
SANT-ANTONI 2022

festa major d'hivern
Móra d'Ebre - 14 a 17 de gener



valia la pena intentar de retrobar-nos per refermar el sentiment d’esperança
que mai hem de perdre siguin quines siguin les circumstàncies que ens toquin
viure. 

També us he de dir que sempre he pensat que aquest és el sentiment que
reflecteix la tenacitat que ens defineix als pobles riberencs, el de pensar que
demà sempre serà millor, que el futur ens depara alguna cosa superior, que ho
hem de seguir intentant, que hem de seguir treballant, que hem de seguir
lluitant.

Aquests trets no són altra cosa que el que ens ha imprès a l’ADN el nostre
passat rural. Quan la població vivia majoritàriament del resultat de les collites,
solament la tenacitat, el treball i la lluita permetia als nostres avis i besavis tirar
endavant quan els elements se’ls giraven en contra i això ho podien fer perquè
no havien perdut en cap moment el millor sentiment que podien albergar,
l’esperança.

Entre tots procurarem recuperar una normalitat que ja comencem a enyorar.
Cal que aprofitem aquests dies de festa i sortim a celebrar-ho. Fem-nos
responsables de conservar les tradicions que comporta solemnitzar la festa de
Sant Antoni Abat i procurem conservar i ensenyar als més joves, els valors de
convivència, usos i costums que ens varen llegar els nostres avantpassats.
Visquem plegats i de la millor manera l’esperit de la festa. Espero que gaudiu
de tots els actes amb l’esperança de que estem construint un futur millor pels
que vindran després nostre.

Una abraçada,

Joan Piñol
Alcalde de Móra d'Ebre

Enguany, quan les circumstàncies sanitàries ens han
permès la celebració de la Festa Major d’Hivern,
m’és excepcionalment grat saludar-vos des de les
pàgines d’aquest senzill però molt preuat programa
d’actes.

Intentarem de la millor manera tornar a emprendre
les celebracions que l’any passat van haver de
quedar suspeses, perquè era més important la salut
col·lectiva que cap altra cosa. Enguany hem pensat
que, tot guardant les mesures sanitàries adequades,



sanitàries, des de la regidoria de Cultura i Festes hem treballat de valent per
poder oferir a la població un seguit d’actes al quals us demanem que assistiu,
sempre dintre del control estricte i seguiment de les normes adequades a la
situació que estem vivint. La vostra participació serà el millor premi per a tots
els que han estat treballant aquests mesos en la preparació de la festa. Estic
segura que amb la comprensió de totes les parts, la convivència estarà
garantida i la diversió es repartirà per igual entre tot el poble.

I com que la festa és de tots i per a tots, penso que és important fer arribar el
nostre més sincer agraïment a totes aquelles persones, entitats, bars,
restaurants i comerciants que han col·laborat en mantenir l’alegria i el sentit
festiu que mai ens ha d’abandonar. Entre tots procurem gaudir de la
gastronomia, de l’amistat i, pel damunt de tot, de la germanor.

Us desitjo una molt bona Festa Major d’Hivern i us dono les gràcies per ajudar,
amb la vostra prudència, a que sigui una festa de les que puguem recordar
perquè haurem tornat a omplir de vida els nostres carrers.

Moltes gràcies!!!

L’arribada del mes de gener comporta iniciar nous
projectes, iniciar un nou cicle ple d’il·lusions i
esperances. El calendari ens marca que tenim que
preparar la Festa major d’Hivern, la de Sant Antoni
Abat, que es caracteritza pel seu segell intimista a
l’escalfor de la foguera de la plaça de Baix i per la
unió i participació de la gent del poble en defensa
de les seves tradicions.

A expenses del que continuen marcant les autoritats

Montse Pineda
Regidora de Cultura i Festes



SANT-ANTONI 2022

VEUS DE MÓRA



la seva filla, va enviar uns emissaris a visitar sant Antoni i a demanar-li que
volgués venir per a guarir la seva filla.
 
El sant els va prometre que vindria, però els digué que no podia visitar
Barcelona de seguida, perquè tenia uns afers a resoldre que el forçaven a restar
per un temps al desert.

Els emissaris alacaiguts, van reprendre el camí de la nostra ciutat.

Així que els enviats del governador van haver emprès el viatge, sant Antoni va
enfilar-se dalt d’un nuvolet i amb una alenada va ésser a Barcelona. Va
desembarcar en una platgeta que per aquells temps hi havia on avui hi ha
l’edifici que fou Parlament de Catalunya, , sorral que per molt de temps fou
anomenat "platja de sant Antoni".

"El sant va visitar la filla del governador , la va beneir, i a l’instant van fugir-li els
dimonis del cos i va restar guarida.

Quan tot just havia entrat a la ciutat, se li va presentar una truja que portava
un garrinet a la boca que no podia caminar perquè era esguerrat i camatort.
La mare va deixar el garrinet als peus del sant. El solitari de la Tebaida va
beneir el garrinet, que encontinent restà guarit i, com si hagués anat dret
igual, es va posar a córrer. La truja, agraïda al sant , no va deixar-lo mai per res
i va seguir-lo sempre pertot arreu. Com que el sant va morir primer que la
bèstia , la llegenda diu que la truja el va enterrar". 

Del Costumari Català. de J. Amades
 
Bona festa de Sant Antoni!

Mossèn Soriano

És conegut amb les designacions populars de sant
Antoni del porquet i sant Antoni dels ases.

Segons una vella tradició, ratificada per diversos
hagiògrafs de sant Antoni, aquests sant va visitar
Barcelona. Durant el temps en què sant Antoni obrava
miracles portentosos per la Tebaida, el governador de
Barcelona tenia una filla greument malalta perquè se
li havien posat els mals esperits al cos. La fama
miraclera del sant va arribar fins a la ciutat. El
governador , cansat de no trobar remei per  a



Baronia d’Entença

Al comte Ramon Berenguer IV, conquerit Ascó (1148), Tortosa (1148), Lleida, Fraga
i Mequinensa (1149), li restava per conquerir les fortaleses de la dreta del riu Ebre:

Móra, Miravet i Garcia. Aquestes foren deslliurades amb molt de treball pels
exèrcits del comte de Barcelona i els seus aliats (templers, genovesos, les
famílies nobles i normands). La darrera ofensiva vers els tres castells es produí
l’any 1153, és precisament en aquest any quan es troba la primera menció del
castell de Móra al ser conquerit pels exèrcits del comte de Barcelona, el qual, en
acció de gràcies deixà entre els seus murs la imatge sota la invocació de Santa
Maria del Castell. Tots tres castells van ser conquerits en aquesta mateixa
ofensiva.

Fou al desembre de 1174 quan el rei Alfons I concedia a Guillem de Castellvell els
castells de Tivissa, Móra, Garcia i Marçà, amb les pertinences i termes que tenien
en temps dels sarraïns:

“... ipsum meum castrum de Teviça et ipsum castrum de Móra, psum castrum
de Garcia cum ipso castro de Marzano...”

D’aquesta manera, aquestes terres passaren a formar part dels Castellvell.

L’any 1241 va tenir lloc l’enllaç d’Alamanda de Castellvell (descendent de Guillem
de Castellvell) i Guillem d’Entença. Aquest últim, heretà la baronia de Castellvell
i el castell de Móra d’Ebre i els seus dominis passarien a formar part de la
Baronia dels Entença. 

Entre els diferents senyors de Móra de la baronia d’Entença en destacarem dos:
el primer, Berenguer d’Entença, V Senyor de Móra i de Falset i el segon,

Berenguer d’Entença, fill del senyor de Móra i de Galbors de Montcada i Aragó.

Berenguer d’Entença, fill del V Senyor de Móra 

Berenguer d’Entença, germà de Guillem d’Entença VI senyor de la baronia, és
l’Entença més conegut de la història catalana. Les seves lluites amb el seu pare,

el seu germà i els almogàvers contra els seus veïns, els templers de Miravet i els
Montcada d’Ascó, van ser una constant degut a la enemistat existent per les
seves desavinences per motius territorials i econòmics. La seva participació a
l’expedició a l’Orient en la seva defensa amb Roger de Flor i els almogàvers en la
causa de Fadric II de Sicília el va convertir en un heroi:

"Fou d'aquesta catalana baronia dels Entences, lo renomat héroe de la
expedició al Orien, Berenguer d'Entença... (1)

Berenguer d’Entença, fill del senyor de Móra
Megaduc de l'Imperi Bizantí 
Joan Launes i Villagrasa  - Associació Cultural la Riuada



En ser investit Cesar, Roger de Flor li cedí a Berenguer d’Entença el títol de
Megaduc de l'Imperi Bizantí a Constantinoble:

“En arribar-hi, l’emperador l’acollí molt bé, i el megaduc millor encara. A
l’endemà mateix de la seva arribada, el megaduc es presentà davant
l’emperador i li digué:

L’emperador digué que li plaïa que ho fes; i en veure la cortesia del megaduc,
que estava disposat a renunciar al megaducat, pensà que era necessari de
recompensar un acte tan generós com aquell. Així, l’endemà, davant
l’emperador i de tota la cort, el megaduc es tragué del cap el capell del
megaducat i el posa al cap d’En Berenguer d’Entença, i desprès li donà el
ceptre, el segell i la bandera del magaducat davant de l’admiració de tothom"
(2).

Berenguer d’Entença va passar a comandar la Companyia Catalana d’Orient
després de l’assassinat de Roger de Flor per Miquel IX Paleòleg, fill de
l’emperador de Bizanci, al mes d’abril de 1305.

Entre la seva activitat al front de la companyia va tenir un paper molt destacat
amb el domini de L’Imperi Bizantí:  

“Va dominar les terres situades entre Gallípoli i Tesalònica. Va reorganitzar els
ducats d’Atenes i Neopàtria d’acord als Usatges de Barcelona i imposà el
català com a llengua oficial.” (3)

L’any 1241 va tenir lloc l’enllaç d’Alamanda de Castellvell (descendent de Guillem
de Castellvell) i Guillem d’Entença. Aquest últim, heretà la baronia de Castellvell
i el castell de Móra d’Ebre i els seus dominis passarien a formar part de la
Baronia dels Entença. 

Al mes d’agost de 1307, Bernat de Rocafort, per fer-se amb el comandament
dels almogàvers, va assassinar a Berenguer d’Entença en una emboscada molt
ben tramada:

“[...] En Gisbert de Rochafort, germà menor den Berenguer de Rochafort, e així
mateix En Dalmau sant Marti, llur avoncle, en son cavall be armat, e a junta
van venir envers En Berenguer D’entença qui capdellava; e cuydarense, que
ell que anegas la companya. E abdos a junta van li venir, e En Berenguer
Dentença crida, e dix: -Que serà?- E amdosos lo van ferir, e trobaren lo
desarmat, e passaren li les llances del altra part, axi que aquí mateix lo
mataren, de que fo gran dany e gran tala, que ell faent be lo matarem.[...]” (4)

-Senyor, Berenguer d’Entença és un dels principals nobles que hi ha a
Espanya que no són fills de rei, i un dels bons cavallers del món, i a més
és com un germà per a mi. Ell ha vingut a servir-vos pel vostre honor i
per l’amor que em té, i per això mateix en cal fer-li un obsequi molt
assenyalat: amb el vostre permís, li donaré el ceptre i el capell del
megaduc.



La mort i la sepultura de Berenguer d’Entença ens ha arribat gràcies a Ramon
Muntaner i la seva Crònica dels Fets on descriu també el lloc on fou enterrat el
nostre noble:

“[...] E lo senyor infant feu aturar en aquell lloch tota la host tres dies, e una
sgleya que hi havia hermitanya de sant Nicholau soterraren lo cors del dit En
Berenguer Dentença, e hi feren cantar misses, el meteren en un bell
monumet prop de l’altar. Deus haja la sua anima, martre dret fo, que per tolre
lo mal que nos faes mori.” (5)

Avui tenim una plaça dedicada a la Baronia d’Entença, senyors de Móra, en un
temps que la nostra vila i el seu castell van gaudir d’una importància
excepcional dins de la història de Catalunya.

La recuperació de la nostra història i el seu patrimoni és un dels treballs que
hem d’iniciar per deixar constància del que fou la Baronia i el nostre castell
durant el temps passat.

Foto 1 -Medalla Berenguer
d'Entença
Foto 2 - Segell de la Gran-
Companyia Catalana - Segle
XIV
Foto 3 - Escut d'armes dels
Entença

Foto 4 - Roger de Flor i els
almogàvars desfilant a
Constantinopla

1. CARRERAS Y CANDI. F. Entences i Templers en les montanyes de Prades. Boletin de la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (núm. 13), (1904).  pàg. 222
2. AGNÈS I ROBERT VINAS. La Companyia Catalana a Orient (1303-1311) . Rafael Dalmau,
Editor. (2017). pàg. 73, 74 i 75
3. “Els Entença”. Web de l’Associació Cultural la Riuada
«http://elcastelldemora.blogspot.com/2015/01/els-barons-dentenca.html»
4.MUNTANER, Ramon. Crònica d’en Ramon Muntaner. Arxiu Historich. Barcelona (1886).
pàg. 447
5.Ibid., pàg. 448



Aquest fou un ofici que es tenia que treballar a consciència, no tothom podia
comprar un carro, no hi havia ningú més regatejador que un pagès. Llavors
aquell carreter que no tingués esperit de superació s’havia de conformar amb
arreglar-los o bé fer eines de fusta per als pagesos.

L’ofici era dur, de temporada, donat que el pagès només se’n recordava de
comprar i arranjar quan el necessitava de veritat, o sigui abans de la collita.

Només a l’hivern la feina era més pausada i ho aprofitaven per fer peces, per
buscar la fusta (freixes i oms), muntar rodes, tot el que necessitaria de cara a
l’estiu.

Generalment, molts dels oficis antics, eren transmesos de pares a fills, i així
també passaven aquells “secrets” personals, o sigui, la manera de fer cada cosa
que necessitarien per bastir-los. I també era d’aquells oficis que podem dir-los
“populars” d’aquells que el pagès aprofitava, sobretot a l’hivern, quan la collita
de l’oliva ja havia acabat i el panís s’havia escarrat, per anar a fer petar la xerrada,

com ho farien amb altres oficis (ara ja perduts). Generalment al carreter li
agradava aquesta confiança, així sabia que quan el necessités faria cap a seua
casa.

De tota la varietat de carros, podem trobar: Carro d’escalada. Era el carro més
utilitzat, ja que servia per a gairebé totes les feines del camp.

El carro de trabuc. Era com el d’escalada, però amb el fuell recte, però amb
caixa fixa, formada per uns travessers drets que sostenien les posts dels costats.
El carro de torn. Servia per transportar líquids en bocois de fusta i bidons de
ferro.

El carro de bóta. Servia per transportar aigua en una bóta. Aquets eren sense
barana i tenien el fuell i el capçalet de darrere corbats per adaptar-hi la bóta al
damunt.

Carro de la carn. Servia per a transport de la carn des de l’escorxador a la
botiga. Estava format per les vares i el capçalet del davant i el fuell molt
doblegats.

La tartana. Aquest és l’únic tipus de carruatge per al transport de persones.
I encara en podem trobar de més poca producció com els de bolquet, carros de
morts, o els més especials com els que servien per portar cantis d’aigua, els de
passejar o les “diligències”...

L'OFICI DE CARRETER, de quan los carros eren una
eina de treball
Lo Rascle



I encara en podem trobar de més poca producció com els de bolquet, carros de
morts, o els més especials com els que servien per portar cantis d’aigua, els de
passejar o les “diligències”...

Com en altres estris d’antany trobarem un grapat de paraules que, a poc a poc,

es van deixant de fer servir, però que en el seu temps, sobretot carreters i
pagesos les coneixien bé: contratirants, barana, passamà de barana, estoquets,
màquina de fre, passamà de vares, sotabraga, fuell, topo de fuell, soc, descansos,
tablilles, corrons, palmelles, vares, contrapernes... Si a totes aquestes paraules hi
sumem les dels aparelles que necessitaven els animals, podem trobar com de
ric és el nostre vocabulari.

Una de les peces que costava més de fer eren les rodes, que es componien de
diverses peces de fusta, que rebien els seus noms.

Tot i que la construcció d’un carro era una feina principalment de fusta, també
el ferrer hi tenia la seua part important.

A Móra d’Ebre, en el llibre de matrícula industrial de 1936 recull els següents
constructors de carros: Joan Gironés Mora, al carrer Isabel; Salvador Bosch Lluch
al que és avui Comarques Catalanes; Baptista Pujol Calanda, al carrer A. Asens;
Baptista Gurrera Pujol que tenia el seu taller al carrer de Santa Madrona.

El 1958 en localitzem tres: Antoni Bosch Piñol a l’Av. del Generalísimo,  Florenci
Pujol Escribà al carrer de la Palla i Josep Llop Pedret, aquest darrer el 1959 ja no
figura en el llistat de “Profesiones liberales” del programa de festa major. Els dos
primers els trobem fins el 1963. Fins al 1968 no es torna a editat el “llistat” de
professions, aquell any ja no hi són.

Avui tenir un carro és tenir un luxe i un aparell de museu que cal guardar. En
una festa, com la de Sant Antoni, és el moment de poder valorar tot el que van
fer els nostres avantpassats, perquè poguéssim avui tenir el que, de vegades, no
valorem.



“L’ofici de carreter” de Lluís Castellví Martí
“Móra d’Ebre, 1875 – 1936” de Josep Sànchez Cervelló i Josep Solé Arnal
“Programes de festa major” col·lecció particular

La informació d’aquest escrit s’ha tret de:
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PROGRAMACIÓ



INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ
"FEINES AGRÀRIES A MÓRA
D'EBRE"
A la Sala d’exposicions Julio Antonio.
L’exposició es podrà visitar els dies 15 de
gener de 19:30h a 21h i els dies 16 i 17 de
gener de 12 a 14 hores.
Organitza: Associació Cultural La Riuada

19:00

DIVENDRES, 14 DE GENER

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ
3a MOSTRA D'ARTESANIA DE
SANT ANTONI
A La Llanterna Teatre, exposició amb obres
de l'artesà de Móra d'Ebre, Josep Sastre
Fucho "Lo Cisteller", a títol pòstum.
L'Exposició restarà oberta al vestíbul del
teatre fins el dilluns 17 de gener de 19.30 a 21
h.
Organitza: Regidoria de Festes i La Llanterna Teatre

19:30

LA POSTGUERRA, PER QUÈ NO
PARLAR-NE?
A La Llanterna Teatre, xerrada - diàleg a
càrrec de Jordi Llambrich, Santi Alfonso i
Ferran Roca
Organitza: Lo Rascle

20:00

AJORNAT



TROBADA D'URBAN SKETCHERS,
DIBUIXANTS URBANS
Durant tot el matí. per la Plaça de Baix i
diferents ubicacions del barri antic,
A càrrec d’Urban Sketchers Terres de l’Ebre,
organització internacional sense ànim de
lucre pel foment d’una comunitat global
d'artistes que practiquen el dibuix “in situ”.
La nostra missió és augmentar el valor
artístic, històric i educatiu del dibuix sobre el
nostre entorn, promovent la seva pràctica i
connectant persones de tot el món.
Organitza: Urban Sketchers Terres de l'Ebre i Regidoria de
Festes.

10:00

DISSSABTE, 15 DE GENER

STROMBOLI JAZZ BAND A LA
PLAÇA DE DALT
Aquest any, malauradament no es podrà
repartir vermut i patates com a mesura de
precaució en vers al COVID-19. 
Podreu gaudir la banda Stromboli Jazz Band
amb la seva bona música, amb dosis
d’humor, teatre i una gran interacció amb el
públic. 
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió de Festes

12:00

V CONCURS DEVORAULIVES A
LA PLAÇA DE DALT
El concurs consistirà en veure qui menja més
olives en un minut. Inscripcions el mateix
dissabte, a partir de les 11.30 h. i a partir de 15
anys. Aneu practicant, els 3 concursants que
mengin més olives obtindran un obsequi,
cortesia de Supermercats Oliva.
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió de Festes
Col·laboradora: Supermercats Oliva

12:30

EXPRESS ESCAPE BUBBLE
OBSIDIANA A LA LLANTERNA
Fins a les 20h, una experiència teatralitzada
única a Catalunya inspirada en els clàssics
jocs d’Escape room. Amb la col·laboració
dels actors, els participants hauran de
resoldre l’enigma i escapar de la maledicció,
tot això, dins d’una BOMBOLLA GEGANT.
Activitat gratuïta i familiar per grups de totes
les edats.
Adaptat a les mesures COVID-19.
.Organitza: Regidoria de Festes i La Llanterna Teatre

17:00

CANCEL·LAT

AJORNAT



11:00 JUGUIPOP: COL·LECCIÓ DE
JOCS POPULARS PER A TOTA
LA FAMÍLIA, A LA PLAÇA DE
DALT
Fins a les 14h, Barreja de diferents jocs lúdics
i esportius: Baldufes, Limbo, Cursa de sacs,
Esquis cooperatius, Ping pong a 4, Xanques,
Memory i Baby Memory, Gauxo, Mega
connecta 4, Pilotes saltarines, Mini golf,
Hulahoops, Tragaboles, Estirar la corda,
Punteria, La pesca...
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió de Festes

17:00 XOCOLATADA SOCIAL AL
CASAL DE JUBILATS
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió de Festes

18:00 ESPECTACLE LITERARI:
SENYORES I MINYONES A LA
BIBLIOTECA
A la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre,
basat en textos de Mercè Rodoreda. A càrrec
d’Assumpta Mercader i Rosa Pou.
AFORAMENT LIMITAT
Organitza: Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre

18:00 GRAN BALL DE SANT ANTONI 
 A LA LLANTERNA AMB EL
GRUP COSTA DAURADA
Preu de l'entrada: 5€
Organitza: Associació Cultural Intercomarcal Amics del
Ball i La Llanterna Teatre

DIUMENGE, 16 DE GENER

CANCEL·LAT

CANCEL·LAT



BENEDICCIÓ DE LES  COQUES
TRADICIONALS I DELS PANETS
DE SANT ANTONI A LA PLAÇA
DE BAIX
Es vendran durant tot el matí junt amb l'oli
de l'Agrària de Móra d'Ebre. Hi haurà venda
de coques i panets per a celíacs.
Organitza: Voluntaris de Sant Antoni, Agrària Sant Antoni
Abat i Delegació Ribera d'Ebre de Celíacs de Catalunya

08:30

DILLUNS 17 DE GENER

XVIII FESTA DE LA CLOTXA DE
MÓRA D'EBRE A LA PLAÇA DE
BAIX
Tothom que vulgui, es podrà preparar la seva
clotxa, fins esgotar existències. Preu: 3€. 
L’Agrària Sant Antoni Abat de Móra d’Ebre
fa aportació gratuïta de l’oli per la
preparació de la clotxa.
El número del tiquet de la clotxa permetrà
participar, a les 12.15 h, del sorteig de la
panera del “Porquet de Sant Antoni”.
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió de Festes

09:30

MOSTRA DE JOCS TRADICIONALS
DE SANT ANTONI: LES BITLLES AL
CLUB NÀUTIC DE MÓRA D'EBRE
Fins a le 12h, davant del Club Nàutic de Móra
d'Ebre.
Organitza: Equip de Birles del Grup Cultural Rasquerà i Lo
Rascle. Col·labora: Ajuntament de Móra d'Ebre

10:00

CANCEL·LAT



12:00 HOMENATGE A LA PAGESIA A
LES ESCALES DE L'ESGLÉSIA
Reconeixement als hereus d'una tasca quasi
oblidada en la figura d’una persona del
nostre poble. 
Organitza: Voluntaris de Sant Antoni i Ajuntament de Móra
d’Ebre

12:30 MISSA MAJOR A L'ESGLÉSIA-
PRIORAL DE SANT JOAN
BAPTISTA
A l’Església Prioral de Sant Joan Baptista
en honor de Sant Antoni Abat.
Organitza: Voluntaris de Sant Antoni i Ajuntament de
Móra d’Ebre

BENEDICCIÓ DELS ANIMALS A
LES ESCALES DE L'ESGLÉSIA
Aquest any no hi haurà cercavila de
carrosses, cavalls i carruatges per precaució
en vers al COVID-19 però si que hi haurà la
benedicció dels animals acompanyats per
Sant Antoni i per la Banda de l’Escola de
Música i Dansa de Móra d’Ebre.
Organitza: Regidoria de Festes, Sisco Granell i Adela Solé

11:30

BALLADA DE LA JOTA DE
MÓRA D'EBRE A LA PLAÇA DE
BAIX
A càrrec dels Amics de la Jota i interpretada
pel seu autor, Ferran Roca.
Organitza: Amics de la Jota de Móra d'Ebre i Lo Rascle

11:00





Ruta de tapes elaborades amb

ingredients provinents del

porc. 

Els establiments participants

són Poliesportiu, Restaurant Al

Lío, Hostal Gastronòmic La

Creu, Cafè Comarques, Bar

Avenida, Turú, Bar Megalític,

Free Man, Llamineries, Cafè

Noisette, Pizzeria Carusso’s. 

Maridatge de vins de la Ribera

d’Ebre al 7 de Ribera. 

Tota la informació i les
butlletes per participar-hi les
trobareu als establiments
col·laboradors.

VIII RUTA
TAPA

PORCA
2022

DEL 14 AL 30 DE GENER



És obligatori l'ús de mascareta i portar-la de casa.
S'ha de mantenir la distància de seguretat en tot moment.
L'accés i desallotjament als espais es farà de manera esglaonada i caldrà seguir
sempre les indicacions i senyalitzacions de les autoritats i de la Comissió de Festes.
Es recomana l'arribada als espais de representació amb temps suficient per facilitar
l'entrada o ubicació.
L'ocupació de l'espai és per ordre d'arribada.
No es permetrà l'accés a persones amb símptomes de covid-19.

Organitza la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Móra d'Ebre i Comissió de
Festes.

La Regidoria de Festes i la Comissió de Festes es reserva el dret de realitzar canvis en la
programació, cancel·lar o modificar el dia, horari i ubicació dels actes inclosos en la
Festa Major segons normativa sanitària vigent.

Mesures de seguretat i prevenció als espais relatives a la covid-19:

 

La Festa Major d'Hivern de Sant Antoni sols és possible gràcies a la
col·laboració de moltes persones i entitats del municipi que treballen i
participen sense buscar el profit personal: Adela Solé, Agrària de Sant Antoni
Abat, Amics de la Jota de Móra d’Ebre, Àngel Rofes, Antonio Riba, Associació
Comarcal d’Amics del Ball, Associació Cultural La Riuada, Associació de
Jubilats i Pensionistes de Móra d’Ebre, Biblioteca Comarcal, Bonàrea de
Guissona, Carnisseria Manolo Martín, Carnisseria Nogales, Cerveses San Miguel,
Col·legi Santa Teresa, Delegació Ribera d’Ebre Celíacs de Catalunya, Equip de
Birles del Grup Cultural Rasquerà, Escola de Música i Dansa de Móra d’Ebre,
Escola Lluís Viñas, Església Parroquial, Ferran Roca, Fina Riba, Josep Sastre, La
Llanterna Teatre Municipal, Lo Rascle, Mossèn Soriano, Ràdio Móra d’Ebre,
Sisco Granell, Supermercats Oliva, Urban Sketchers Terres de l’Ebre, Voluntaris
de Sant Antoni. Gràcies!

Patrocina l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Móra d'Ebre


