
PROGRAMACIÓ DE LA FESTA MAJOR
MÓRA D’EBRE 2016

Aquesta Festa Major,  aconsegueix la teva POLSERA DE FESTES! És molt
senzill, només has de participar en els actes organitzats per la COMISSIÓ
DE FESTES que trobaràs marcats en aquesta programació com a  * FESTA
PARTICIPATIVA. No et quedis sense la teva polsera, i llueix-la durant tota
la Festa Major 2016. PARTICIPA EN LA FESTA MAJOR!

Divendres 19 d’agost

A les 22 h a la Plaça de l’Estrella:
Cinema familiar a la fresca.
L'Associació Matem lo Bitxo i els Veïns del Barri de l'Estrella, organitzen una sessió
de cinema a la fresca. Preu de la cadira, 1 € més la voluntat. Hi haurà servei de
bar,  amb  entrepans  i  crispetes  a  preus  populars.  Els  diners  recaptats  aniran
destinats a la investigació contra el càncer infantil. Vine i participa, la teva ajuda és
molt important.
Organitza: Matem lo Bitxo
Col·laboren: Veïns de la Plaça de l’Estrella i Regidoria de Festes

Dissabte 20 d’agost

A les 8.30 h a les noves pistes del Club Petanca:
Tirada Social de Petanca.
El Club Petanca Móra d’Ebre celebra la Tirada Social a les noves pistes ubicades al
carrer Maria del Miracle Descarrega, per als socis i sòcies de l’entitat i omplint les
pistes d’experts tiradors.
Organitza: Club Petanca Móra d’Ebre

A les 9 h a la Plaça de Baix:
XXVI 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 26 anys.
Organitza: Penya Ciclista Ribera d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 11 h a la Plaça de l’Estrella:
Vermut electrònic i Cata de Vermuts.
A la plaça de l’Estrella hi haurà servei de bar durant tot el matí, amb montaditos a
la brasa i música electrònica a l’aire lliure i una degustació de diferents vermuts.
Organitza: Cubeta Sound

A les 14 h a la Plaça de l’Estrella:
Paellada Popular.
El dinar de dissabte corre a càrrec de Cubeta Sound. Tothom que vulgui un plat de
la nostra suculenta paella, podrà adquirir el ticket durant el matí.
Organitza: Cubeta Sound

A les 18 h a la Pista Poliesportiva:
Concurs de Triples.
El Club Bàsquet Móra d’Ebre organitza el 1r Concurs de Triples de Festa Major. Hi
haurà premi pels 3 primers classificats de les dues categories. Podeu fer la vostra
inscripció al Facebook del Club Bàsquet Móra d’Ebre.
Organitza: Club Bàsquet Móra d’Ebre
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Col·labora: Regidoria de Festes

A les 18.15 h a la Seu Social de la Penya Blaugrana:
Partit de Futbol: Barça - Betis.
Comença la Lliga de Futbol, i la Penya Blaugrana Móra d’Ebre està a punt per rebre
a tots els socis i sòcies, per gaudir tots junts del partit entre el Barça i el Betis,
corresponent a la primera jornada de Lliga. I si tots animem, guanyarem!
Organitza: Penya Blaugrana Móra d’Ebre

A les 19 h a la Plaça de l’Estrella:
Actuació Musical.
Cubeta Sound ha preparat una actuació musical per la tarda de dissabte a la Plaça
de l’Estrella, que servirà com a preparatiu abans de començar la Festa de la nit.
Organitza: Cubeta Sound

A les 23.30 h a la Plaça de l’Estrella:
XXXIII Festa de la Plaça de l’Estrella, amb l’actuació del Duo Maracatú.
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 torna a anar a càrrec de l’Associació Cubeta Sound, cosa que significa gresca
assegurada, amb música ambient de DJ’s locals durant tot el dia!
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.
Organitzen: Veïns de la Plaça de l’Estrella, Verger, Magdalena i Sant Gregori
Col·laboren: Cubeta Sound i Regidoria de Festes

A les 2.30 h a la Plaça de l’Estrella:
Sessió de nit amb Heisen vs. Mad Ian
En acabar l’actuació del Duo Maracatú, la Festa de la Plaça de l’Estrella continua
amb una sessió de música electrònica a càrrec dels DJ’s de Cubeta Sound, Heisen i
Mad Ian. Gresca i disbauxa fins la matinada!
Organitza: Cubeta Sound

Diumenge 21 d’agost

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, 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 17.30 h a l’avinguda Comarques Catalanes:
XXXII Trobada de Gegants.
Aquest any, la Colla Gegantera i Grallers de Móra d’Ebre organitza la 32a Trobada
de Gegants, amb diferents colles convidades d’arreu de Catalunya, que faran ballar
els seus gegants i capgrossos al ritme de les gralles i tambors.
Organitza: Colla Gegantera i Grallers de Móra d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 18 h pels carrers de la Població:
Cercavila de Gegants, Grallers i Capgrossos.
Recorregut pels carrers Antoni Asens, 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.
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Organitza: Colla Gegantera i Grallers de Móra d’Ebre

A les 20 h a la Plaça de Baix:
IX Mostra de Cuina Popular.
La Comissió  de Festes es posa el  davantal  per realitzar la  novena 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 3 €, i canya de cervesa a 1 €. Farà la presentació de la Mostra el Sr.
Josep Ramon Pasanau, propietari de la Pizzeria Carusso’s.
Els cuiners us podeu inscriure a l’Ajuntament fins el dia 19. 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 2016.
* FESTA PARTICIPATIVA
Organitza: Comissió de Festes

A les 20.30 h al Sota de Copes:
Concert d’Èric Vinaixa, en format trio.
El Sota de Copes organitza un concert del músic ebrenc Èric Vinaixa en format trio,
que ens presentarà el seu espectacle “Llarga vida al Rock ‘n’ Roll”.
Organitza: Sota de Copes

A les 22 h al local del Bulevard de la Baronia d’Entença:
Cinefòrum.
Amb la  projecció  de  la  pel·lícula  Battle  Royale,  de  Kinji  Fukasaku  amb Takeshi
Kitano, Aki Maeda i Tatsuya Fujiwara.
Organitza: Associació Juvenil de Jocs d’Estratègia i Rol de la Ribera d’Ebre

Dilluns 22 d’agost

A les 8 h al Bar Llamineries:
Esmorzar Català.
Per tal d’agafar forces pels dies de Festa Major, vine a esmorzar com un bon català
a Llamineries, on podràs degustar la nostra clotxa.
Organitza: Llamineries 1987

A les 12 h a la Residència Natzaret:
Inauguració de l’exposició de pintura de Pere Ortiz, i l’exposició de labors
de boixets de Teresa Sedó. A continuació, elecció de la Pubilla i l’Hereu 2016
de la Residència Natzaret.
La Residència Natzaret s’engalana un any més per donar la benvinguda a la Festa
Major, amb la inauguració de dos exposicions. A més, 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

A les 13 h al Bar Megalític:
Vermut amb aperitiu.
Vine al nou Megalític a fer el vermut i refrescar-te durant el calorós migdia amb la
millor companyia.
Organitza: Bar Megalític

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 de ball i envelat.
Organitza: Residència Natzaret

A les 18.30 h a la Plaça de Dalt:
Ball de Saló Familiar.
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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: Associació Cultural Rosa d’Abril
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 19 h al Bar Llamineries:
Inauguració  de  l’exposició  de  fotografia:  “Moments”,  de  Francisco  José
Perales.
Exposició de fotografia que recull diferents moments captats durant la celebració
d’actes festius a la població de Móra d’Ebre, entre els anys 2012 i 2015, on els
principals  protagonistes  són  les  persones.  L’exposició  es  podrà  visitar  al  Bar
Llamineries durant els dies de Festa Major.
Organitza: Bar Llamineries

A les 20 h a les Pistes de Pàdel i a les Pistes de Tennis:
Tornejos de classificació del Campionat de Pàdel i del Campionat de Tennis
de Festa Major.
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza un Campionat de Pàdel i un Campionat de
Tennis  per  la  Festa  Major,  on hi  participen  els  millors  jugadors  de  la  comarca
d’aquest dos esports de raqueta.
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 20 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 20 h al Bar Turú:
Tapa Porca.
Al Bar Turú, oferim una tapa consistent en una tosca de filet de porc amb cruixent
de pernil i foie per 3 euros amb beguda inclosa.
Organitza: Bar Turú

A les 22.30 h al Passeig del Pont:
Espectacle d’Humor: 100 % TRICICLE.
100% Tricicle és una antologia dels millors moments dels 7 espectacles que ha
creat  el  Tricicle:  MANICOMIC,  EXIT,  SLASTIC,  TERRIFIC,  ENTRETRES,  SIT  i
GARRICK, interpretats per la companyia Clownic i dirigits pel Tricicle.  El lema de
100% Tricicle: UN RIURE CADA 10 SEGONS!
Organitza: Comissió de Festes

Dimarts 23 d’agost

A les 8 h al Bar Llamineries:
Esmorzar Català.
Per tal d’agafar forces pels dies de Festa Major, vine a esmorzar com un bon català
a Llamineries, on podràs degustar la nostra clotxa.
Organitza: Llamineries 1987

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

A les 11 h a la Residència Natzaret:
Campionat d’Encistellar per parelles.
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On els participants ens demostraran la seva punteria.
Organitza: Residència Natzaret

De 11 a 14 h a les noves Piscines Municipals:
Festa Aquàtica.
Les noves piscines municipals acolliran una festa on l’aigua serà la protagonista,
amb inflables aquàtics i diverses activitats per a tothom. A les 12 hores, es farà
l’entrega de Diplomes dels cursets de natació.
Organitza: Regidoria d’Esports

A les 13 h al Bar Megalític:
Vermut amb aperitiu.
Vine al nou Megalític a fer el vermut i refrescar-te durant el calorós migdia amb la
millor companyia.
Organitza: Bar Megalític

A les 18.30 h a la Residència Natzaret:
Show de tarda amb el Grup de Teatre Amateur de Bellmunt del Priorat.
A la Residència, espectacle de playback remember, amb grans artistes de totes les
èpoques.
Organitza: Residència Natzaret

A les 19 h a la Plaça de Dalt:
Masterclass de Zumba Benèfica.
Masterclass de Zumba a benefici de l’Associació Matem lo Bitxo, impartida per les
instructores oficials de Zumba: María Montserrat Román (Móra la Nova), Glòria Cea
(Batea) i Carla Gutiérrez (Gandesa).  Tothom qui vulgui participar i/o col·laborar
podrà fer un donatiu de 3 euros. Per una causa solidària, participa i viu el ritme! 
Organitzen: María Montserrat Román i Matem lo Bitxo
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 19 h al Bar Megalític:
Festa del Pinxo.
La terrassa del Mega s’omplirà durant la tarda i nit dels nostres pinxos i begudes al
preu de 3 €.
Organitza: Bar Megalític

A les 19.30 h al Sota de Copes:
Presentació i Tast de les noves cerveses de l’Anjub
El Sota de Copes és el lloc escollit per a la presentació de les noves cerveses de
l’Anjub de Vinebre, on s’inclouran tastos de les cerveses. És necessària inscripció
prèvia.
Organitza: Sota de Copes

A les 20 h a les Pistes de Pàdel i a les Pistes de Tennis:
Tornejos de classificació del Campionat de Pàdel i del Campionat de Tennis
de Festa Major.
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza un Campionat de Pàdel i un Campionat de
Tennis  per  la  Festa  Major,  on hi  participen  els  millors  jugadors  de  la  comarca
d’aquest dos esports de raqueta.
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 20 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 20 h al Bar Turú:
Tapa Porca.
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Al Bar Turú, oferim una tapa consistent en una tosca de filet de porc amb cruixent
de pernil i foie per 3 euros amb beguda inclosa.
Organitza: Bar Turú

A les 21 h a la terrassa de La Llanterna Teatre Municipal:
Sopar de l’Avi i Àvia Comarcal.
Emotiu sopar amb homenatge als avis i àvies escollits de cada població de la Ribera
d’Ebre.
Organitzen: Casal de Jubilats de Móra d’Ebre, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i Ajuntament de Móra
d’Ebre

A les 21.30 h al Passeig del Pont:
Sopar Popular, amb l’actuació del Duet Santafé.
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
Santafé. Cadascú s’haurà de portar el seu sopar i beguda. I si no us voleu quedar
sense lloc, podeu fer la reserva de cadires a l’Ajuntament fins el dia 22.
* FESTA PARTICIPATIVA
Organitza: Comissió de Festes

A les 23.30 h a la Plaça de la Cultura:
Espectacle  musical:  “Històries  de  l’avi”,  a  càrrec  de  la  soprano  Núria
Esquius i el pianista Abraham Espinosa.
Històries de l’avi és un recull de cuplets i cançons catalanes, que ens evoquen altres
èpoques llunyanes relatant les maneres i costums dels nostres avantpassats, molt
diferents de les actuals.
Organitza: Comissió de Festes

Dimecres 24 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, que ens prepararan per la festa de
la nit.
Organitza: Residència Natzaret

A les 8 h al Bar Llamineries:
Esmorzar Català.
Per tal d’agafar forces pels dies de Festa Major, vine a esmorzar com un bon català
a Llamineries, on podràs degustar la nostra clotxa.
Organitza: Llamineries 1987

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: Residència Natzaret

A les 11 h a la Residència Natzaret:
Campionat d’estiu: Diana Western.
Després del Dòmino, els competidors hauran de posar a prova la seva habilitat en
aquest joc passat per aigua.
Organitza: Residència Natzaret

A les 13 h al Bar Megalític:
Vermut amb aperitiu.
Vine al nou Megalític a fer el vermut i refrescar-te durant el calorós migdia amb la
millor companyia.
Organitza: Bar Megalític
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A partir de les 17 h i fins la matinada a l’Illa de Saurí:
LA FESTASSA: Foodtrucks.
L’Illa de Saurí és el lloc escollit per a celebrar LA FESTASSA d’aquesta Festa Major.
Durant  més  de  12  hores,  hi  haurà  una  zona  de  Foodtrucks,  les  caravanes  on
s’elaboren  diferents  menjars,  que  estan  tan  de  moda!  Durant  la  tarda,  nit  i
matinada,  les  Foodtrucks  ens  oferiran  una  varietat  de  productes  de  primera
qualitat. Hi haurà taules i cadires per a què us pugueu quedar a berenar, sopar o
fer el ressopó.
Organitza: Comissió de Festes

A les 17.30 h a l’Illa de Saurí:
LA FESTASSA: Gimcana Infantil.
L’Illa de Saurí és el lloc escollit per a celebrar la gimcana infantil d’aquestes festes.
A la gimcana hi poden participar nens i nenes a partir de 3 anys, fent la inscripció
prèvia a l’Ajuntament fins el dia 23. I sobretot, no oblideu el banyador!
* FESTA PARTICIPATIVA
Organitzen: Quintos 98 i Comissió 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 19 h a l’Illa de Saurí:
LA FESTASSA: Concert: Reggae per Xics, amb el grup The Penguins.
En acabar la Gimcana Infantil, seguim amb LA FESTASSA! Tenim preparada una
actuació que no us deixarà indiferents, on la música Reggae, les nenes i els nens
seran els protagonistes. Un concert que agradarà tant als grans com als petits.
Organitza: Comissió de Festes

A les 19 h al Bar Megalític:
Llonganissada i Botifarrada.
El Megalític obre la seva terrassa per oferir llonganissa i botifarra acompanyats de
beguda al preu de 3 €.
Organitza: Bar Megalític

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 2016. La revetlla estarà amenitzada
pel músic Xavier Planes.
Organitza: Residència Natzaret

A les 20 h a La Llanterna Teatre Municipal:
Inauguració de l’exposició de l’obra fotogràfica d’Antonio Campos.
Antonio  Campos,  veí  de  Móra  d’Ebre,  exposa  una  seixantena  de  les  seves
fotografies d’abans i d’ara al vestíbul del Teatre. Durant la Festa Major l’exposició
restarà oberta al vestíbul de La Llanterna de 18 a 21 hores.
Organitzen: La Llanterna Teatre i Regidoria de Festes

A les 20 h a les Pistes de Pàdel i a les Pistes de Tennis:
Tornejos de classificació del Campionat de Pàdel i del Campionat de Tennis
de Festa Major.
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza un Campionat de Pàdel i un Campionat de
Tennis  per  la  Festa  Major,  on hi  participen  els  millors  jugadors  de  la  comarca
d’aquest dos esports de raqueta.
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre
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Col·labora: Regidoria de Festes

A les 20 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 20 h al Bar Turú:
Tapa Porca.
Al Bar Turú, oferim una tapa consistent en una tosca de filet de porc amb cruixent
de pernil i foie per 3 euros amb beguda inclosa.
Organitza: Bar Turú

A les 20 h al Sota de Copes:
Xerrada col·loqui: Música i festes al nostre poble en temps d’abans.
El  Sota  de  Copes  organitza  aquesta  xerrada  col·loqui,  que  anirà  a  càrrec  de
l’historiador local Vicens Ayan.
Organitza: Sota de Copes

A les 21.30 h a l’Illa de Saurí:
LA FESTASSA: Gran Gimcana Jove.
Arriba  un  any  més  la  gimcana  jove,  amb  un  seguit  de  divertides  proves
organitzades per la Quinta del 98. Aquest any també hi haurà proves amb inflables
“Humor Amarillo”. Hi haurà premis pels 3 millors equips. A la gimcana hi poden
participar joves a partir de 16 anys, fent la inscripció prèvia a l’Ajuntament fins el
dia 23.
* FESTA PARTICIPATIVA
Organitzen: Quintos 98 i Comissió de Festes.

A les 22 h al Xiringuito del Passeig del Pont:
Actuació musical amb Carmen Moral.
La gran artista Carmen Moral visita el Xiringuito per oferir un espectacle musical de
primer nivell, que de ben segur agradarà a tots els assistents.
Organitza: Xiringuito

A les 23 h a la Casa del Castell:
Música en directe.
A la Casa del Castell  hem preparat per la nit de dimecres un concert de Bossa
Nova. Vine i deixa’t atrapar per la música i pels ritmes brasilers més autèntics.
Organitza: La Casa del Castell

A les 23.30 h a l’Illa de Saurí:
LA FESTASSA: Concert: AlQuadrat.
Al finalitzar la Gimcana Jove, que ningú marxi cap a casa perquè seguim amb LA
FESTASSA amb el grup AlQuadrat  preparat per a fer  moure a tothom, amb les
seves cançons que mesclen ritmes de rumba, ska, reggae, ...
Organitza: Comissió de Festes

A la 1 h a l’Illa de Saurí:
LA FESTASSA: Sessió amb Cubeta Sound.
Que no pari LA FESTASSA! Des de Cubeta Sound, hem preparat una festa enfocada
a tots els públics, amb la música més actual seleccionada especialment per aquesta
ocasió.
Organitza: Cubeta Sound
Col·labora: Regidoria de Festes

Dijous 25 d’agost

A les 8 h al Bar Llamineries:
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Esmorzar Català.
Per tal d’agafar forces pels dies de Festa Major, vine a esmorzar com un bon català
a Llamineries, on podràs degustar la nostra clotxa.
Organitza: Llamineries 1987

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 2016.
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 13 h al Bar Megalític:
Vermut amb aperitiu.
Vine al nou Megalític a fer el vermut i refrescar-te durant el calorós migdia amb la
millor companyia.
Organitza: Bar Megalític

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 l’avinguda Comarques Catalanes, a l’alçada de l’Institut:
VII Correbars 2016.
Arribat  el  dijous  de  Festa  Major,  s’obre  la  porta  a  l’event  més  esbojarrat!
L’arrancada serà al Restaurant Reina, amb recorregut pel centre de la nostra vila,
amb la millor  música de festa.  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. Per inscripcions i més informació, podeu consultar el nostre Facebook.
Visca el Correbars de Móra d’Ebre!
Organitza: Correbars Móra d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

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 19.30 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 20 h a les Pistes de Pàdel i a les Pistes de Tennis:
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Tornejos de classificació del Campionat de Pàdel i del Campionat de Tennis
de Festa Major.
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza un Campionat de Pàdel i un Campionat de
Tennis  per  la  Festa  Major,  on hi  participen  els  millors  jugadors  de  la  comarca
d’aquest dos esports de raqueta.
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 20 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 20 h al Bar Turú:
Tapa Porca.
Al Bar Turú, oferim una tapa consistent en una tosca de filet de porc amb cruixent
de pernil i foie per 3 euros amb beguda inclosa.
Organitza: Bar Turú

A les 21 h al local de la Societat Obrera:
Sopar de germanor.
La Societat Obrera organitza un sopar de germanor a la terrassa del seu local, on
cadascú haurà de portar alguna cosa per menjar per a compartir  entre tots els
assistents.
Organitza: Societat Obrera

A les 22 h a la Plaça de Baix:
Pregó  de  Festa  Major  a  càrrec  de  Miquel  Valls  Miró,  periodista  de  “El
Programa de Ana Rosa” a Telecinco.
Proclamació de la Pubilla, Damisel·les, Hereu i Fadrins 2016, representants
de la Quinta de 1998.
Aquest  any,  gaudirem  d’un  doble  espectacle  visual  i  musical,  amb  un
Showpainting  i  amb  l’actuació  de  Brincadeira.  Tot  i  que  potser  us  trobareu
alguna sorpresa més.
Organitzen: Ajuntament de Móra d’Ebre i Comissió de Festes

A les 23 h al local de la Societat Obrera:
Actuació musical unplugged.
La Societat Obrera ha preparat un concert acústic per a començar la Festa Major
amb la millor música en directe.
Organitza: Societat Obrera

A les 23.30 h al Sota de Copes:
Concert de Montse Castellà.
La reconeguda cantautora ebrenca Montse Castellà ens oferirà un concert al Sota
de Copes, on tothom que hi assisteixi segur que quedarà encantat.
Organitza: Sota de Copes

A les 24 h a la Plaça de Dalt:
Ball de Festa Major amb el Quartet Quartz.
La plaça de Dalt s’engalana de Festa Major per rebre el Quartet Quartz. En acabar
el Pregó, que ningú vagi cap a casa. Vine a ballar a la plaça!
Organitza: Comissió de Festes

A les 24 h al Xiringuito del Passeig del Pont:
Actuació de Música en Viu amenitzat per Marcus.
El Showman Marcus actuarà la nit de dijous al Xiringuito amb el seu inconfusible
estil anglès, interpretant tot tipus de música de tots els temps.
Organitza: Xiringuito

A les 0.30 h a la Pista Poliesportiva:
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VI Festa Blanca – Ibiza d’Ebre 2016. Festa Jove d’Imagina Ràdio.
Per sisè 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 i aconsegueix la Polsera de
Festes!
* FESTA PARTICIPATIVA
Organitza: Comissió de Festes

Divendres 26 d’agost

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 11 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, Roger de
Llúria, avinguda Comarques Catalanes, 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 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 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

A les 16 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 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.
Organitza: Residència Natzaret
Col·labora: Regidoria de Festes
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A les 18 h al Bar Llamineries:
Sushi.
Llamineries viatja fins al Japó i et porta el millor sushi, per a què tots els amants
d’aquesta delícia oriental el puguin degustar.
Organitza: Llamineries 1987

A les 18 h a les Pistes de Pàdel i a les Pistes de Tennis:
Finals del Campionat de Pàdel i del Campionat de Tennis de Festa Major.
El Club de Tennis Móra d’Ebre organitza un Campionat de Pàdel i un Campionat de
Tennis  per  la  Festa  Major,  on hi  participen  els  millors  jugadors  de  la  comarca
d’aquest dos esports de raqueta.
Organitza: Club Tennis Móra d’Ebre
Col·labora: Regidoria de Festes

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

A les 19 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, contra una selecció regional de Veterans. No hi pots faltar, o et traurem
targeta roja!
Organitza: Agrupació Veterans de Futbol Móra d’Ebre

A les 20 h a la Plaça de Dalt:
Cercavila amb el Petit Lilo.
En acabar les sardanes, farem una petita cercavila fins al passeig del Pont amb
l’espectacle del Petit Lilo, de la companyia Actua Produccions, on seguirem jugant
amb aquest petit gran gosset.
Organitza: Comissió de Festes

A les 20 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 20 h al Bar Turú:
Tapa Porca.
Al Bar Turú, oferim una tapa consistent en una tosca de filet de porc amb cruixent
de pernil i foie per 3 euros amb beguda inclosa.
Organitza: Bar Turú

A les 20.15 h al Passeig del Pont:
Doble Espectacle Familiar: El Petit Lilo i els Pirates de l’Ebre.
La  tarda  de  divendres  de  festes  ens  té  reservat  un  espectacle  familiar  doble,
seguint en la línia dels darrers anys. El Petit Lilo és un cadell de gos gegant ple
d’energia i molt entremaliat, que arriba a Móra d’Ebre amb ganes de jugar amb tots
vosaltres.  També  comptarem  amb  la  presència  dels  Pirates  de  l’Ebre,  que
interpretaran  les  seves  millors  cançons,  sempre  amb  el  bon  rotllo  que  els
caracteritza.
Organitza: Comissió de Festes

A les 21.30 h a l’Estació d’Autobusos:
Tabalada fins al carrer Santa Madrona.
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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.
Organitza: Colla de Diables Sheron

A les 22 h al carrer Santa Madrona:
XXIV Correfoc de Móra d’Ebre.
El 24è Correfoc de Festa Major comptarà amb les colles següents: Colla de Diables
de l’Hospitalet de l’Infant, Ball de Diables de Pratdip 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 Marinada. 
La Nit de Comarques començarà a la part de davant del Pont,  amb un concert
musical  de l’Orquestra Marinada.  Tot  un espectacle  que els  amants  de la  bona
música no es poden perdre.
Organitza: Comissió de Festes

A les 23 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 23.30 h a l’Avinguda Comarques Catalanes:
Ball de Nit amb l’Orquestra Marinada. 
En acabar el concert, l’Orquestra Marinada continua amb la millor música, que de
ben segur et farà ballar amb les cançons de sempre i els ritmes més actuals.
Organitza: Comissió de Festes

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 Josep Events.
Organitza: Bar Megalític

A les 24 h als Quatre Cantons:
Gran festa amb DJ’s i ballarines brasileres.
La festa més atrevida arriba als Quatre Cantons, de la mà dels Bars Llamineries i
Freeman. La millor música de la mà dels nostres DJ’s i amb ballarines brasileres
que ficaran l’espectacle. A més, davant de Llamineries hi haurà un carrito de hot
dogs i hamburgueses per a què puguis fer un mos.
Organitzen: Llamineries 1987 i Freeman

A la 1 h a l’Avinguda Comarques Catalanes:
Ball Jove amb el Grup de Versions Séptimo A.
El grup de versions per aquesta edició de la Nit de Comarques és Séptimo A. 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

A les 3 h a l’Avinguda Comarques Catalanes:
Concert Jove amb Caipirinhas Rumberus.
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Per acabar la Nit de Comarques, que millor que el grup Caipirinhas Rumberus, que
visiten la nostra població dins el seu EIUÀ Tour. El bon rotllo i la marxa que porten,
són el segell característic d’aquest sorprenent grup. 
Organitza: Comissió de Festes

Dissabte 27 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

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.
* FESTA PARTICIPATIVA
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

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.
* FESTA PARTICIPATIVA
Organitza: Comissió de Festes

A les 17 h davant del Club Nàutic:
Festa del Riu 2016.
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! Abans de començar la Festa del Riu, aquest any tornarem a oferir la beguda
del  sirgador  i  comptarem amb altres  novetats...  Tot  seguit,  VIII  Concurs  de
Sirgadors de l’Ebre, amb el toc del corn marí.
Organitzen: Club Nàutic, Centre Estudis Ribera d’Ebre i Regidoria de Festes

A les 17.30 h a la Residència Natzaret:
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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.
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.
Organitza: Comissió de Festes

A les 18 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
el  Lleida  B  de  Primera  Catalana.  Serà  una  bona  preparació  per  la  propera
temporada  2016/2017,  davant  de  la  seva  animosa  afició.  Som i  Serem!  Força
Olímpic!
Organitza: Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre

A les 18 h al Bar Megalític:
Terrassa d’estiu.
Aprofita la tarda de dissabte de festes per passar per la nostra terrassa a prendre la
fresca amb la millor companyia.
Organitza: Bar Megalític

A les 20 h a la Pista Poliesportiva:
Concert de Tarda de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Nueva Alaska.
L’Orquestra Nueva Alaska 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

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

A les 20 h al Passeig del Pont:
Ballar Country i Linedance per la Festa Major ja es una tradició.
L’Associació de Ball en Línia “Enganxats al Country & Linedance” organitza un any
més una ballada en motiu de la Festa Major, on tothom hi podrà participar.
Organitza: Associació de Ball en Línia “Enganxats al Country & Linedance”

A les 20 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 22.30 h a la Pista Poliesportiva:
XXXIX Nit  de  Pubilles  i  Hereus  2016.  Presentació  de  la  Quinta  del  98.
Amenitzarà el Ball l’Orquestra Nueva Alaska.
La Quinta del 98 arriba a la majoria d’edat i la pista Poliesportiva es posa les seves
millors gales per celebrar la Nit de Pubilles i Hereus 2016. 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 Nueva Alaska 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
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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 24, al preu de 12 €.
Organitza: Comissió de Festes

A les 23.30 h al local de la Societat Obrera:
Concert de Rock.
Durant la nit de dissabte de festes, la Societat Obrera organitza un concert de rock,
per a tots els amants d’aquest estil musical.
Organitza: Societat Obrera

A les 24 h als Quatre Cantons:
Doble Concert: Los Chochos i Miquel del Roig.
Als Quatre Cantons, i al llarg dels carrers Bonaire i Doctor Peris, podreu gaudir de
dos concerts: el grup Los Chochos, que combinen a la perfecció la música amb la
posada en escena, amb el fil conductor de l’humor; i el cantautor més famós de les
Terres de l’Ebre Miquel del Roig, amb el seu peculiar estil musical. En acabar els
concerts,  la  festa  continua  amb  una  sessió  de  música  amb  els  DJ’s  dels  Bar
Llamineries i Freeman.
Organitza: Comissió de Festes

A les 24 h al carrer Antoni Asens:
DJ’s al Carrer.
Al carrer Antoni Asens, els DJ’s Manel Asens, Gerard Llarch i Amadeu punxaran tots
els èxits de la música actual fins a altes hores de la matinada.
Organitza: Comissió de Festes

Diumenge 28 d’agost

A les 8.30 h a les noves pistes del Club Petanca:
Tirada Comarcal de Petanca.
El Club Petanca Móra d’Ebre celebra la Tirada Comarcal a les noves pistes ubicades
al carrer Maria del Miracle Descarrega, per als socis i sòcies de l’entitat i omplint les
pistes d’experts tiradors de la Ribera.
Organitza: Club Petanca Móra d’Ebre

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,
Doctor Peris, Anselm Clavé, Castelar i Plaça de les Mínimes, 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.
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En commemoració de les Sagrades Relíquies.
Organitza: Parròquia de Sant Joan Baptista

A les 16 h al local del Bulevard de la Baronia d’Entença:
Presentació de Magic the Gathering Conspirancy.
Vine a jugar amb nosaltres a la nova edició d’un dels jocs de cartes més jugats
arreu del món.
Organitza: Associació Juvenil de Jocs d’Estratègia i Rol de la Ribera d’Ebre

A les 17.30 h pels carrers de la població:
Benvinguts a MórAventura!
Móra d’Ebre es transforma en un parc d’atraccions! Des de la Plaça de Dalt, passant
pel  carrer  Doctor  Peris  fins  al  carrer  Antoni  Asens,  podreu  gaudir  de  diferents
activitats per a tots els públics. Si voleu refrescar-vos, no us oblideu del banyador.
Passeu l’última tarda de Festes amb la millor companyia. Diversió assegurada!
* FESTA PARTICIPATIVA
Organitza: Comissió de Festes

A les 19 h a l’Illa de Saurí:
Holi Colours Festival.
Diumenge per la tarda a l’Illa de Saurí ficarem el punt de color a la Festa Major. La
millor música serà l'acompanyament d’aquest festival tan divertit, on no hi podeu
faltar. Acabareu les festes ben acolorits!
Organitza: Comissió de Festes

A les 20 h al local de la Societat Obrera:
Tarda musical remember.
La Societat Obrera s’acomiada de la Festa Major amb una actuació musical amb
DJ’s, que punxaran els millors èxits de la música dels 80 i dels 90.
Organitza: Societat Obrera

A les 20 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 20 h al Bar Turú:
Tapa Porca.
Al Bar Turú, oferim una tapa consistent en una tosca de filet de porc amb cruixent
de pernil i foie per 3 euros amb beguda inclosa.
Organitza: Bar Turú

A les 20.15 h a la Seu Social de la Penya Blaugrana:
Partit de Futbol: Ath. Bilbao - Barça.
Comença la Lliga de Futbol, i la Penya Blaugrana Móra d’Ebre està a punt per rebre
a tots els socis i sòcies, per gaudir tots junts del partit entre l’Athletic de Bilbao i el
Barça, corresponent a la segona jornada de Lliga. I si tots animem, guanyarem!
Organitza: Penya Blaugrana Móra d’Ebre

A les 20.30 h al Passeig del Pont:
Ball de Tarda amb l’Orquestra Himalaya.
Pels qui encara tinguin forces per ballar, la reconeguda Orquestra Himalaya ficarà la
música per passar l’última tarda de festes amb bon ritme.
Organitza: Comissió de Festes

A les 21.30 h als Quatre Cantons:
Actuació Musical amb el Grup Floripa 4.20.
Abans  dels  focs,  el  grup  Floripa  4.20,  actuarà  davant  dels  Bars  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.
Organitzen: Llamineries 1987 i Freeman
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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 a l’Illa de Saurí:
Festa Jove: Carnaval d’Estiu.
Qui diu que amb el Castell de Focs s’acaba la Festa Major? No et perdis el Carnaval
que  tenim  preparat,  amb  els  millors  DJ’s  de  la  zona  i  regals  per  a  tots  els
participants. Acaba l’última nit de Festes de la millor manera possible!
Organitza: Comissió de Festes

A les 24 h al Passeig del Pont:
Ball de fi de Festa Major amb l’Orquestra Himalaya.
Després del Gran Castell de Focs, tornem a ballar amb l’Orquestra Himalaya, que
posarà el punt i final de la Festa Major, amb música de ball per a tots els públics.
Organitza: Comissió de Festes

A les 24 h al Sota de Copes:
Concert amb Tota Blues.
Com a finalització de la Festa Major 2016, el Sota de Copes ha preparat un bon
concert d’autèntic blues d’arrel per a tots els amants d’aquest gènere musical.
Organitza: Sota de Copes

A les 24 h als Quatre Cantons:
Actuació Musical amb el Grup Floripa 4.20.
Després dels  focs,  el  grup Floripa  4.20,  actuarà  davant  dels  Bars  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.
Organitzen: Llamineries 1987 i Freeman

A les 24 h a la Casa del Castell:
Mojitos i combinats.
En acabar el Castell  de Focs, la Casa del Castell  estarà oberta per tothom que
vulgui acomiadar-se de la Festa Major amb un bon mojito o combinat.
Organitza: La Casa del Castell

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.
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