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estrenar la bufanda i els guants que ens van regalar el dia dels reis, però no
importa, faci l’oratge que faci, cada disset de gener ja esperem el moment
d’anar a la Plaça de Baix a esmorzar la clotxa, a comprar coques i panets i a
veure la benedicció dels animals.

 

Dóna gust veure la plaça plena de gent, indici de que les tradicions no es
perden. És el dia que Móra d’Ebre fa memòria de que, des de sempre, ha
estat una vila rural que s’ha hagut d’adaptar als canvis que ha imposat el
curs de la vida. Una vila on la gent encara se saluda quan es troba pel carrer i
que aturar-se a donar conversa als coneguts és moneda corrent. Actualment
ja no parlem de com ha anat la collita perquè, malauradament, fa temps que
s’ha hagut d’anar buscant altres formes de guanyar-se la vida, però el nostre
rerefons està molt vinculat a la terra i al caràcter que ens ha imprès.

 

Torna la Festa Major d’Hivern i com que val més un dia de festa que quatre
de treball, amb molt bon criteri, des de la regidoria de Cultura i Festes, han
organitzat un seguit d’actes que ens faran sortir de casa per tastar la tapa
porca, visitar una exposició o reunir-nos al ball de vermut. Sigui quina sigui
l’activitat que ens faci sortir al carrer, ja caldrà que ho fem ben abrigats
perquè coneixent els hiverns del nostre poble, podem estar ben segurs de
que a qualsevol cantonada ens estarà esperant o el cerç o la boira.

 

Una abraçada,

Joan Piñol
Alcalde de Móra d'Ebre

Em comentava un bon amic, pagès de tota la vida,

que l’hivern al nostre poble el vivim entre la boira i
el cerç.Mai hi havia pensat que, des de sempre, la
gent de Móra hem viscut els hiverns immersos
dintre d’aquesta dualitat, que és com dir que som
una variant del seny i la rauxa.

 

Han estat el cerç o la boira els que cada any
ens han acompanyat els dies de la Festa Major
d’Hivern. Quan s’apropa el dia de Sant Antoni
Abat, sembla que el temps s’obstini en fer-nos 



Arriba el mes de gener i, sense haver-nos refet dels
Nadals, el nostre poble es torna a vestir de gala.

Arriben les Festes Majors d’Hivern en honor de
Sant Antoni Abat, patró del món rural amb tot el
que això comporta i, un any més, complirem amb
la tradició de dedicar-li uns dies a honorar la seva
memòria i a retre homenatge al nostre passat rural
ja que, malgrat que els costums hagin anat
canviant, Móra d’Ebre continua sent un poble amb
un fort sentiment agrícola.

Montse Pineda
Regidora de Cultura i Festes

Des de la regidoria de Festes tenim programades exposicions, xerrades,

concert, ball, espectacles, gegants, correfocs... El dia de Sant Antoni
celebrarem la Festa de la Clotxa a la Plaça de Baix i, mentre la foguera
escalfa l’ambient, es van preparant els cavalls i els carros per iniciar els Tres
Tombs. I en un altre cantó de la plaça, els balladors s’ajusten les espardenyes
per ballar la jota, al mateix temps que sota els porxos, no para la venda dels
panets i les coques beneïdes.

 

També donarem gust al paladar amb la celebració de la setena edició de la
Tapa Porca. Us animo a que aneu a fer un tast als bars i restaurants que s’han
apuntat a donar continuïtat
a un esdeveniment que ja s’ha fet un espai dintre de la ruta gastronòmica de
les nostres terres.

 

Com podreu comprovar, tradició i cultura s’ajunten aquests dies d’hivern per
celebrar unes jornades que no deixen indiferent a ningú. Una festa que dóna
ganes de sortir de casa malgrat el fred que, en aquestes dates, ja es fa notar
de valent.
 

Així mateix, des d’aquestes pàgines, dono molt afectuosament les gràcies a
la Comissió de Festes, i a tots i totes els que col·laboren per a que quedi una
molt lluïda Festa Major d’Hivern.

 

Una abraçada ben forta i gaudiu de la Festa!!!





INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ
"GERMANS LAUNES"
A la Sala d’exposicions Julio Antonio,

exposició de pintures a l’oli de Joan Launes i
miniatures en fusta d’olivera de Roberto
Launes. L’exposició es podrà visitar els dies 17
i 19 de gener de 12 a 14 hores i el 18 de gener
de 19.30 a 21 hores.
Organitza: Associació Cultural La Riuada

19:00

DIJOUS 16 DE GENER

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ
2a MOSTRA D'ARTESANIA DE
SANT ANTONI
A La Llanterna Teatre, exposició a càrrec
dels artesans, Julio Francisco Roca Asens i
Joan Roca Asens, amb elements molt
diversos que sorprendran als visitants.
L'Exposició restarà oberta al vestíbul del
teatre fins el diumenge 19 de gener de 19.30
a 21 h.
Organitza: Regidoria de Festes i La Llanterna Teatre

19:30

DIÀLEG LA MÀGIA DE LES
PARAULES
A La Llanterna Teatre, xerrada - diàleg a
càrrec de Jordi Llambrich, Santi Alfonso i
Ferran Roca
Organitza: Lo Rascle

20:00

EXPOSICIÓ DONES
A la Residència Natzaret, exposició amb un
recull de fotografies de dones de diferents
èpoques, que evoquen records, de la
col·lecció de Santi Alfonso. L’exposició
restarà oberta tots els dies fins el 26 de
gener de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores.
Organitza: Residència Natzaret



BENEDICCIÓ DE LES  COQUES
TRADICIONALS I DELS PANETS
DE SANT ANTONI
Es vendran durant tot el matí junt amb l'oli
de l'Agrària de Móra d'Ebre
Organitza: Voluntaris de Sant Antoni i Agrària Sant Antoni
Abat

08:30

DIVENDRES 17 DE GENER

XVII 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

BALLADA DE LA JOTA DE
MÓRA D'EBRE
A càrrec dels Amics de la Jota i interpretada
pel seu autor, Ferran Roca.
Organitza: Amics de la Jota

11:00

BENEDICCIÓ DELS ANIMALS I
CERCAVILA DE CARROSSES,

CAVALLS I CARRUATGES
Acompanyats per la Banda de l’Escola de
Música i Dansa de Móra d’Ebre, amb el
recorregut pels carrers: Palla, Nou, Santa
Madrona, Bonaire, Comarques Catalanes,
Antoni Asens i Barca.
Organitza: Regidoria de Festes, Sisco Granell i Adela Solé

11:30

VII CLOTXA FOTOGRÀFICA
Cal inscripció prèvia a Raimon Fotògrafs
Organitza: Raimon Fotògrafs



12:00 HOMENATGE A LA PAGESIA
Reconeixement a la tasca de tota una vida
en la figura d’una persona del nostre poble.
A continuació es farà el sorteig de la panera
del “Porquet de Sant Antoni”.
Organitza: Voluntaris de Sant Antoni i Ajuntament de Móra
d’Ebre

12:30 MISSA MAJOR
A l’Església Prioral de Sant Joan Baptista
en honor de Sant Antoni Abat.

14:00 FESTA GRAN DE SANT ANTONI 
Al Casal de Jubilats. Trobada de germanor,
amb un bon dinar, parlaments, homenatges i
per finalitzar un ball gratuït com a fi de festa,
tot a càrrec de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de Móra d’Ebre.
Organitza: Casal de Jubilats i Pensionistes

18:00 CARRETILLADA A LA PLAÇA
DE DALT
Activitat a la que podran participar petits i
grans
Organitza: Diables Sheron



DISSABTE 18 DE GENER

11:00ACTIVITAT "HOLA, SÓC LA
TERESA. UN VIATGE PER LA
VIDA DE TERESA PÀMIES"
A la Biblioteca Comarcal, un viatge per la
vida de Teresa Pàmies, a càrrec de l’actriu
Berta del Poblet.
Organitza: Biblioteca Comarcal

12:00BALL DE VERMUT AMB SOUND
DE SECÀ
A la Plaça de Dalt. Es repartirà vermut,
patates i olices de la marca Espinaler per a
tots els assistents. Cortesia de Supermercats
Oliva.
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió de Festes

12:30IV 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 hores i a partir de 15 anys. Aneu
practicant, els 3 concursants que mengin
més olives obtindran un obsegui, cortesia de
Supermercats Oliva.
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió de Festes

18:30CONCERT DE SANT ANTONI
A la Llanterna Teatre  concert audiovisual
2020 Musik Park, a càrrec de la banda La
Ginesta de Ginestar. Entrada gratuïta.
Organitza: Regidoria de Festes i La Llanterna Teatre



DIUMENGE 19 DE GENER

ESPECTACLE FAMILIAR: MUSIC
BOX
A la Plaça de Dalt, Espectacle on el públic
l’inspira cançons, i en té una per cadascú de
vosaltres. Un personatge ben curiós vol
arreglar una capsa de música gegant… però
tot sol no se’n surt. Entre tots hi posarem
una mica d’imaginació i la música tornarà a
sonar!
Organitza: Regidoria de Festes i Comissió de Festes

12:00

FESTA INFANTIL
A la Plaça de Dalt. La Colla de Gegants i
Grallers de Móra d'Ebre ballaran i tocaran
per tota la canalla.
Organitza: Regidoria de Festes
Col·labora: Colla de Gegants i Grallers de Móra d’Ebre

11:00

GRAN BALL DE SANT ANTONI
A La Llanterna Teatre, Ball amb el grup
Jamaika. Preu de l’entrada: 5 €. Hi haurà
repartiment de Coca de Sant Antoni i
mistela.
Organitza: Associació Cultural Intercomarcal Amics del
Ball i La Llanterna Teatre

18:00





Ruta de tapes elaborades amb

ingredients provinents del

porc. 

Els establiments participants

són Poliesportiu, Hostal

Gastronòmic La Creu, Cafè

Comarques, Bar Avenida, Sota

de Copes, Bar Turú, Bar

Megalític, Llamineries, Cafè

Noisette, Liberty, Pizzeria

Carusso’s, Restaurant Reina.

VII RUTA
TAPA

PORCA
2020

DEL 10 AL 26 DE GENER



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

Festes.

 

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,

Colla de Diables Sheron de Móra d’Ebre, Colla Gegantera i Grallers de Móra

d’Ebre, Col·legi Santa Teresa, Delegació Ribera d’Ebre Celíacs de Catalunya,

Escola de Música i Dansa de Móra d’Ebre, Escola Lluís Viñas, Església

Parroquial, Espinaler, Ferran Roca, Fina Riba, Joan Roca, Julio Roca, La

Llanterna Teatre Municipal, Mossèn Soriano, Pepe Vilella, Ràdio Móra d’Ebre,

Raimon Fotògrafs, Ramon Casadó, Residència Natzaret, Roberto Launes, Santi

Alfonso, Seqüències, Sisco Granell, Supermercats Oliva, Voluntaris de Sant

Antoni i tots els veïns i veïnes de Móra d'Ebre que participen. Gràcies!

Amb la col·laboració de:

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


