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4. Programa 

d’actes de la
Festa   

Major
2021

Patrocina: Excel·lentíssim Ajuntament de Móra d’Ebre
Organitzen: Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i Comissió de Festes
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Divendres
20 d’agost
A les 18.30 h al Bulevard, despatx 34
Tarda de jocs de taula
Passa la tarda gaudint de diferents jocs de
taula com Magic, Maze, Gretchinz i
Fanhunter Assault, entre altres. Per totes les
edats.
Cal seguir les mesures sanitàries vigents
indicades per l’entitat organitzadora. 
Organitza: Associació Baronia d’Entença

Dissabte 
21 d’agost
A les 9 h a les Pistes del Club Petanca
Tirada Social de Petanca
El Club Petanca Móra d’Ebre celebra la
Tirada Social les pistes ubicades al carrer
Maria del Miracle Descarrega, per als socis i
sòcies de l’entitat.
Cal seguir les mesures sanitàries vigents
indicades per l’entitat organitzadora. 
Organitza: Club Petanca Móra d’Ebre

A les 9 h a la Plaça de Baix
XXX 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. Si ets un amant de
la BTT, no pots faltar a la trobada que la
Penya Ciclista Ribera d’Ebre organitza des de
fa 30 anys.
Cal seguir les mesures sanitàries vigents
indicades per l’entitat organitzadora. 
Organitza: Penya Ciclista Ribera d’Ebre

A les 22 h al Bulevard, despatx 34
Nit de Rol&Rol
Viu una aventura interpretant un personatge
heroic en un món de fantasia. Lluita, pateix,
guanya... salva el món! Per totes les edats.
Cal seguir les mesures sanitàries vigents
indicades per l’entitat organitzadora. 
Organitza: Associació Baronia d’Entença

Diumenge
22 d’agost
A les 18.30 h al Bulevard, despatx 34
Iniciació a jocs de taula
T’ensenyem a jugar a alguns dels jocs de
taula més populars des de zero.
Cal seguir les mesures sanitàries vigents
indicades per l’entitat organitzadora. 
Organitza: Associació Baronia d’Entença

Dilluns
23 d'agost
Durant el matí, a la Residència Natzaret
Acte restringit als usuaris de la Residència
Natzaret
Votacions per elegir la Pubilla i
l’Hereu de cada planta i 
centre de dia
Organitza: Residència Natzaret

A les 12 h a la Residència Natzaret             
Acte restringits als usuaris de la Residència
Natzaret
Inauguració - obertura de l’exposició
de pintura de Manel Pujol, situades a les
diferents plantes de la Residència. Aquesta
exposició rodarà per totes les plantes per tal
que tots en puguem gaudir.
L’exposició de pintura del Sr. Manel Pujol,
restarà exposada a cada planta fins al dia 30
de setembre.
Organitza: Residència Natzaret
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A les 18 h a la Residència Natzaret
Acte restringit als usuaris de la Residència
Natzaret
Natzaret - Xou
Actuacions musicals i estiuenques variades de
Karaoke i playback, preparades pel personal i
residents de cada planta. Amb l’acompanyament
musical del Sr. Juan Antonio.
Organitza: Residència Natzaret

Dimarts
24 d'agost
A les 18 h a la Residència Natzaret
Acte restringit als usuaris de la Residència
Natzaret
Ball de revetlla amb repertori de Festa
Major
Organitza: Residència Natzaret

A les 20.30 h a l’Illa de Saurí
SAURÍ FESTIVAL:
Gertrudis i La Pegatina 
Aquest any, amb tots els impediments que ens
hem trobat... us portem l’adaptació del Saurí
Festival amb les mesures sanitàries actuals.
Perquè pugueu gaudir de la millor música de la
forma més segura! Esperem el vostre suport i
assistència perquè puguem conservar aquesta
festa els anys vinents. 
Preu de l’entrada anticipada, 20 € per dia.
Obertura de portes a les 19 h. Inici dels concerts
a les 20.30 h. 
Aforament limitat segons les mesures
sanitàries COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitza: Regidoria de Festes
Col·labora: Comissió de Festes 

Dimecres 
25 d'agost

Durant tot el dia a la Residència Natzaret 
Acte restringit als usuaris de la Residència
Natzaret
Taller: “Ens arreglem per la festa”
Amb la col·laboració del personal de la casa,
sessió de bellesa preparant-nos per al sopar
de germanor.
Organitza: Residència Natzaret

A les 19 h a la Residència Natzaret
Acte restringit als usuaris de la Residència
Natzaret
Acte de Proclamació de les Pubilles i
Hereus de la Residència 2021. Amb la
presència de l’Alcalde i regidors de
l’ajuntament.
Sopar de Germanor al jardí posterior.
Sorpresa final amb l’actuació de la Colla de
Diables Sheron de Móra d’Ebre.
Organitza: Residència Natzaret

A les 19 h al Casal de Jubilats
Repartiment dels Premis dels
Campionats de Festa Major
Un cop finalitzats els campionats de Guinyot,
Dominó i Billar, l’Associació de Jubilats i
Pensionistes farà l’entrega dels premis als
campions i a la resta de participants. 
Cal seguir les mesures sanitàries vigents
indicades per l’entitat organitzadora. 
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes
Col·labora: Regidoria de Festes
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A les 20.30 h a l’Illa de Saurí
SAURÍ FESTIVAL: 
Lildami i Manel 

Aquest any, amb tots els impediments que
ens hem trobat... us portem l’adaptació del
Saurí Festival amb les mesures sanitàries
actuals. Perquè pugueu gaudir de la millor
música de la forma més segura! Esperem el
vostre suport i assistència perquè puguem
conservar aquesta festa els anys vinents. 
Preu de l’entrada anticipada, 20 € per dia.
Obertura de portes a les 19 h. Inici dels
concerts a les 20.30 h. 
Aforament limitat segons les mesures
sanitàries COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòri
Organitza: Regidoria de Festes
Col·labora: Comissió de Festes 

A les 21.30 h a La Llanterna Teatre
Cinefòrum amb la pel·lícula
“Paseando a Miss Daisy”
Miss Daisy (Jessica Tandy) és una antipàtica
i autoritària professora jubilada de 72 anys.
Després de sofrir un accident conduint el seu
cotxe, el seu fill (Donen Aykroyd), tement per
la vida de la seva mare, contracta a un xofer
(Morgan Freeman) perquè la porti de passeig.
Al principi, la desconfiança de l'anciana
respecte al tranquil conductor és absoluta.
Entrada gratuïta. 
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes
Col·labora: La Llanterna Teatre

Dijous 
26 d'agost
A les 11.30 h a la Residència Natzaret 
Acte restringit als usuaris de la Residència
Natzaret
Bingo extraordinari de Festa Major, per la
megafonia central i en simultani per totes les
plantes.
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 2021
Com cada any a l’inici de Festa Major sonarà
la traca a la Plaça de Baix per tota la
població i la tronada de benvinguda de la
Festa Major.
Cal evitar aglomeracions i mantenir les
distàncies de seguretat. 
Mascareta obligatòria.
Organitza: Regidoria de Festes i
Comissió de Festes
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A les 17 h a la Residència Natzaret  
Acte restringits als usuaris de la Residència
Natzaret
Acte de Lliurament dels premis dels
diferents campionats. 
Actuació dels Gegants, Capgrossos i Grallers
de Móra d’Ebre.
Com a cloenda, berenar especial.
Organitza: Residència Natzaret

A les 19.30 h al Passeig del Pont
Espectacle familiar “La Isla”
Una creació que aposta pel nou circ,
barrejant totes les arts escèniques per arribar
a un públic àvid d’emocions. 
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió de Festes

A les 19.30 h a la Sala Julio Antonio
Inauguració de l’Exposició de pintura
de les Festes Majors 2021 dels
Amics de l’Art
HORARI: La sala romandrà oberta, els dies
27, 28 i 29 d’agost de 19.30 h a les 21 h.
Cal seguir les mesures sanitàries vigents
indicades per l’entitat organitzadora. 
Organitza: Associació Amics de l’Art

A les 22 h a la Plaça de Baix
Pregó de Festa Major a càrrec de la
sanitat pública de Móra d’Ebre
Com a representants de l’Atenció
Hospitalària el Director mèdic de l’Hospital
de Móra d’Ebre, Joan Galbany Padrós, i la
Cap de Servei d’Urgències de l’Hospital de
Móra d’Ebre, Dolors Carrión Duch. I com a
representants de l’Atenció Primària dues
infermeres del CAP de Móra d’Ebre,
Montserrat Aguilà Bladé i Angels López
Guerrero. 
Proclamació de la Pubilla,
Damisel·les, Hereu i Fadrins 2021,
representants de la Quinta del 2003.
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Aquest any al Pregó, gaudirem de l’actuació
espectacular de Quim Moya que ens
oferirà un trajecte visual i poètic de colors,
emocions i traços volant per una tela
invisible, l’acompanyarà la banda sonora de
l’immens Santi Careta. 
Per finalitzar l’acte comptarem amb l’actuació
de l’Elena Gadel i la Marta Robles que
fan renéixer, a guitarra i veu, cançons que han
marcat les seves vides i el seu viatge musical,
creades per dones de discurs punyent i
revolucionari. 

I com sempre una sorpresa més!
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Ajuntament de Móra d’Ebre i Comissió
de Festes

A les 22 h a l’Illa de Saurí
Concert amb Versión Imposible

El showman David Moreno (Tu Cara me
suena, HorrorLand...), i la seva banda, fent
tribut a diferents artistes de totes les
èpoques i estils, amb les imitacions i l’humor
més bandarra.
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió de Festes
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Divendres 
27 d'agost
A les 10.30 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
tradicional 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.
No es permet seguir la cercavila i es recomana
romandre a un sol lloc per gaudir de l’espectacle.
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Regidoria de Festes i 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. 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.
Cal seguir les mesures sanitàries vigents indicades
per l’entitat organitzadora. 
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 pels carrers de la població
Vermut de festa amb l’animació circense
“Ke Kilombo!”, amb reconeguts artistes
circenses mostrant les seves habilitats i
trucs.

Ruta: Sortida al Comarques Catalanes a
l’altura de l’Institut, passant pel carrer Antoni
Asens, Raval del Sol, Passeig del Pont, carrer
la Barca fins al Passeig de l’Ebre, tornant cap
a la Plaça de Baix i pujant pel carrer de la
Palla, seguint pel carrer Nou, carrer Santa
Madrona i acabant a la Plaça de Dalt. 
Podreu gaudir de la cercavila amb un vermut
fresquet a les terrasses dels bars. 
No es permet seguir la cercavila i es recomana
romandre a un sol lloc per gaudir de
l’espectacle.
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Regidoria de Festes i Comissió de
Festes

A les 17.30 h a la Residència Natzaret
Acte restringit als usuaris de la Residència
Natzaret 
Concert d’havaneres amb el grup
Sons del Mar. Ofereixen un espectacle
musical de cultura popular, marinant les
havaneres amb altres cançons i ritmes
coneguts. Les seves cantades tenen el sabor
d'abans: són cantades fetes a mà, amb
música i veu en directe.
Organitza: Residència Natzaret
Col·labora: Regidoria de Festes
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A les 19 h al Passeig del Pont
Espectacle Possê de Sound de Secà

Possê significa comunitat, grup, família…
és un espectacle que conté una clara
reivindicació de l’espai públic. Un espai que
tant hem trobat i estem trobant a faltar a
causa de l’actual crisi sanitària. És un crit
d’esperança per poder tornar a recuperar el
carrer com espai de convivència.
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Regidoria de Festes i Comissió de
Festes

A les 19 h al Camp Municipal d’Esports
Triangular dels Veterans de Futbol de
Festa Major
L’Agrupació de Veterans de Futbol de Móra
d’Ebre organitza un triangular de futbol 7 per
Festa Major. Esteu tots convidat a participar i
a gaudir de l’esdeveniment. 
Cal seguir les mesures sanitàries vigents
indicades per l’entitat organitzadora. 
Organitza: Agrupació Veterans de Futbol Móra
d’Ebre

A les 19.30 h a la Plaça de Dalt
Audició i Ballada de Sardanes a càrrec
de la Cobla Vents de Riella

La Cobla Vents de Riella 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.
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitza: Agrupació Sardanista La Picossa
Col·labora: Regidoria de Festes

A les 21 h al Passeig del Pont
XXIX Correfoc de Móra d’Ebre
El 29è Correfoc de Festa Major, donades les
circumstàncies sanitàries, serà un correfoc
estàtic que comptarà amb l’única actuació dels
nostres Diables Sheron de Móra d’Ebre.
L’encesa de la Carretillada serà al Passeig del
Pont on faran un espectacle estàtic i finalitzarà
amb l’última encesa de lluïment final al Pont Vell
acompanyat de focs d'artifici.
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Colla de Diables i Tabalers Sheron
Col·labora: Regidoria de Festes



106

A les 21 h a la Pista Poliesportiva
XXXV Nit de Pubilles i Hereus 2020.
Presentació de la Quinta del 2002.
Amenitzarà el Ball l’Orquestra La
Pasarela

La Quinta del 2002 podrà gaudí aquest any la
seva festa i es podrà posar les seves millors gales
per celebrar la seva Nit de Pubilles i Hereus. A les
10 de la nit, 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.
Actuació de l’Orquestra La Pasarela amb un
espectacular muntatge led HD d’última generació,
que farà vibrar al públic assistent.
Acte restringit a familiars donades les mesures
sanitàries. 
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Regidoria de festes i Comissió de Festes

A les 22.30 h a l’Illa de Saurí
Orquestra La Venus

Orquestra Jove i professional amb un
repertori fresc. Per tots els públics i amb un
repertori de concert popular i tradicional.
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Regidoria de Festes i Comissió de Festes

Dissabte
28 d'agost
A les 9.30 h sortida del Pas de Barca de Garcia 
Sortida interpretativa en caiac
Ruta tranquil·la en caiac, apta per a tots els
públics, que ens permetrà conèixer des de
dins el riu Ebre, la seva ecologia, la fauna, el
bosc de ribera i altres curiositats.
Arribada aproximada: 12 – 12.30 h al Nàutic
de Móra d’Ebre.
Activitat per tots els públics. Places
limitades. Consultes i reserves al 665320828.
Cal seguir les mesures sanitàries vigents
indicades per l’entitat organitzadora.
Organitzen: L’Aube i Enblau

A les 10.30 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
tradicional 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.
No es permet seguir la cercavila i es recomana
romandre a un sol lloc per gaudir de
l’espectacle.
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Regidoria de Festes i 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. Més
informació a: picossatrail@picossatrail.cat
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Associació Picossa Trail i Comissió de
Festes
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A les 11.30 h a la Residència Natzaret
Acte restringit als usuaris de la Residència
Natzaret
Petita actuació de cercavila amb la Banda
de l’Escola de Música de Móra d’Ebre.
Organitza: Residència Natzaret

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

A les 12 h pels carrers de la població
Vermut de festa amb La Bandarra
Street Orkestra 

Bandarra Street Orkestra fusiona el brass band
d'origen nord-americà amb la percussió
brasilenya. A més a més, incorpora un conjunt
d'ingredients imprescindibles que fan més
especials, si pot ser, els seus concerts: l'humor i
la interacció amb el públic.
Ruta: Sortida al Comarques Catalanes a l’altura
de l’Institut, recorregut pel carrer Antoni Asens i
Dr. Peris, i acabant a la Plaça de Dalt.
Podreu gaudir de la cercavila amb un vermut
fresquet a les terrasses dels bars. 
No es permet seguir la cercavila i es recomana
romandre a un sol lloc per gaudir de l’espectacle.
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Regidoria de Festes i Comissió de Festes

A les 13 h a la Plaça de Baix
Cursa Pedestre Sènior
Cordeu-vos les bambes i fiqueu-vos 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. Més informació a:
picossatrail@picossatrail.cat
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Associació Picossa Trail i Comissió de
Festes

A les 16.30 h davant de l’Ajuntament primer i
després al Club Nàutic
Tradicional Festa del Riu 2021
Festa inclosa al Catàleg del Patrimoni Festiu de
Catalunya l’any 2018
Per començar, davant de la porta de
l’Ajuntament, nomenament de les Dalineres
d’honor a les senyores Maria José Ametlla
Pascual i Teresa Cardona Coll.
El juliol del 1970, al Campionat de Catalunya de
Banyoles van ser presentades com el primer
equip de rem olímpic femení en la categoria
d'outrigger a quatre en punta. Com no hi havia
cap més equip van córrer els 1000 m. competint
oficialment amb els equips juvenils masculins.
Aquestes noies van ser les pioneres d'aquest
esport a l'estat Espanyol. El nom de les altres
que formaven l'equip a més d'elles eren Neus
Ripoll, Teresa Launes i Maria Luisa.
A continuació, cercavila d’honor amb autoritats,
Dalineres d’honor, tocadors de corn de llaguter,
sirgadors participants, pubilles i hereus, Gegants
Sirgadors de la Colla Gegantera de Móra d’Ebre
i Banda de l’Escola de Música i Dansa de Móra
d’Ebre.

A continuació, Curses de Muletes de
categories juvenil, sènior femení i sènior masculí.
També hi haurà cursa de natació creuant el riu
Ebre, llançament d’ànecs de goma amb premis al
riu. Tot seguit, Exhibició de Sirgadors de
l’Ebre i toc de corn de llaguter. 
Per finalitzar lliurament de premis als
guanyadors de les diverses curses a la pista del
Club Nàutic.
Es recomana a tothom que porti el mocador de
sirgador i camisa blanca, per tal que la Festa
sigui més lluïda, tradicional i nostra.
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Ajuntament de Móra d’Ebre i Club Nàutic
Móra d’Ebre
Col·laboren: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i
Diputació de Tarragona



A les 18 h al Camp Municipal d’Esports
Partit de Futbol de Festa Major
El Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre (3a
Catalana) disputarà un partit amistós, contra C.F.
Atlètics Mora la Nova (3a Catalana). 
Cal seguir les mesures sanitàries vigents indicades
per l’entitat organitzadora. 
Organitza: Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre

A les 19 h al Passeig del Pont
Espectacle familiar Som Superherois de
Pop per Xics

Els Superherois són energia, il·lusió i diversió. Us
trobareu amb un enigmàtic personatge en la
recerca dels seus superpoders... Vindreu a
ajudar-lo?
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Regidoria de Festes i Comissió de Festes

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

A les 21 h a la Pista Poliesportiva
XXXVI Nit de Pubilles i Hereus 2021.
Presentació de la Quinta del 2003.
Amenitzarà el Ball l’Orquestra Nova
Saturno
La Quinta del 2003 arriba a la majoria d’edat i la
pista Poliesportiva es posa les seves millors
gales per celebrar la Nit de Pubilles i Hereus
2021. A les 10 de la nit, 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.
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L’Orquestra Nova Saturno reconeguda
pels premis ARC com una de les millors
orquestres en directe de Catalunya.

Acte restringit a familiars donades les mesures
sanitàries.
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Regidoria de festes i Comissió de
Festes

A les 22.30 h a l’Illa de Saurí
Concert amb Fundación Tony Manero

Després de 25 anys de carrera, durant els
quals s’han convertit en el grup de referència
de l’escena disco i funk estatal, Fundación
Tony Manero han decidit dir-nos adéu. Però
naturalment, el grup vol despedir-se del seu
públic de la manera que millor saben, fent-lo
ballar un cop més amb el seu potent directe
en una gira batejada com “El Último Baile de
Fundación Tony Manero”.
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Regidoria de Festes i Comissió de
Festes



Diumenge
29 d'agost
A les 10.30 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
tradicional 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, Raval de Jesús, Palla,
Barca, Doctor Peris, Anselm Clavé, Castelar i
Plaça de les Mínimes, acabant la cercavila a
la Plaça de Dalt.
No es permet seguir la cercavila i es recomana
romandre a un sol lloc per gaudir de
l’espectacle.
Organitzen: Regidoria de Festes i Comissió de
Festes

A les 12 h pels carrers de la població
Vermut de festa amb l’animació de
“Zeppelin Rock Tour” 

Una banda, un Zeppelin i els millors temes de
Rock, que et posaran els pèls de punta.
Ruta: Sortida al Comarques Catalanes a
l’altura de l’Institut, passant pel carrer Antoni
Asens, Raval del Sol, Passeig del Pont, carrer
la Barca fins al Passeig de l’Ebre, tornant cap
a la Plaça de Baix i pujant pel carrer de la
Palla, seguint pel carrer Nou, carrer Santa
Madrona i acabant a la Plaça de Dalt. 
Podreu gaudir de la cercavila amb un vermut
fresquet a les terrasses dels bars. 
No es permet seguir la cercavila i es recomana
romandre a un sol lloc per gaudir de
l’espectacle.
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Regidoria de Festes i Comissió de
Festes
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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 18 h pels carrers de la Població
Cercavila de Gegants, Grallers i
Capgrossos
Sortida i plantada a la Plaça de Dalt, recorregut
pel Dr. Peris, Antoni Asens, carrer la Barca i
finalitza a la Plaça de Baix.
Petits i grans ballaran al so de la gralla i tambors,
acompanyats dels seus Gegants i Capgrossos
favorits.
No es permet seguir la cercavila i es recomana
romandre a un sol lloc per gaudir de l’espectacle.
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Colla Gegantera i Grallers de Móra d’Ebre
Col·laboren: Regidoria de Festes i Comissió de Festes

De les 19 h a les 22 h al Passeig del Pont
Ballem Country i Ball en línia
Ballem country i ball en línia per Festa Major,
seguint la tradició. Marató de coreografies. Si
vols ballar, enganxa't...i segueix-nos!!
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitza: Associació de Ball en Línia “Enganxats al
Country & Linedance”



A les 19.30 h a la Plaça de Baix
Actuació del Grup d’Havaneres:
Penjats de l’Ham

Grans amants de l'havanera i transmeten
aquesta passió al públic, amb alegria i ritme.
Aforament limitat segons les mesures sanitàries
COVID-19 vigents.  
Mascareta obligatòria.
Organitza: Regidoria de Festes

A les 23 h al davant del Club Nàutic i al Pont de
les Arcades
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.
Cal evitar aglomeracions i mantenir les
distàncies de seguretat. 
Mascareta obligatòria.
Organitzen: Regidoria de Festes i Comissió de Festes
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Es prega puntualitat a les persones que
organitzen o participen en els diferents actes
del programa.
La Regidoria de Festes i 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
segons normativa sanitària vigent.
L’horari d’obertura de les botigues i forns de

pa durant els dies de Festa Major serà: dijous
obert al 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.

MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ
ALS ESPAIS DE REPRESENTACIÓ COVID-19

· És obligatori l'ús de mascareta i portar-la de
casa.
· S'ha de mantenir la distància de seguretat a
l'accés i a l'espai de representació.
· No està permès seguir a les representacions
itinerants.
· L’accés i desallotjament dels espais es farà
de manera esglaonada, i caldrà seguir sempre
les senyalitzacions i indicacions de la Guàrdia
Municipal i la Comissió de Festes.
· Es recomana l’arribada als espais de
representació amb temps suficient per facilitar
l’entrada esglaonada a la sala.
· L’ocupació de l’espai serà per ordre
d’arribada fins que s’exhaureixin les localitats. 
· No es permetrà l'accés a persones amb
símptomes de Covid-19.




