudeix d’una
tarda-nit musical, amb pinxos i tapes per tothom que
vulgui sopar a la fresca a càrrec de Cubeta Sound. Hi
haurà inflables pels petits i servei de bar pels grans.
Organitza: Quinta de 1975
Col·labora: Cubeta Sound i Regidoria de Festes

A les 23.30 h a l’Illa de Saurí:
Concert amb Mano’s Rock i Sessió de DJ’s.
Segueix la Festa de la Quinta del 75! Els Mano’s Rock
ens oferiran un concert i en acabar, sessió de DJ’s
fins altes hores de la matinada.
Organitza: Quinta de 1975

Dissabte 22 d’agost
A les 9 h a la Plaça de Baix:
XXV Trobada de Bicicletes de Muntanya.
Concentració a la plaça de Baix per iniciar el recorregut per diferents camins del terme municipal de Móra d’Ebre. Acabarà a la plaça de Baix, on es servirà un

aperitiu i es lliuraran records als participants. Si ets un
amant de la BTT, no pots faltar a la trobada que la
Penya Ciclista Ribera d’Ebre organitza des de fa 25 anys.
Organitza: Penya Ciclista Ribera d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 10 h a la Vial de l’Hospital al costat dels
Mossos d’Esquadra:
Proves d’habilitat amb Vehicles Tot Terreny.
Tothom que vulgui podrà fer un recorregut pel circuit
amb el seu vehicle, durant tot el dia ininterrompudament i de forma gratuïta. I si no tens un Tot Terreny,
vine a veure el circuit d’habilitat que hem preparat per
posar a prova als conductors més experimentats.
S’habilitarà una zona d’acampada.
Organitza: Excavacions Hernández
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 11 h a la Plaça de l’Estrella:
Petit Vermut.
A la plaça de l’Estrella hi haurà servei de bar durant
tot el matí, amb música electrònica a l’aire lliure.
Organitza: Cubeta Sound

A les 16 h a la Pista Poliesportiva:
XXV StreetBall
3x3.
El Club Bàsquet
Móra d’Ebre
organitza la
25ena edició de
l’StreetBall de
Festa Major. Amb
3 jugadors per
equip i dues categories diferents,
tots els participants tindran
entrada gratuïta a
les piscines municipals i una
camiseta. Podeu
fer la vostra inscripció al Restaurant
Piscolabis.
Organitza: Club Bàsquet
Móra d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 17 h al local de la Societat Obrera:
Torneig de Magic.
Vine i participa en el nostre Torneig de Magic, el popular jocs de cartes que triunfa arreu del món.
Organitza: Societat Obrera
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A les 17 h a la Plaça de l’Estrella:
Cata de Vins.
Per la tarda a la plaça
de l’Estrella es realitzarà una cata de
vins amb denominació
d’origen Priorat. A
més, hi haurà servei
de barra, tapes a la
brasa i música en
directe per amenitzar
la tarda.
Organitza: Cubeta Sound

A les 19.30 h a la Plaça de Dalt:
Classe de Dansa del Ventre.
La tarda de dissabte vine a la plaça de Dalt a participar a una classe de dansa del ventre amb la professora Alessandra Guedes. I si et fa vergonya ballar,
també hi haurà una exhibició de ball amb coreografies
exòtiques de ritmes de l’orient. Tot a càrrec de la
Gelateria Jijonenca, Bar Deporte i Cafè Noisette.
Organitza: Gelateria Jijonenca, Bar Deporte i Cafè Noisette

A les 23.30 h a la Plaça de l’Estrella:
XXXII Festa de la Plaça de l’Estrella, amb
l’actuació del Grup 43.
Els veïns dels carrers Verger, Magdalena, Sant
Gregori i plaça de l’Estrella organitzen un any més la
seva tradicional revetlla. Vine a gaudir de l’ambient
més típic de Festa Major, amb bona música i converses entre amics. Aquest any, la barra anirà a càrrec de
l’Associació Cubeta Sound, cosa que significa gresca
assegurada!
Els veïns del barri porten molts dies treballant per a
què tota la població disfruti de la revetlla, així que no
hi pot faltar ningú!
Organitza: Veïns de la Plaça de l’Estrella, Verger, Magdalena i
Sant Gregori
Col·labora: Cubeta Sound i Regidoria de Festes

Diumenge 23 d’agost
A les 8.30 h a les Pistes del Club Petanca:
Tirada Social de Petanca.
El Club Petanca Móra d’Ebre celebra la Tirada Social,
per als socis i sòcies de l’entitat i omplint les pistes
d’experts tiradors, amb el riu Ebre de fons.
Organitza: Club Petanca Móra d’Ebre

A les 10 h a la Vial de l’Hospital al costat dels
Mossos d’Esquadra:
Proves d’habilitat amb Vehicles Tot Terreny.
Tothom que vulgui podrà fer un recorregut pel circuit
amb el seu vehicle, fins a les 15 hores i de forma
gratuïta. I si no tens un Tot Terreny, vine a veure el circuit d’habilitat que hem preparat per posar a prova als
conductors més experimentats.
Organitza: Excavacions Hernández
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 19.30 h al Sota de Copes:
Inauguració de l’Exposició de Santi Alfonso.
Durant tota la Festa Major, podreu visitar el Sota de
Copes i admirar l’obra del morenc Santi Alfonso, recollida sota el nom de “Una Móra de Cine: Allò que el
vent s’endugué”.
Organitza: Sota de Copes

A les 20.30 h a la Plaça de Baix:
VIII Mostra de Cuina Popular.
La Comissió de Festes es posa el davantal per realitzar la vuitena edició de la Mostra de Cuina. Podreu
degustar primers plats, segons plats, postres i
begudes; tot elaborat per veïns de la nostra població i
professionals de la restauració. 3 tastets per 2 € , i
canya de cervesa a 1 € . Farà la presentació de la
Mostra la Sra. Noèlia Guirao, propietària de l’Hostal
Restaurant La Creu.
Els cuiners us podeu inscriure a l’Ajuntament fins el
dia 21. Haureu de cuinar una recepta amb un mínim
de 25 racions i certa elaboració. Pel fet de participar,
els cuiners rebreu un davantal i dues entrades per la
Nit de Pubilles i Hereus 2015.
Organitza: Comissió de Festes

Dilluns 24 d’agost
A les 8 h al Bar Llamineries:
Esmorzar Americà.
Good morning and welcome to Llamineries! Parlaràs
anglès com un autèntic americà després d’empassarte el nostre súper-esmorzar: cafè, suc, torrada, bacon,
ous,... Podràs amb tot?
Organitza: Bar Llamineries

A les 12 h a la Residència Natzaret:
Elecció de la Pubilla i l’Hereu 2015 de la
Residència Natzaret.
La Residència Natzaret s’engalana un any més per
donar la benvinguda a la Festa Major. La Pubilla,
Damisel·les, Hereu i Fadrins de la Residència per
aquestes festes, seran proclamats davant dels residents, usuaris i personal del centre.
Organitza: Residència Natzaret
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A les 18 h a les Pistes de Pàdel:
Semifinals del 2n Campionat de Pàdel Ribera
d’Ebre.
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el segon
Campionat de Pàdel de la Ribera d’Ebre, on hi participen els millors jugadors de la comarca.

papers on podreu apuntar els vostres títols i suggeriments. A partir d’aquests papers, improvisarem al
voltant de 7 temes de l’actualitat i la cultura catalana,
en un espectacle diferent i únic a cada funció.
Improvisa amb nosaltres i sigues part de l’espectacle
d’humor del passeig!

Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

Organitza: Comissió de Festes

A les 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont:
Degustació de Vins, Tapes i Viandes cuites a la
Brasa.
Vine al Xiringuito a provar les millors tapes i carns a la
brasa, regades amb els millors vins de la nostra terra i
acompanyats de música ambient.
Organitza: Xiringuito

A les 18.30 h a la Residència Natzaret:
Focs i pirotècnia amb la Colla de Diables
“El Jordiet” de Garcia.
La Residència Natzaret gaudirà d’aquest espectacle
pirotècnic, amb la Colla de Diables de Garcia.
Organitza: Residència Natzaret

A les 23.30 h a la Pista del Club Nàutic:
Festa del Pijama i de l’Escuma.
Posa’t el teu pijama favorit i vine al Nàutic a submergir-te en escuma. Passa una nit d’allò més refrescant!
Organitza: Bar del Club Nàutic i Bar Megalític

Dimarts 25 d’agost
A les 8 h al Bar Llamineries:
Esmorzar Americà.
Good morning and welcome to Llamineries! Parlaràs
anglès com un autèntic americà després d’empassarte el nostre súper-esmorzar: cafè, suc, torrada, bacon,
ous,... Podràs amb tot?

A les 18.30 h a la Plaça de Dalt:
Ball de Saló Familiar.
L’Associació Cultural Rosa d’Abril organitza per a la
tarda de dilluns unes classes de balls de saló per a
tota la família. En acabar el ball, oferirem un petit
aperitiu per a tots els participants.

Organitza: Bar Llamineries

Organitza: Associació Cultural Rosa d’Abril
Col·labora: Regidoria de Festes

Organitza: Residència Natzaret

A les 22 h al Passeig del Pont:
Espectacle d’Humor i Improvisació: ImproShow.cat
Planeta Impro presenta un espectacle en català i dedicat 100% a Catalunya, on riurem de nosaltres
mateixos i de tot el que ens envolta. Us repartirem uns

A les 10 h a la Residència Natzaret:
Campionat intern de Bitlles.
Els usuaris de la Residència Natzaret participaran en
aquest campionat per veure qui s’emporta la medalla.

A les 11.30 h a la Residència Natzaret:
Campionat d’Encistellar.
On els participants ens demostraran la seva punteria.
Organitza: Residència Natzaret

A les 16.30 h a la Residència Natzaret:
Concert de Festa Major amb la Coral Natzaret.
La Coral Natzaret, formada per residents, treballadors
i voluntaris, oferirà a tots els espectadors el ja tradicional concert d’estiu, amb un repertori que ens
apropa a cançons festives d’abans.
Organitza: Residència Natzaret

A les 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont:
Degustació de Vins, Tapes i Viandes cuites a la
Brasa.
Vine al Xiringuito a provar les millors tapes i carns a la
brasa, regades amb els millors vins de la nostra terra i
acompanyats de música ambient.
Organitza: Xiringuito
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A les 18 h a les Pistes de Pàdel:
Semifinals del 2n Campionat de Pàdel Ribera
d’Ebre.
El Club de Tennis Móra d’Ebre
organitza el segon Campionat
de Pàdel de la Ribera d’Ebre,
on hi participen els millors
jugadors de la comarca.
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 18 h al Bar Megalític:
Botifarrada.
Vine a la nostra terrassa a fer una canya i una
botifarra per només 3 € .
Organitza: Bar Megalític

A les 19 h a la Plaça de Dalt:
Masterclass de Zumba Benèfica.
Masterclass de Zumba a benefici del centre Jeroni de
Moragas impartida per les instructores oficials de
Zumba: María Montserrat Román (Móra la Nova) i
Glòria Cea (Batea). Tothom qui vulgui participar i/o
col·laborar podrà fer un donatiu de 3 euros que
inclourà la classe de Zumba i un obsequi realitzat pels
alumnes del centre. Per una causa solidària, participa
i viu el ritme!
Organitza: María Montserrat Román i Centre Jeroni de Moragas
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 21.30 h al Passeig del Pont:
Sopar Popular, amb l’actuació del Duet Calibra.
El passeig del Pont torna a ser el punt de trobada dels
veïns de Móra d’Ebre. Les diferents colles d’amics i
familiars es reuneixen al voltant de la taula per compartir una estona agradable amb la millor companyia i
l’ambientació musical del Duet Calibra. Cadascú
s’haurà de portar el seu sopar i beguda. Però si
preferiu que us facin el sopar, podeu reservar el vostre
ticket al Xiringuito i al Piscolabis fins al dilluns 24 i triar
entre dos menús: safata combinada per 6 € : pa amb
tomàquet, llonganissa, xistorra, embotit, acompanyament i tarrina de gelat; o menú per 10 € : arròs negre
amb xirles, farcellets de pollastre farcits de formatge i
pernil, i brownie de xocolata i nous (no inclou beguda
ni servei a taula).
També comptarem amb els Quintos i Quintes del 97,
que han preparat un Bingo per a jugar durant la mitja
part de l’actuació. I si no us voleu quedar sense lloc,
podeu fer la reserva de cadires a l’Ajuntament fins el
dia 24.
Organitza: Comissió de Festes
Col·labora: Xiringuito, Piscolabis i Quintos 97

Dimecres 26 d’agost
Durant tot el dia a la Residència Natzaret:
Taller: “Ens arreglem per la Festa”.
Amb la col·laboració de les auxiliars de la casa.
Organitza: Residència Natzaret

A les 8 h al Bar Llamineries:
Esmorzar Americà.
Good morning and welcome to Llamineries! Parlaràs
anglès com un autèntic americà després d’empassarte el nostre súper-esmorzar: cafè, suc, torrada, bacon,
ous,... Podràs amb tot?
A les 19 h al Sota de Copes:
Viva Cuba!
El Sota de Copes organitza un taller de salsa, bachata
i ritmes llatins, amb un sopar cubà-català que et sorprendrà, acabant la festa en ball i animació. És
necessària inscripció prèvia al taller i al sopar.

A les 10 h a la Residència Natzaret:
Campionat de Dòmino.
Dins els diferents campionats que organitza la
Residència Natzaret, no hi podia faltar el Dòmino, un
dels jocs més típics entre la gent gran.

Organitza: Sota de Copes

Organitza: Residència Natzaret

A les 20 h al Passeig del Pont:
On TOT Comença!
L’Assemblea Nacional Catalana organitza l’acte on
TOT comença. Oferirem un aperitiu per a tothom que
s’hi acosti. Visca Catalunya!

A les 11.30 h a la Residència Natzaret:
Campionat d’estiu: Diana al Flotador.
Després del Dòmino, els competidors hauran de posar
a prova la seva habilitat en aquest joc passat per
aigua.

Organitza: Assemblea Nacional Catalana – Móra d’Ebre per la
Independència
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A les 17.30 h a la Plaça de Baix:
Gimcana Infantil amb Discoteca.
La plaça de Baix és el lloc escollit per a celebrar la
gimcana infantil amb discoteca. Vine a ballar les millors cançons del moment, amb la Disco Mòbil Diverty
Music. A la gimcana hi poden participar nens i nenes
a partir de 3 anys, fent la inscripció prèvia a
l’Ajuntament fins el dia 25. La barra anirà a càrrec dels
Quintos i Quintes del 97.
Organitza: Quintos 97 i Comissió de Festes

A les 18 h a la Plaça de Baix:
Tallers de Festa Major al carrer.
L’Esplai Treu Banya organitza per a tots els infants uns
tallers de maquillatge i de manualitats, per als més
manetes de la casa.
Organitza: Esplai Treu Banya
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 18 h a les Pistes de Pàdel:
Semifinals del 2n Campionat de Pàdel Ribera
d’Ebre.
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el segon
Campionat de Pàdel de la Ribera d’Ebre, on hi participen els millors jugadors de la comarca.
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 18 h al Casal de Jubilats:
Repartiment dels Premis dels Campionats de
Festa Major.
Un cop finalitzats els campionats de Guinyot, Dòmino,
Billar i Escacs, l’Associació de Jubilats i Pensionistes
farà l’entrega dels premis als campions i a la resta de
participants. Els guanyadors també rebran dues
entrades per la Nit de Pubilles i Hereus, gentilesa de
la Regidoria de Festes.
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 18 h al Bar Megalític:
La Festa del Pinxo.
Vine a la nostra terrassa a fer una canya i un pinxo
per només 3 € .

A les 19.30 h a la Residència Natzaret:
Sopar de Germanor.
Abans de començar el sopar, es farà l’acte de proclamació de la Pubilla, Damisel·les, Hereu i Fadrins de la
Residència 2015. La revetlla estarà amenitzada pel
músic Xavier Planes.
Organitza: Residència Natzaret

A les 20 h al Bar Llamineries:
Cata de Vins i maridatge amb Tapes.
Tasta els millors vins de la zona, acompanyats per les
tapes més exquisides.
Organitza: Bar Llamineries

A les 21 h a The Factory:
Torneig de Poker a la fresca.
Aprofita’t de la intimitat de la nostra terrassa per
gaudir d’una timba entre amics a l’aire lliure. No facis
cara de poker i apunta’t!
Organitza: The Factory

A les 21.30 h a la Plaça de Baix:
Gran Gimcana Jove.
La plaça de Baix torna a acollir la gimcana de Festa
Major. Les proves estan organitzades per la Quinta del
97, l’Associació Baronia d’Entença i la Comissió de
Festes. Aquest any també hi haurà divertides proves
passades per aigua amb inflables “Humor Amarillo”.
Hi haurà premis pels 3 millors equips. Amenitzarà la
gimcana la Disco Mòbil Diverty Music, i la barra anirà
a càrrec dels Quintos i Quintes del 97.
A la gimcana hi poden participar joves a partir de 16
anys, fent la inscripció prèvia a l’Ajuntament fins el dia
25.
Organitza: Quintos 97, Baronia d’Entença i Comissió de Festes.

A les 23 h a la Plaça de Dalt:
Somewhere in Móra d’Ebre.
Des de Cubeta Sound, hem preparat una festa enfocada a tots els públics, amb un recorregut musical des
dels anys 80 i 90 fins arribar a la música més actual,
seleccionada especialment per l’ocasió, i amb una
ambientació que et sorprendrà.

Organitza: Bar Megalític

Organitza: Cubeta Sound
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont:
Degustació de Vins, Tapes i Viandes cuites a la
Brasa.
Vine al Xiringuito a provar les millors tapes i carns a la
brasa, regades amb els millors vins de la nostra terra i
acompanyats de música ambient.

A les 23 h al Bar Megalític:
Festa del Gin Tònic.
Passa’t pel Mega a fer un Gin Tònic amb la millor companyia, elaborats per un barman especialista en tot
tipus de còctels i Gin Tònics.

Organitza: Xiringuito

Organitza: Bar Megalític
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A les 23.30 h al Sota de Copes:
Monòleg amb Javi Benítez.
El reconegut monologuista Javi Benítez visita el Sota
de Copes amb el seu espectacle ple de diversió i bon
humor.
Organitza: Sota de Copes

Dijous 27 d’agost
A les 11.30 h a la Residència Natzaret:
Bingo extraordinari de Festa Major.
L’últim campionat d’aquesta Festa Major a la
Residència Natzaret serà el ja tradicional Bingo.
Estigueu ben atents, que no se us escapi cap número!
Organitza: Residència Natzaret

A les 13 h a la Plaça de Baix:
Enlairament de Coets i tradicional Repic de
Campanes anunciant l’inici de la Festa Major 2015.
Com cada any, a l’inici de Festa Major,
sonaran les traques per tota la població!
Farem petar 3 traques, distribuïdes a l’avinguda
Comarques Catalanes, plaça de Dalt i plaça de Baix,
on es farà la tronada de benvinguda de la Festa
Major.
Organitza: Comissió de Festes

A les 17 h a la Residència Natzaret:
Acte de lliurament dels Premis dels diferents
Campionats.
Els campions i participants dels diversos campionats
de la Residència Natzaret rebran els trofeus i
medalles corresponents. Comptarem amb l’actuació
dels Gegants, Capgrossos i Grallers de Móra d’Ebre.
Com a cloenda, repartirem un berenar especial.
Organitza: Residència Natzaret
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 17 h a la font del Poliesportiu:
VI Correbars 2015.
Arribat el dijous de Festa Major, s’obre la porta a
l’event més esbojarrat! L’arrancada serà a la font del
Poliesportiu, amb recorregut per l’avinguda
Comarques Catalanes i el centre de la nostra vila. Hi
haurà música de festa amb una xaranga. Recomanem
a tothom que vulgui participar que vinguin al
Correbars amb la seva millor disfressa per a una
Festa més completa!
Es prega als habitants morencs que preparin aigua
per llençar durant el calorós recorregut. Si voleu més
informació, podeu consultar el nostre Facebook.
Visca el Correbars de Móra d’Ebre!
Organitza: Correbars Móra d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes
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A les 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont:
Degustació de Vins, Tapes i Viandes cuites a la
Brasa.
Vine al Xiringuito a provar les millors tapes i carns a la
brasa, regades amb els millors vins de la nostra terra i
acompanyats de música ambient.
Organitza: Xiringuito

A les 18 h al Bar Megalític:
Festa de la Cervesa.
Passa per la nostra terrassa a fer una cerveseta i a
degustar els aperitius i tapes que hem preparat.
Organitza: Bar Megalític

A les 19 h a La Llanterna Teatre Municipal:
Inauguració de l’Exposició de l’Obra Pictòrica de
Rosa Baiges Borràs.
Rosa Baiges Borràs, artista de Móra d’Ebre, que va
realitzar la portada del calendari de l’Ajuntament 2015,
exposa part de la seva obra al vestíbul del Teatre.
Durant la Festa Major l’exposició restarà oberta al
vestíbul de La Llanterna de 19.30 a 21 hores.
Organitza: Regidoria de Festes

A les 20 h a la Sala d’exposicions Julio Antonio:
Acte d’inauguració de l’Exposició de Pintura dels
Amics de l’Art.
L’Associació Amics de l’Art organitza, com cada any,
l’exposició de pintura realitzada pels membres de l’entitat. La inauguració anirà a càrrec de les autoritats, i
l’exposició romandrà oberta els dies de la Festa Major
de 19.30 a 21 hores.
Organitza: Amics de l’Art

A les 22.30 h a la Plaça de Baix:
Pregó de Festa Major a càrrec del Senyor Joan
Launes i Villagrasa, periodista i president de
l’Associació Cultural La Riuada.
Proclamació de la Pubilla, Damisel·les, Hereu i
Fadrins 2015, representants de la Quinta de 1997.
I per finalitzar el Pregó, el gran humorista Pep Plaza,
actor de Crackòvia i Polònia de TV3, ens portarà dins
la seva maleta tots els seus personatges més
famosos, com Pep
Guardiola, Quim
Monzó, Tomeu
Penya,... fent gala
del seu bon humor
per acabar el pregó
amb el millor dels
somriures.
Organitza: Ajuntament de
Móra d’Ebre i Comissió de
Festes
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A les 0.30 h a la Plaça de Dalt:
Ball de Festa Major amb el Quartet New York.
La plaça de Dalt s’engalana de Festa Major per rebre
el Quartet New York. Quan acabi el Pregó, que ningú
vagi cap a casa. Vine a ballar a la plaça!
Organitza: Comissió de Festes

Divendres 28 d’agost
A les 10 h pels carrers de la Població:
Cercavila amb la Banda de l’Escola de Música i
Dansa de Móra d’Ebre.
La Banda de l’Escola de Música farà el passacarrers
cada matí per despertar a tots els que encara estiguin
dormint.
La sortida serà de la plaça de la Cultura, i passaran
pels carrers Princesa, Bonaire, Roger de Llúria, avinguda Comarques Catalanes, avinguda Pius XII,
Barcelona, passeig Sant Antoni, Tarragona, avinguda
Pius XII, Bonaire, Sant Jordi, Mare Teresa Guasch,
passeig Ràdio Móra, Vall i Santa Madrona, acabant la
cercavila a la plaça de Dalt, on es celebra la musclada
popular.
Organitza: Comissió de Festes

A les 0.30 h al Sota de Copes:
Nit de música en viu amb Marc Sendra.
Marc Sendra, ex-cantant del grup Vitrubi, presentarà
el seu últim disc: “Sóc”, ple de ritmes amb la clara
influència del pop britànic.
Organitza: Sota de Copes

A les 0.30 h al Xiringuito del Passeig del Pont:
Actuació musical amb el Duo Cuba Son.
El Duo Cuba Son actuaran al Xiringuito amb el seu
repertori de música salsa, guaracha, boleros, bachata,
merengue, cumbia i son, on tot el públic podrà participar i contagiar-se de l’autèntic ritme cubà.
Organitza: Xiringuito
A les 0.30 h a la Pista Poliesportiva:
V Festa Blanca – Ibiza d’Ebre 2015. Festa Jove
d’Imagina Ràdio.
Per cinquè any consecutiu, Móra d’Ebre es vesteix de
blanc per transformar-se en Ibiza d’Ebre. En aquesta
edició, els amics d’Imagina Ràdio tornaran a posar-hi
la música i la diversió. No et pots perdre la nit més
blanca de l’any, amb performance, visuals, fluorescències, gogo’s, regals,... i aquest any, moltes més sorpreses i novetats!
I recorda: si no vols donar la nota... vine vestit de
blanc!
Organitza: Comissió de Festes

A les 10.30 h a la Plaça de Baix:
Marxa Ciclista Popular.
La Penya Ciclista Ribera d’Ebre torna a organitzar la
bicicletada més popular de les festes. La concentració
dels ciclistes serà a la plaça de Baix, des d’on s’iniciarà el recorregut habitual per tota la població. En
acabar la marxa a la mateixa plaça de Baix, es servirà
un aperitiu a tots els participants. Es lliuraran premis
als ciclistes més grans, als més joves i a les tres bicicletes que portin l’engalanament més original. També
es lliuraran medalles a tots els participants.
Organitza: Penya Ciclista Ribera d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 12 h a l’Església Prioral:
Santa Missa.
En honor al nostre patró, Sant Joan Baptista, en la
seva gloriosa decapitació.
Organitza: Parròquia de Sant Joan Baptista

A les 12 h a la Beerreria:
ToMORAland.
Tots els ambients. Des de les 12 del matí fins les 12
de la nit. Vermuts, dinars i sopars a dojo. Bona música
i bon rotllo!!
Organitza: La Beerreria

A les 13 h a la Plaça de Dalt:
Musclada Popular.
Des de primera hora del matí, la Comissió de Festes
neteja, remulla, cuina i serveix més de 400 kg de
musclos per a què tothom que vingui els pugui degustar, però no s’ompliran cassoles ni tuppers, ja que no
volem que ningú es quedi sense poder provar-los.
Organitza: Comissió de Festes
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A les 13 h a la Gelateria Jijonenca:
Vermut a bon Preu.
Durant la Musclada Popular, a la Gelateria Jijonenca
es podrà adquirir vermut a bon preu per a fer baixar
els musclos.

A les 20 h al Camp Municipal d’Esports:
Partit dels Veterans de Futbol de Festa Major.
L’Agrupació de Veterans de Futbol de Móra d’Ebre
organitza el seu partit de Festa Major. No hi pots
faltar, o et traurem targeta roja!

Organitza: Gelateria Jijonenca

Organitza: Agrupació Veterans de Futbol Móra d’Ebre

A les 17 h a la Residència Natzaret:
Concert de la Cobla Reus Jove, amb Sardanes i
Balls Vuitcentistes.
La Cobla Reus Jove arriba a la Residència per interpretar davant d’usuaris, residents, personal i públic en
general el seu repertori sardanístic i de balls vuitcentistes.

A les 20 h a la Plaça de Dalt:
Cercavila amb la Colla de Xanquers Els Babarots.
En acabar les sardanes, farem una petita cercavila
amb la Colla de Xanquers Els Babarots fins al passeig
del Pont, on acabaran amb un petit espectacle de circ.

Organitza: Residència Natzaret
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 20.15 h al Passeig del Pont:
Doble Espectacle Familiar: Colla de Xanquers Els
Babarots i Magic Bubble.
La tarda de divendres de festes ens té reservat un
espectacle familiar doble, seguint en la línia dels
darrers anys. Aquest cop començarem amb un petit
espectacle de circ a càrrec dels Babarots, i seguirem
amb l’espectacle Magic Bubble, de la companyia
Made in Jabón, on destaca la seva màgia, humor i
sobretot, les bombolles de sabó gegants.

A les 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont:
Degustació de Vins, Tapes i Viandes cuites a la
Brasa.
Vine al Xiringuito a provar les millors tapes i carns a la
brasa, regades amb els millors vins de la nostra terra i
acompanyats de música ambient.
Organitza: Xiringuito

A les 18.30 h a la Plaça de Dalt:
Audició i Ballada de Sardanes a càrrec de la Cobla
Reus Jove.
Després del concert de la Residència, la Cobla Reus
Jove es desplaça a la plaça de Dalt per realitzar la
tradicional audició i ballada de sardanes, on tots els
sardanistes que s’hi apropin es podran afegir a la
rotllana.

Organitza: Comissió de Festes

Organitza: Comissió de Festes

Organitza: Agrupació Sardanista La Picossa
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 19 h a la Plaça de Dalt:
Berenar del Cor.
Des de la Regidoria d’Acció Social i Salut s’organitza
aquesta trobada d’infants i adolescents on es repartiran berenars nutritius i equilibrats, amb l’intenció de
crear hàbits saludables, i donant informació sobre com
portar una bona alimentació infantil, sota el lema
“Dóna qui Estima”.
Organitza: Regidoria d’Acció Social i Xarxa de Voluntariat

A les 20 h a les Pistes de Pàdel:
Final del 2n Campionat de Pàdel Ribera d’Ebre.
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza el segon
Campionat de Pàdel de la Ribera d’Ebre, on hi participen els millors jugadors de la comarca.
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 20.30 h al Pavelló Municipal d’Esports:
Partit de Futbol Sala de Festa Major.
L’equip del Club Futbol Sala Móra d’Ebre celebra la
Festa Major amb un emocionant partit amistós.
Organitza: Club Futbol Sala Móra d’Ebre
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A les 21 h al local de la Societat Obrera:
Sessió amb DJ Ignasi Fidalgo.
Durant la tarda i nit de dissabte de festes, la Societat
Obrera organitza una sessió de música amb el DJ
local Ignasi Fidalgo.

A les 23 h al Xiringuito del Passeig del Pont:
Actuació de Música en Viu amenitzat per Marcus.
El Showman Marcus actuarà la nit de divendres al
Xiringuito amb el seu inconfusible estil angles, interpretant tot tipus de música de tots els temps.

Organitza: Societat Obrera

Organitza: Xiringuito

A les 21.30 h a l’Estació d’Autobusos:
Tabalada fins al carrer Santa Madrona.
L’estació d’autobusos serà el punt de trobada de les
Colles de Diables i dels Tabalers, que iniciaran la
tabalada passant pels carrers Raval del Sol, Doctor
Peris i Santa Madrona, fins arribar a la cruïlla amb el
carrer Nou, on encendran la metxa del Correfoc.

A les 23.30 h a l’Avinguda Comarques Catalanes:
Ball de Nit amb l’Orquestra Rosaleda.
En acabar el concert, l’Orquestra Rosaleda continua
amb la millor música, que de ben segur et farà ballar
amb les cançons de sempre i els ritmes més actuals.

Organitza: Colla de Diables Sheron

A les 24 h al Bar Megalític:
Festa Megalític.
Com cada estiu, la terrassa del Megalític s’omple de
ritme amb la música del moment a càrrec del Dj
Manel Asens (resident Loft).

A les 22 h al carrer Santa Madrona:
XXIII Correfoc de Móra d’Ebre.
El 23è Correfoc de Festa Major comptarà amb les
colles següents: Colla de Diables de l’Hospitalet de
l’Infant, Colla de Diables dels Pallaresos i l’amfitriona
Colla de Diables Sheron de Móra d’Ebre.
L’encesa del Correfoc serà a la cruïlla dels carrers
Santa Madrona i Nou. Avançaran pels carrers Nou i
Palla fins arribar a la plaça de Baix, on faran una
exhibició de foc per a tots els espectadors que
s’apleguin a les escales de l’església. Continuaran pel
carrer Barca fins arribar al passeig del Pont, on ens
espera l’última encesa de pólvora i la traca final.
Organitza: Colla de Diables Sheron
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 22.30 h a l’Avinguda Comarques Catalanes:
Concert a càrrec de l’Orquestra Rosaleda.
La Nit de Comarques començarà a la part de davant
del Pont, amb un concert musical de l’Orquestra
Rosaleda. Tot un espectacle que els amants de la
bona música no es poden perdre.
Organitza: Comissió de Festes

Organitza: Comissió de Festes

Organitza: Bar Megalític

A les 24 h als Quatre Cantons:
Festa Pin-Up.
La festa més atrevida arriba als Quatre Cantons, de la
mà dels Bars Llamineries i Freeman. Les artistes de la
companyia “Las Costuritas Rebeldes” ficaran l’espectacle. A més, davant de Llamineries hi haurà un carrito
de hot dogs i hamburgueses per a què puguis fer un mos.
Organitza: Llamineries i Freeman

A la 1 h a The Factory:
Festa Factory.
The Factory engalana el seu carrer per a la millor
música de la mà dels DJ’s Gerard Llarch, Pau Brull,
Pere Deck i The Good Sound Night.
Organitza: The Factory

A la 1 h a l’Avinguda Comarques Catalanes:
Ball Jove amb el Grup de Versions Tapeo Sound
System.
El grup de versions
per aquesta edició
de la Nit de
Comarques és Tapeo
Sound System. Si
vols gaudir amb les
millors versions de
les millors cançons
de tots els temps, no
et pots perdre
l’actuació d’aquests
artistes. Diversió i
bona música assegurades!
Organitza: Comissió de
Festes
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A les 3 h a l’Avinguda Comarques Catalanes:
Concert Interactiu amb La Karaoke Band.
T’agrada cantar? T’agradaria compartir escenari amb
una banda tocant les teves cançons preferides?
Doncs aquesta és la teva nit perquè... Arriba la
Karaoke Band! Una orquestra completa formada per
músics que tenen com objectiu principal compartir
l’escenari, la música i el bon humor. La Karaoke Band
t’ofereix una nit per ballar i compartir. Pots pujar sol/a,
en duo o en colla. Es premiarà al millor cantant d’entre
tots els participants amb una entrada doble al
Musical Mar i Cel de Dagoll Dagom.
El món és un escenari i l’escenari és de tots!
Organitza: Comissió de Festes

A les 10 h al davant del Club Nàutic:
Navega amb Enblau.
Tothom que vulgui podrà navegar amb piragua pel riu
Ebre, davant de la zona del Nàutic. El preu és de 50
cèntims i la volta dura uns 10 minuts.
Organitza: Enblau

A les 11 h a la Plaça de Baix:
Cursa Pedestre Infantil.
La Cursa Pedestre es divideix en dues parts: primer
correran els nens i nenes, i a les 13 hores els adults.
Curses infantils en diferents categories, on no faltaran
trofeus pels guanyadors i medalles pels participants.
Podran inscriure’s en aquestes curses els nens i
nenes de 3 fins a 14 anys d’edat.
Organitza: Comissió de Festes

A les 11.30 h a la Residència Natzaret:
Petit Concert de la Banda de l’Escola Municipal de
Música i Dansa de Móra d’Ebre.
Després de la cercavila matutina, la Banda de l’Escola
de Música fa una aturada a la Residència Natzaret per
realitzar un petit concert de música de banda.
Organitza: Residència Natzaret
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 12 h a l’Església Prioral:
Santa Missa.
En commemoració de Sant Gregori Ostienc.
Organitza: Parròquia de Sant Joan Baptista

Dissabte 29 d’agost
A les 10 h pels carrers de la Població:
Cercavila amb la Banda de l’Escola de Música i
Dansa de Móra d’Ebre.
La Banda de l’Escola de Música farà el passacarrers
cada matí per despertar a tots els que encara estiguin
dormint.
La sortida serà de la plaça de la Cultura, i passaran
pels carrers Princesa, Bonaire, dels Mestres, Doctor
Fleming, Antoni Gaudi, Flors de Lliri i Pau Casals,
acabant la cercavila a la Residència Natzaret, on oferiran un petit concert.
Organitza: Comissió de Festes
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A les 13 h a la Plaça de Baix:
Cursa Pedestre Sènior.
Cordeu-se les bambes i fiqueu-se el dorsal, perquè la
tradicional Cursa Pedestre ja està aquí. Curses
d’adults en diferents categories, on s’entregaran trofeus i premis en metàl·lic pels guanyadors, i els típics
premis locals del gall, el conill i la ceba. Per amenitzar
les curses, comptarem amb l’acompanyament de la
Banda de l’Escola de Música i Dansa de Móra d’Ebre.
Podran inscriure’s en aquestes curses les persones a
partir de 15 anys d’edat.
Organitza: Comissió de Festes

A les 16 h al Pavelló Municipal d’Esports:
Partit de Bàsquet de Festa Major.
El Club Bàsquet Móra d’Ebre jugarà un partit amistós,
on donarà a conèixer els jugadors de la pròxima temporada de la categoria Cadet. Segur que serà un partit
apustuflant!
Organitza: Club Bàsquet Móra d’Ebre
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A les 17 h davant del Club Nàutic:
Festa del Riu 2015.
Clàssiques curses de muletes en diferents categories
masculines i femenines. Tot això, amb la companyia
de la Banda de l’Escola de Música i els Gegants
Sirgadors de Móra d’Ebre. No oblidis ficar-te al coll el
mocador de sirgador per la Festa del Riu! A la plaça
de Baix, abans de començar la Festa del Riu, aquest
any tornarem a oferir la beguda del sirgador i
comptarem amb altres novetats... Tot seguit, VI
Concurs de Sirgadors de l’Ebre, amb el toc del corn
marí. Inscripcions fins dimecres 26 de 10 a 14 hores a
l’Ajuntament.
Organitza: Club Nàutic, Centre d’Estudis Ribera d’Ebre i Regidoria
de Festes

A les 17.30 h a la Residència Natzaret:
Actuació del Club Twirling, Majorets i Banda de
Trompetes i Tambors de Móra la Nova.
Les Majorets de Móra la Nova, amb la banda de
trompetes i tambors, tornen un any més a la
Residència Natzaret per tal de fer una actuació d’exhibició que agradarà tant a petits com a grans.
Organitza: Residència Natzaret

A les 18 h al Passeig del Pont:
Inflables per a la Mainada i Toro Mecànic.
Per Festa Major, no podien faltar els castells inflables,
unes atraccions que tant agraden als més petits de la
casa. Durant tota la tarda, els nens i nenes que vulguin podran pujar, de forma gratuïta, al inflable que
més els agradi dels tres que hi haurà per
triar. I els més atrevits, podran intentar
domar el toro mecànic.
Organitza: Comissió de Festes

A les 18 h al Xiringuito del Passeig del
Pont:
Degustació de Vins, Tapes i Viandes
cuites a la Brasa.
Vine al Xiringuito a provar les millors tapes i
carns a la brasa, regades amb els millors
vins de la nostra terra i acom-panyats de
música ambient.
Organitza: Xiringuito

A les 18 h a l’Illa de Saurí:
Festa Holi Colours.
La Festa Holi Colours omplirà l’Illa de
Saurí amb els seus impactants colors,
acompanyats de la millor música del
moment. Un espectacle visual que no us
podeu perdre.
Organitza: Bar Megalític

A les 20 h a la Pista Poliesportiva:
Concert de Tarda de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Nova Blanes.
L’Orquestra Nova Blanes oferirà un concert de tarda on mostrarà el seu nivell
artístic i musical a l’exigent públic assistent. L’entrada al concert de tarda és
gratuïta.
Organitza: Comissió de Festes
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A les 20 h al Passeig del Pont:
Ballar Country i Linedance per la Festa Major ja es
una Tradició.
El Club de Ball Esportiu Linedance & Country Western
Dance farà una ballada amb exhibicions, marató i
workshops on tothom hi podrà participar.

A les 23 h al local de la Societat Obrera:
Concert de Rock amb El Aciago Demiurgo.
Durant la nit de dissabte de festes, la Societat Obrera
organitza un concert de rock, per a tots els amants
d’aquest estil musical. En acabar el concert, seguirem
la festa amb una sessió de DJ’s.

Organitza: Associació Club de Ball Esportiu LD & CWD Terres de
l’Ebre

Organitza: Societat Obrera

A les 20 h a l’Església Prioral:
Missa Vespertina.
Organitza: Parròquia de Sant Joan Baptista

A les 22.30 h a la Pista Poliesportiva:
XXXVIII Nit de Pubilles i Hereus 2015. Presentació
de la Quinta del 97. Amenitzarà el Ball l’Orquestra
Nova Blanes.
La Quinta del 97 arriba a la majoria d’edat i la pista
Poliesportiva es posa les seves millors gales per celebrar la Nit de Pubilles i Hereus 2015. A les 12 de la
mitjanit, es farà la presentació de cadascun dels
Quintos i Quintes, que aniran pujant a l’escenari per
recollir les bandes, els diplomes i les roses corresponents.
L’Orquestra Nova Blanes actuarà amb dos estils diferenciats. A la primera part tocaran música de ball típica de Festa Major, tal com vals, pasdobles, txa-txa-txa
o salsa. Durant la segona part interpretaran les versions de les cançons més actuals, per a què el jovent
també gaudeixi d’aquesta nit tan especial.
Als assistents, els recomanem portar només cava i
pastes, ja que podran consumir tot tipus de begudes
al bar.
El preu de l’entrada és de 10 € . Es podrà fer la reserva de taula a l’Ajuntament fins el dia 26, al preu de 12 € .

A les 24 h als Quatre Cantons:
Doble Concert: Buhos i Setrill.
Als Quatre Cantons, i al llarg dels carrers Bonaire i
Doctor Peris, podreu gaudir de dos concerts: el grup
Setrill, format per joves de la comarca, actuaran com
a teloners de Buhos, grup de primer nivell amb un
estiu ple d’actuacions arreu de Catalunya, i que ens
presentaran el seu nou disc “Natura Salvatge”. En
acabar els concerts, la festa continua amb una sessió
de música en homentatge a la “Movida madrilenya”.
Organitza: Comissió de Festes

Organitza: Comissió de Festes

A les 24 h al carrer Antoni Asens:
DJ’s al Carrer.
Al carrer Antoni Asens, els DJ’s Pau Brull, Manel
Asens, Ivan Verdi i Gerard Llarch punxaran tots els
èxits de la música actual fins a altes hores de la matinada.
Organitza: Comissió de Festes
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A la 1 h a The Factory:
Sessió amb DJ Abel Almena.
El dissabte viurem una festa en tota regla, amb la contundència del Dj Abel Almena i el seu inconfusible estil
de música.
Organitza: The Factory

A les 18 h al Xiringuito del Passeig del Pont:
Degustació de Vins, Tapes i Viandes cuites a la
Brasa.
Vine al Xiringuito a provar les millors tapes i carns a la
brasa, regades amb els millors vins de la nostra terra i
acompanyats de música ambient.
Organitza: Xiringuito

Diumenge 30 d’agost
A les 10 h pels carrers de la Població:
Cercavila amb la Banda de l’Escola de Música i
Dansa de Móra d’Ebre.
La Banda de l’Escola de Música farà el passacarrers
cada matí per despertar a tots els que encara estiguin
dormint.
La sortida serà del passeig del Pont, i passaran pels
carrers Antoni Asens, avinguda Comarques
Catalanes, Sant Antoni, Bonaire, Santa Madrona, Nou,
Palla, Barca i Doctor Peris, acabant la cercavila a la
plaça de Dalt, on es celebra la festa infantil de
l’escuma.
Organitza: Comissió de Festes

A les 12 h a la Plaça de Dalt:
Batalla de l’Aigua i Festa Infantil de l’Escuma per a
tots els Nens i Nenes.
Gresca i disbauxa a la plaça de Dalt, on tant petits
com grans acabaran xops de cap a peus. El canó
d’escuma no pararà fins que estigui tot ben blanc,
amb música per acompanyar la batalla. Tots els nens,
nenes, pares i mares que hi vulguin participar, poden
portar la seva pistola d’aigua i omplir-la en els bidons
que hi haurà repartits per la plaça.
Organitza: Comissió de Festes

A les 12.30 h a l’Església Prioral:
Santa Missa.
En commemoració de les Sagrades Relíquies.
Organitza: Parròquia de Sant Joan Baptista

A les 17.30 h a l’Estació d’Autobusos:
XXXI Trobada de Gegants.
Aquest any, la Colla Gegantera de Móra d’Ebre organitza la 31a Trobada de Gegants, amb les següents
colles convidades d’arreu de Catalunya, que faran
ballar els seus gegants i capgrossos al ritme de les
gralles i tambors: Marça, Horta de Sant Joan, Pere
Mata, Vilallonga del Camp, Selva del Camp, Mont-roig
del Camp, Borges Blanques, Falset, Bellpuig, Barri de
Ponent de Tarragona, Casc Antic de Tarragona, Flix i
l’amfitriona Móra d’Ebre.

A les 18.30 h pels carrers de la Població:
Cercavila de Gegants, Grallers i Capgrossos.
Recorregut pels carrers Raval del Sol, Doctor Peris,
Bonaire, Sant Antoni, avinguda Comarques Catalanes,
Antoni Asens i passeig del Pont.
Petits i grans ballaran al so de la gralla i tambors,
acompanyats dels seus Gegants i Capgrossos
favorits.
En acabar la cercavila, ballada de gegants i entrega
de records a les Colles participants.
Organitza: Colla Gegantera i Grallers de Móra d’Ebre

A les 18.30 h al Camp Municipal d’Esports:
Partit de Futbol de Festa Major del Club Esportiu
Olímpic Móra d’Ebre.
El Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre disputarà un
interessant partit amistós contra l’UCF Cambrils, com
a preparació per la propera temporada 2015/2016,
davant de la seva animosa afició. Força Olímpic!
Organitza: Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre

A les 19.30 h als Quatre Cantons:
Visca Sant Fermí!
Móra d’Ebre es transforma en el centre de Pamplona
per viure uns “encierros” de Sant Fermí molt particulars. Començarem la festa amb el Txupinazo i
soltarem als toros per a què grans, joves i petits corrin
davant sense cap perill, amb la companyia
Recortauro. Finalitzarem l’encierro a la plaça de Dalt
on podrem degustar Calimotxo. I no oblidis portar una
camiseta blanca i un mocador vermell.
“A Bautista pedimos
por ser nuestro patrón
nos guie en el encierro
dándonos su bendición”
Gora Móra d’Ebre!!
Organitza:
Comissió de
Festes
Col·labora:
Gelateria
Jijonenca

Organitza: Colla Gegantera i Grallers de Móra d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes
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A les 20.30 h al Passeig
del Pont:
Ball de Tarda amb
l’Orquestra Girasol.
Pels qui encara tinguin
forces per ballar, la
reconeguda Orquestra
Girasol ficarà la música per
passar l’última tarda de
festes amb bon ritme.

A les 24 h al Sota de Copes:
Concert Acústic de Jordi B. Vendrell.
Concert en format acústic on mitjançant una guitarra,
una pedalera de loop i una veu podrem gaudir de
temes d’artistes tan variats com Beatles, Bruno Mars,
the Police, John Legend, Coldplay o Bob Dylan entre
molts d’altres. Música i un torrent d’emocions us faran
vibrar amb l’essència d’aquest experimentat músic
tarragoní, component de Zapping Trio.
Organitza: Sota de Copes

Organitza: Comissió de Festes

A les 21 h a la Plaça de Dalt:
Sopar a la Fresca amb Concert del Duet Llula.
El sopar de l’últim dia de Festes anirà a càrrec de la
Gelateria Jijonenca, Bar Deporte i Cafè Noisette. El
menú estarà format per una espardenya amb escalivada i parrilladeta de carn, amb beguda, cafè i postre
inclòs. Gaudireu d’un sopar a un dels llocs memorables del nostre poble i en Lluís i la Laura des del
Priorat i la Ribera ens portaran a fer un viatge per
diferents èpoques del jazz, blues, bolero i bossa nova
fins arribar a l’actualitat.
Organitza: Gelateria Jijonenca, Bar Deporte i Cafè Noisette

A les 21.30 h als Quatre Cantons:
Actuació Musical amb el Grup De la Carmela.
El duet musical De la Carmela, actuarà davant dels
Bar Llamineries i Freeman per a tots els clients de la
seva terrassa. A més, davant de Llamineries hi haurà
un carrito de hot dogs i hamburgueses per a què
puguis fer un mos.
Organitza: Llamineries i Freeman

A les 23.30 h al davant del Club Nàutic i al Pont de
Móra d’Ebre:
Gran Castell de Focs, a càrrec de Pirotècnia Igual.
La millor cloenda de tota Festa Major és un espectacular Castell de Focs. I cap Castell de Focs és tan
espectacular com el de Móra d’Ebre. Combinant en
perfecta sincronia el llançament des de l’Aubadera
amb l’encesa al Pont de les Arcades, els coets, xiuladors, palmeres i trons ompliran el cel i el riu de llum
i color.
Ja sigui des del passeig del Pont, a dalt al Castell o al
davant del Nàutic, no et pots perdre el millor espectacle de focs artificials.
Organitza: Comissió de Festes

A les 24 h al Passeig del Pont:
Ball de fi de Festa Major amb l’Orquestra Girasol.
Després del Gran Castell de Focs, tornem a ballar
amb l’Orquestra Girasol, que posarà el punt i final de
la Festa Major, amb música de ball per a tots els
públics.
Organitza: Comissió de Festes
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A les 24 h als Quatre Cantons:
Actuació Musical amb el Grup De la Carmela.
Després dels focs, el duet musical De la Carmela,
seguirà amb l’actuació davant dels Bar Llamineries i
Freeman per a tots els clients de la seva terrassa. A
més, davant de Llamineries hi haurà un carrito de hot
dogs i hamburgueses per a què puguis fer un mos.
Organitza: Llamineries i Freeman

A les 24 h a la Plaça de Dalt:
Zona Chill Out.
En acabar els focs, la Plaça de Dalt es converteix en
el racó Chill Out de Móra, per a tots aquells que vulguin acabar les Festes en un ambient relaxat.
Organitza: Gelateria Jijonenca, Bar Deporte i Cafè Noisette

A les 0.30 h a The Factory:
Festa de l’Escuma i Festa de Disfresses.
Guarda un últim alè per a la cloenda de festes més
esbojarrada i divertida al Factory! Amb la música dels
DJ's Gerard Llarch, Eloi Bargalló i The Good Sound
Night, esperem que vinguis amb la teva disfressa més
original per a acabar les festes amb un somriure i
plens d'escuma!
Organitza: The Factory

Patrocina: Excel·lentíssim Ajuntament de Móra d'Ebre
Organitza: Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Móra d'Ebre i
Comissió de Festes
Es prega puntualitat a les persones que organitzen o participen en
els diferents actes del programa.
La Comissió de Festes es reserva el dret de realitzar canvis en la
programació, i de modificar el dia, horari i ubicació dels actes
inclosos en la Festa Major.
L'horari d'obertura de les botigues i forns de pa durant els dies de
Festa Major serà: dijous obert pel matí i divendres i dissabte tancat.
La recollida d'escombraries es durà a terme durant l'horari habitual
durant tots els dies de Festa Major. Preguem a tothom que es
respectin aquests horaris.
Es demana que l'assistència a tots els actes es faci sense vehicle,
per tal de poder descongestionar el trànsit. Recomanem l'aparcament a la urbanització Cardona, a la bòbila del carrer Bonaire i a
la Plaça de la Democràcia. La Plaça de Dalt romandrà tancada al
trànsit durant els dies de Festa Major.

