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Quan una petita vila 
va esdevenir ciutat

Temps era temps hi havia una vila a la riba dre-
ta del riu Ebre. Les seves gents es dedicaven al 
món de la pagesia i el cultiu de l’arròs era el seu 
principal mitjà de vida. Eren tenaços i treballa-
dors i amb el seu esforç van convertir Ampos-
ta en ciutat. Van ser anys pròspers, d’arribada 
d’innovacions que van revolucionar la manera 
de treballar i també de viure. Anys de progres-
sos que van fer créixer la nostra ciutat. Anys 
d’expansió urbana amb la creació de nous barris 
i d’obres urbanístiques i de comunicació. Anys 
de nous serveis educatius i sanitaris i de creació 
d’un teixit associatiu que més de 100 anys des-
prés continua dinamitzant Amposta amb esport, 
música i cultura.  

Enguany ja fa deu anys que recordem aquells 
temps i, sobretot, homenatgem els ampostins 
i les ampostines que van fer possible la gran 
transformació que va viure la ciutat. I ho fem re-

creant com treballaven i com vivien; com comer-
ciaven i què menjaven; fins i tot, com es vestien. 

La Festa del Mercat a la Plaça s’ha fet ja gran 
i s’ha consolidat com un esdeveniment de re-
ferència dins el calendari festiu de les Terres de 
l’Ebre. Poc a poc també s’obre portes a la resta 
del País i al nord de Castelló, gràcies a l’esforç de 
promoció en fires i esdeveniments especialitzats.
Són uns dies en què els ampostins i les amposti-
nes reivindiquem allò que ens va fer el que som 
avui en dia. Homenatgem els nostres avantpas-
sats i posem en valor tot el patrimoni, tant cultu-
ral com natural i immaterial, que ens fa ser com 
som.

Amposta està a punt per endinsar-se, un cop 
més, en aquells anys de principi de segle XX. Vi-
vim, tots plegats, els temps en què una vila va 
esdevenir ciutat..

Index d’activitats
ACTES PROPIS 
- “10 anys recreant la nostra història” – Acte inaugural
-  Toc d’inici de la Festa 
-  Cant de l’himne “Oh Amposta” 
-  Inauguració de la línia de la HIFE “Sant Carlos - Amposta - Tortosa” 
-  Acte d’agraïment als Paradistes dels 10 anys de la Festa del Mercat
-  Seguici de la Festa cap al Mercat Municipal amb la Banda de la Fila 
-  Visita i lliurament del premi del VII Concurs d’Aparadors de la Festa
-  “Lo Passeig de la X Festa del Mercat a la Plaça” - Acte de cloenda 
-  Focs d’artifici pels 10 anys de la Festa del Mercat - Acte de cloenda

ESPECTACLES 
- “Lo Sirgador i la Danielle” pel Riu Ebre
-  “Terres de l’Ebre, Terres de Jotes” 
-  Contes i llegendes de les Terres de l’Ebre: “El conte que no s’acaba 
mai”, “Lo llop i la rabosa”, “La Pastorelleta” i “L’home que va enganyar 
lo dimoni”
 -  Vermouth danzat i altres Varietés: “El traspàs”
-  Escenificació del Mercat a la Plaça “Com passen los anys!”
-  El Circ Mozzarella 
-  Cinema mut: “EL Circo”, “El Maquinista de la General” i “El hombre 
mosca”
-  Cabaret Ampolino: “La República Ampolina”
-  Ball del país a les Eres del Carasol i Concurs de cantadors
-  Concert-Serenata a la Plaça
-   “Minute” amb la Cia. JAM 
-  Ball de Mantons d’Ulldecona
-  Antologia de la Sarsuela
-  Subhasta i venda de peix del Port de Sant Carles de la Ràpita - Orígens
-  Homenatge a “Gabriel lo Cantador”
-  Concert-Serenata amb professors de l’Escola i músics de la Banda de 
la Lira
-  Orquestra de ball “Los Forasteros”

ITINERANTS
- Diana pels carrers
- Tradicional Ronda de Jotes pels carrers de la Festa
- Cercavila amb la Banda de la la Fila
- Arribada de Don Francisco de Villamediana i les cupletistes
- Cançons populars, música i Muixeranga
- Visita Modernista, túristica i comerçial
- Entrada del Circ Mozzarella pel Pont Penjant
- Ronda de Gaiteros Navateros
- La Rondalla per les Tavernes
- L’Autobús de la HIFE

GASTRONOMIA, COMERÇ i 
TRADICIONS
-  Obertura del Mercat d’època
-  Vermouth amb rondalles escrites per Gabriel lo Cantador
-  Tothom es prepara per a la X Festa del Mercat
-  VI “Tasta el Mercat de Nit” amb el Combo de la Fila
- “L’ últim sopar a les fosques “
-  VII Jornades Gastronòmiques per la X Festa del Mercat a la Plaça
-  Jocs de taverna
-  Campionat de morra
-  Campionat de guinyot
-  Jocs tradicionals: a què vols jugar?
-  Tallers de balls d’època
-  Taller de pintura per a nens i nenes

AMBIENT D’ÈPOCA
- Obertura del Mercat d’Època
- Concentració de Vehicles Clàssics
- Demostració d’oficis tradicionals
- Espai de Fires i Festes de principis de s. XX
- La vida cultural a la ciutat
- VII Concurs d’Aparadors “10 anys de Festa del Mercat”
- Diana pels carrers
- Anem a ballar a la plaça de l’Aube
- VI “Tasta el Mercat de Nit” amb el Combo de la Fila
- Concentració Gimcana Nocturna “Enigma 109”
- Exposició “Bicicletes antigues d’oficis” a l’Antic Escorxador (Oficina 
de Turisme)
- Exposició de la X Festa del Mercat a la Plaça al Museu
- Projecció audiovisual “Càpsules d’Oficis Antics”
-  Presentació del conte “Coneguem la Festa del Mercat!”
- Animació teatral: “Lo Sastre i el vestit de la novia”
- Tertúlies d’època a la Barberia Garriga
- Ball popular amb Tres fan Ball i Quick Dance a la Plaça de l’Aube
- Cantada de rondalles i cançons populars 
- Representació teatral “Les Bugaderes”
- Demostració de balls d’època
- Fluvio Operandi
- L’autobús de la HIFE
- II Trobada de bicicletes antigues pel Pont Penjant, vermouth i visita a 
l’Exposició de l’Oficina de Turisme
- Exposició de Bicicletes Antigues i Càpsules Audiovisuals d’Oficis
- Recreació dels bous al carrer
- Els Capgrossos d’Amposta
- Arriben els Birbadors i les Birbadores

I DES DE L’ AMPOSTA CENTENÀRIA
Ronda de la Policia Local a cavall; lo Llimpiabotes; l’autobús de la HIFE; 
ronda del Sereno; lo Mossèn i lo Guàrdia Civil; lo Carboner; ronda dels 
Mossos d’Esquadra; lo Cartero; l’Esmolet per la ciutat; les monges van 
d’excurssió a la Carrova; un pastor, l’egua amb sarria, 300 ovelles i lo seu 
gos Roget creuen Amposta; passejades amb carro d’època i cavalls; la 
parada ramadera; arriba l’Orxatero al Castell; lo Guardacanals del Delta i 
l’entrenament del Club de Fútbol Amposta

Equip de la X Festa del Mercat 
a la Plaça d’Amposta:

- Regidoria d’Ensenyament i Cultura
- Regidoria de Turisme, Fires i Promoció 
  Exterior
- Regidoria de Mitjans de Comunicació i Festes
- Regidoria de Comerç i Mercat Municipal
- Regidoria de Sanitat i Serveis Socials
- Regidoria de Serveis Municipals, Pagesia i 
  Medi Natural
- Regidoria de Joventut i Participació Ciutadana
- Regidoria de Governació
- Regidoria d’Obres, Urbanisme i Activitats
- Regidoria d’Hisenda, Règim Intern i Personal 
 

Direcció artística: Jordi Príncep
Producció executiva: 

Tècnica de Cultura: Maite Subirats
Àrea de Cultura: Estefania Roiget i Sara Monserrat
Àrea de Comerç: Àngel Montes i Anna Navarro 
Dinamització comercial A la vora: Marga Sebastià 
Àrea de Festes: Montse Vilanova

Comunicació, premsa i protocol: Vanesa Adell
Imatge, disseny i maquetació: Adrià Merín
Coordinació serveis municipals: Jordi Caballé
Infraestructura i coordinació tècnica: Lluís Arasa
Producció tècnica: Musics & Classics
Audiovisuals: Films Nòmades
Fotografia: Lázaro Fotògraf  i Foto Amposta
Impressió: Setmanari l’Ebre

2



BENVINGUTS A L’AMPOSTA 
DE PRINCIPIS DEL 

SEGLE XX
Ara que fa deu anys que fa cent anys que Amposta és ciutat

Ja fa deu anys que, pel maig, Amposta torna enrere en el temps i se submergeix en l’època dels carros i matxos, de 
les jornades de sol a sol al camp, de l’activitat frenètica al mercat setmanal de la plaça de l’Ajuntament, de converses 
a les tavernes i a la barberia, d’oficis tradicionals i de jocs al carrer, d’aparició de teixit associatiu i de modernització 
de la ciutat. Retorna a aquells anys en què una petita vila de la vora de l’Ebre va esdevenir ciutat. 

Els ampostins i ampostines reivindiquem, durant aquests dies, la cultura i les tradicions dels nostres avantpassats 
que són, a la vegada, la nostra cultura i les nostres tradicions. Reivindiquem allò que vam ser i allò que ha fet el que 
avui som. Homenatgem aquells que amb el seu esforç i tenacitat van ser capaços d’impulsar una gran transformació 
econòmica, social i cultural i van construir la ciutat del segle XX. Nosaltres som hereus i hereves d’aquells temps i 
és de rebut posar en valor aquella època. És, sens dubte, un exercici de memòria històrica. 

La Festa del Mercat a la Plaça celebra enguany la seva primera dècada i ho fa ja consolidada com una cita ineludi-
ble del calendari festiu, no només de la ciutat sinó també a les Terres de l’Ebre. A més, poc a poc va obrint-se camí 
al conjunt del país, explicant a tot Catalunya el que la nostra ciutat -i també territori- van ser fa cent anys.

En aquesta desena edició hi haurà més espectacles (i la majoria renovats), més tavernes i més parades. Però també 
hi haurà més activitats de divulgació del patrimoni cultural de la ciutat, coincidint, a més, en un any especial: el de 
l’any Europeu del Patrimoni Cultural i l’Any del Turisme Cultural a Catalunya. 

I abans d’acomiadar-nos, un reconeixement als col·laboradors de la Festa. Sense ells, l’èxit no seria possible. Són 
un miler de persones que s’involucren de forma desinteressada en omplir de bullici els carrers i places de la Vila 
durant els dies de Festa. Enguany, tots ells, i abillats amb les seves vestimentes, desfilaran pels carres d’Amposta i 
rebran un petit homenatge de l’Ajuntament. Una forma senzilla d’agrair-los, a tots, la seva implicació.

Dit tot això, només ens queda animar-los a que s’abillin amb les seves vestimentes d’època, a que decorin les 
portalades i balcons, a que convidin a amics i familiars de fora la ciutat a venir a Amposta i sobretot, a que surtin al 
carrer i visquin la Festa.  

Adam Tomàs
Alcalde d’Amposta

Inés Martí
Regidora d’Ensenyament i Cultura
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JESÚS SERRANO
Miquelet 2012

“El fet de ser pregoner de la Festa del Mercat va 
suscitar-me un miler d’emocions i de responsabilitats, 

tot a la vegada. Què voleu? Cadascú és cadasqual i ges-
tiona la vida el millor que pot i jo, en definitiva, només 

sóc un xiquet, amb cent anys, però un xiquet!
Emocions pel fet de representar la meva ciutat en 

una festa tan destacada i responsabilitats per ser un 
pregoner insòlit en compartir aquest càrrec honoríficex 
aequo amb el meu creador Jesús Serrano. En definitiva 

un honor i una lloança!”

 
RAMON GALLART 
Miquel Granell 2013

“Em demaneu ser pregoner de la Festa del Mercat 
a la Plaça, Sorpresa...? Satisfacció...? Més enllà: gratifi-
cant!!! Fer parlar a un mestre, per a molts desconegut i, 
com ell mateix diu al pregó, mestre per vocació!!! Què 
més podia desitjar jo, un mestre, també per vocació... 

Gràcies”

 
MONTSE ROSA 
“La Chata” 2014

“Va ser una diada de molta joia, que em va perme-
tre comprovar una Amposta pròspera i lluitadora per 

poder gaudir d’un futur millor”

 
ANGEL MIÑANA 

José Eugenio Ribera 2015
“Eugeni Ribera, l’enginyer del Pont, va ser el 

personatge que vaig interpretar amb molt d’orgull. 
Una 7a edició de la festa, que va canviar la meva vida. 
Eugeni establia la primera pedra del pont penjant i jo 

establia els fonaments d’una història d’amor entre fum 
i caliquenyo”

 
CLARA SALVADÓ 

Anita Roca 2016
“Que em convidessiu a fer el vostre pregó de la 

Festa del Mercat a la Plaça em va sorprendre, em va 
emocionar i fins i tot em va il·lusionar. No deixeu mai 

de fer-la!”

CEBRIÀ FORCADA  
Domingo Talarn 2017

“Per mi va ser una experiència molt gratificant que 
el poble on vaig portar la llum pensés amb mi per a fer 
de pregoner a la seva festa. Moltes gràcies, ampostí per 

sempre!!”

Què diuen els pregoners i pregoneres de la Festa del Mercat?



Oh! Amposta
L’himne Oh, Amposta! va ser composat pel prestigiós 
músic i compositor ampostí Joan Suñé l’any 1919, estant 
a Barcelona. Recull els orígens històrics de la població, 
remarca la catalanitat i enlaira l’amor a la ciutat i la majes-
tuositat del pont penjant, alhora que dóna la benvinguda 
a qualsevol ciutadà d’arreu del món.

Glòria al poble que treballa i que 
progressa!  

Glòria al poble que desitja fer-se gran!  
Que amb la fe, amb l’amor i la família,  
fer la vida més ditxosa va buscant…

Néts de Tubal, el gran creador nostre!  
Fills d’Hibera, dels ibers immortals!  
Aquí estem reunits baix la senyera,  

que és i serà la nostra fe cabdal.

Oh, Amposta, la dolça mare nostra!  
Aquí tos fills se donen totes les mans,  

i en un cor d’amor i harmonia,  
fan sentir-te la joia de llurs cants.

Cantem a nostra mare ben aimada!  
Cantem-li tots, cantem-li tots ben fort,  

i diguem-li que els fills que ara li canten,  
per ells lluitaran fins a la mort!

Diguem-li que l’amor de nostra terra 
és per a ella pur, tot noble i sant;  

i que sempre, treballant de nit i dia,  
procurarem que sia hermosa, rica i gran.

Oh, Amposta, la dolça mare nostra!  
És avui un gran dia d’ufanor;  

és la festa que els nostres cors t’envien;  
és la festa del nostre sant amor.

I tu, pont gegantí 
Que el nostre riu traspasses,  

seràs el dret camí 
de moltes altres races.

Recomanacions
Vestiu-vos d’època, protagonitzeu i gaudiu al 
màxim de la Festa i les seves activitats.

Utilitzeu els aparcaments habilitats o el bus 
urbà, per tal d’evitar aglomeracions en accedir 
al nucli històric de la ciutat. 

En assistir als actes i espectacles de la Festa 
del Mercat, doneu el vostre consentiment per-
què les imatges en les quals sortiu siguin pu-
blicades al web de l’Ajuntament, el programa o 
altres mitjans gràfics que així ho hagin pactat 
amb l’Ajuntament d’Amposta.

S’ha habilitat un Punt d’Informació de La Fes-
ta (c/ Palau Quer, 62) on hi haurà la venda an-
ticipada d’entrades a partir del 7 de maig de 
10:00h a 13:00h (de dilluns a divendres) i durant 
els dies de la mateixa.

No s’admetran devolucions ni canvis d’entrades 
un cop ja s’hagin comprat. Assegureu-vos 
que són les correctes al comprar-les al Punt 
d’Informació de la Festa, o bé, a través de la 
web.

En cas de suspensió d’un espectacle, les entra-
des només podran ser reemborsades al Punt 
d’Informació de la Festa.

Recordeu que, un cop hagin començat els es-
pectacles, no es podrà entrar a la sala.

Participem vestits d’època a “Lo Passeig de la 
X Festa del Mercat a la Plaça”. Concentració 
diumenge 20 de maig a les 19:30 h a la Plaça 
Ramon Berenguer IV amb l’inici del recorre-
gut.

També podeu comprar les entrades als espec-
tacles de manera online per www.amposta.cat i 
www.ebreticket.cat partir del 5 de maig.

L’organització es reserva el dret de modificar 
la programació, els espais, els itineraris i els 
recorreguts i anul·lar o afegir actes, sense avís 
previ, per causes justificades.

Emporteu-vos les pàgines centrals del diari i 
tindreu un programa de mà!
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Joan
Suñé

Joan Suñé Masià (Amposta, 1866 - Barcelona, 1947)

Quan tenia dotze anys, la seva família es trasllada a viure 
d’Amposta a Barcelona. De forma autodidacta aprèn a tocar 
la flauta travessera i acaba formant-se a l’Escola Municipal de 
Música de Barcelona. Més tard, al Conservatori, va tenir per 
company d’estudis a Pau Casals. Va ser director de la Banda 
Municipal de Borriana fins el 1903, quan guanya una plaça 
d’instrumentista de flauta travessera a la Banda Municipal de 
Música de Barcelona, on va romandre fins a jubilar-se’n el 
1936.
Com a compositor es va dedicar en especial als ballables, cou-
plets, pasdobles i teatre musical. El 1919 va composar l’himne 
de la seva població natal, Oh! Amposta, i des del 1966 té un 
carrer dedicat a la ciutat.

De terres molt llunyanes 
altres pobles vindran 
i pel teu cos de ferro  

per sempre hi passaran.

Vindran a casa nostra 
a veure la ciutat 

que en rica i opulenta 
s’haurà ja transformat.

I en mil venes de vida 
El riu, esparramat,  

en un riu d’arrossos 
ha convertit el prat.

 I els nostres horts frondosos
de flor i de verdura
Adornant el poble

omplint-lo d’hermosura.

Des de Buda a la Carrova, 
des de la Candela al Grau, 
tots els habitants saluden

el Pont, que és símbol de pau.

Glòria a tu, gegant de ferro 
Que pels segles tu viuràs,  

i del riu a l’altra banda 
a nostres fills passaràs…

Glòria al poble que treballa i que 
progressa!  

Glòria al poble que desitja fer-se gran!  
Que amb la fe, amb l’amor i la família,  

fer la vida més ditxosa va buscant.

Oh, Amposta, la dolça mare nostra!  
És avui un gran dia d’ufanor;  

és la festa que els nostres cors t’envien;  
és la festa del nostre sant amor.
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Visita i Lliurament dels premis del 
VII Concurs d’Aparadors de la Festa
 

Acte propi

Des de la Regidoria de Comerç d’Amposta es lliura-
ran els premis convocats per setè any consecutiu a tots 
aquells negocis, botigues, centres i serveis que han en-
galanat els seus aparadors, espais o establiments, inspi-
rats amb els 10 anys de la Festa.

Dijous 17 de maig a les 19:00h
Lloc: Carrers de la ciutat
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

Inauguració de la línia de la HIFE 
“Sant Carlos - Amposta - Tortosa”
 

Acte inaugural

Recreació de la inauguració de la parada a Amposta 
de la “Hispano Ebro”. Els Esquerré d’Amposta creen 
“La Hispano Ebro J.Esquerré” als inicis dels anys 20, 
fent el servei de Sant Carlos fins a Tortosa passant per 
Amposta, i altres serveis a Vinaròs i La Cava. Popular-
ment fou conegut com “el cotxe de l’Esquerré”. 

Divendres 18 de maig a les 19:30h
Lloc: C/ Sant Josep - Plaça de l’Ajuntament 
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

“10 anys recreant la nostra història”
 

Acte inaugural

Acte d’inauguració de la X Festa del Mercat a la Plaça 
2018, presidit pel Sr. Adam Tomàs, alcalde d’Amposta 
i la Sra. Inés Martí, regidora de Cultura i Ensenyament, 
acompanyats per la resta d’autoritats del Consistori, 
on es recreará l’anunci del títol de ciutat. Pregó de la 
Festa a càrrec de la Sra. Mar Panisello. 

Divendres 18 de maig a les 19:45h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

Toc d’inici de la Festa
 

Acte inaugural

La Colla de Dolçainers i Tabaleters Sanfaina seran els 
encarregats d’anunciar l’inici d’aquesta X edició amb 
el tradicional Toc d’Inici després del pregó inaugural 
de la X edició. 

Divendres 18 de maig a les 20:00h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

Cant de l’Himne Oh! Amposta
 

Acte inaugural

Per finalitzar l’acte inaugural, el Cor de la Lira Ampos-
tina i la Coral Aquae de la Fila interpretaran l’Himne 
de Juan Suñé (1919), acompanyades per la Banda de 
Música de la Unió Filharmònica d’Amposta, dirigida 
per Carles Royo. 

Divendres 18 de maig a les 20:15h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

Seguici cap al Mercat Municipal
 

Acte inaugural

Acabat l’acte inaugural, la Banda de la Fila, coral de la 
Lira, coral Aquae de la Fila, la Colla de Dolçainers i 
Tabalets Sanfaina amb la Colla de Gegants i Capgros-
sos d’Amposta, guiaran a tota la gent pels carrers de la 
ciutat fins al Mercat Municipal per a l’obertura del VI 
“Tasta el Mercat de Nit” per la Festa.
 

Divendres 18 de maig a les 20:20h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament -C/ Major -C/ Sant 
Josep - Av. Alcalde Palau - Pl. Ramon Berenguer 
IV
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

Acte d’agraïment als paradistes
 

Acte propi

Acte institucional de reconeixement als paradistes que 
han protagonitzat la Festa des del primer any. 

Dissabte 19 de maig a les 11:00h
Lloc: Ajuntament d’Amposta 
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

Lo Passeig de la X Festa del Mercat
 

Acte de cloenda

Commemoració col·lectiva dels 10 anys de la Festa del 
Mercat. Recorregut protagonitzat per tots els partici-
pants de les anteriors edicions amb la indumentària 
d’època pels carrers de la ciutat amb el posterior lliura-
ment d’un obsequi commemoratiu a cada entitat. 

Diumenge 20 de maig a les 19:30h
Lloc: (Concentració) Plaça Ramon Berenguer IV; 
(Recorregut)  C/ Miquel Granell - Av. Ràpita - C/ 
Major - Plaça Ajuntament - Pl. Aube
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

Focs d’artifici pels 10 anys de la 
Festa del Mercat
 

Acte de cloenda
(pirotècnia)

A l’arribada de tots els participants de “Lo Passeig” i 
vora el mateix Riu Ebre i la façana fluvial, contempla-
rem la composició rítmica i molt acolorida de coets 
tradicionalment disparats per motius festius acomi-
dant-nos així d’aquesta edició. 

Diumenge 20 de maig a les 22:00h
Lloc: Plaça L’Aube- Plaça del Poadó - 
Façana Fluvial
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït
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“Lo Sirgador i la Danielle”
 

 Nou Guió
Viu un recorregut apassionant a bord del vaixell Lo 
Sirgador. Gaudeix de la vida bohèmia que ve direc-
tament del París dels any 20 i s’escapa cap a l’Ebre. 
Danielle, propietària d’un petit cafè de París on con-
fluïen poetes, pintors, vividors i bohemis de qualsevol 
part del món, desenganyada per un amor fallit decideix 
canviar de vida fugint cap a terres ebrenques. El con-
trast entre el París d’avantguarda i la bellesa salvatge de 
les terres ebrenques desperten tota mena d’emocions 
en l’apassionada Danielle. 

Únic dia: Dissabte 19 de maig  
Horaris: 17:00h, 19:30h i 21:00h
Durada: 50 min
Preu: 7 € a taquilla (Venda anticipada 6 €)
Recomanat per a tots els públics. (Aforament limitat)

Organitza: Lo Sirgador, activitats al riu Ebre i la Via Verda
Producció de l’espectacle: Pili Cugat i Carlos Luppian
Cant amb la veu de Pili Gugat i la música de Carlos Luppian.

“Terres de l’Ebre, Terres de Jota” 
 

  Novetat
Un espectacle amb música, balladors i suport audio-
visual on viatjarem a diferents indrets de les Terres de 
l’Ebre a partir de les  varietats de la jota. La jota és 
festa, és música i és identitat. 
Un espectacle en agraïment a totes aquelles persones 
que han tingut -i tenen- l’encert de recollir els nostres 
costums i tradicions, abans no es perdin. 

Únic passi: Dissabte 19 de maig a les 19:00h
Lloc: Teatre de la Lira
Durada: 60 min. (pirotècnia)
Preu: 7 € a taquilla (Venda anticipada 6 €)
Recomanat per a tots els públics. (Aforament limitat)

Actuacions: Amb la música a càrrec del Grup instrumental “Suc 
d’Anguila”, “Guardet lo cantador” i el Grup d’animació Sanfaina 
amb els balladors del  Grup de dansa Paracota.

Contes i Llegendes de les Terres de l’Ebre
 

  Novetat
Espectacle teatral de conta contes per conèixer les 
històries que van poblar l’imaginari dels xiquets de 
les Terres de l’Ebre en les primeres dècades del se-
gle XX. Treball de recerca i readaptació de contes, lle-
gendes i rondalles clàssiques per adaptar-les a escena i 
d’aproximar-les als infants d’avui. 
Selecció i adaptació de quatre relats provinents de la 
transmissió oral de la cultura popular a la comarca del 
Montsià donant valor a l’experiència de la gent gran. 
Històries de saviesa i memòria en forma de paraules, 
matisos i metàfores d’un passat que fem present.

1.  “El conte que no s’acaba mai”
Dissabte 19 i diumenge 20 a les 16:00h
2.  “Lo llop i la rabosa”
Dissabte 19 i diumenge 20 a les 16:30h
3.  “La pastorelleta”
Dissabte 19 i diumenge 20 a les 17:00h
4.  “L’home que va enganyar lo dimoni”
Dissabte 19 i diumenge 20 a les 17:30h
Lloc: Racó del Castell
Durada: 20 minuts
Recomanat per a tots els públics /Gratuït (Aforament limitat)

Escenificació del Mercat a la Plaça: 
“Com passen los anys!” 
 

  Nou Guió

Conjunt d’escenes amb un (o molts!) tocs d’humor 
sobre anècdotes quotidianes del mercat a la plaça en 
l’Amposta d’aquells temps i on es recalca la novetat 
amb els últims esdeveniments de l’època sobre els per-
sonatges i ciutadans de la ciutat. 

Dissabte 19 i diumenge 20 de maig
Hora: 12:00h
Durada: 50 min. 
Recomanat per a tots els públics /Gratuït (Aforament limitat)

Guió i direcció: Elvira Tomàs
Protagonitzent: Taller de teatralitzacions del mercat a la plaça

Cinema Mut
 

  Nova Activitat

 “El Circo”  Últim film mut de Chaplin. El 
rodamón Charlot viatja amb un circ ambulant i 
s’enamora d’una dona genet que està enamorada d’un 
musculós trapezista. Mentrestant, li succeeixen mil i 
una peripècies.

 “El maquinista de la general” La pel·lícula 
de Buster Keaton recull un fet real, esdevingut en 
1862, quan un agent de la Unió, dirigint un comanda-
ment de 21 homes, disfressats de civils, es van endin-
sar en territori enemic amb l’objectiu de sabotejar les 
línies confederades de ferrocarril, arribant a robar una 
locomotora durant la missió.

  “El hombre mosca” L’obra mestra de Harold 
Lloyd. L’escena del genial còmic escalant un edifici su-
posa un dels moments més grans del cinema mut, i el 
seu clímax -Harold penjat de les manilles del rellotge- 
segueix sent una de les escenes estel·lars de la història 
del setè art.

1.  “El Circo” de Charles Chaplin
Dissabte 19 de maig a les 17:30h
2.  “El maquinista de La General” de Buster Kea-
ton i Clyde Bruckman
Dissabte 19 de maig a les 20:00h
3.  “El hombre mosca” de Harold Lloyd
Diumenge 20 de maig a les 12:00h
Lloc: Teatre del Casal
Durades: 1h 8 min / 1h 18 min / 1 h 13 min 
Protagonitzen: Taller de teatralitzacions del mercat a la plaça

Selecció i animació: Jordi Galo i Albert Reverter
Organitza: Ajuntament d’Amposta
Recomanat per a tots els públics /Gratuït (Aforament limitat)

El març de 1895 neix el cinefotògraf, una càmera-projector-
impressora, creada pels germans Lumière. A les Terres de 
l’Ebre ja a partir de 1905, es crearen les primeres sales estables 
dedicades a la projecció de films. En aquesta edició al Teatre del 
Casal es projectaran tres dels films més emblemàtics de l’època.

Producció: EtcA, Escola de teatre i circ d’Amposta                                 Adaptació i direcció: Bienve Borràs
Ajudant de direcció: Fran Pardal                                                         Protagonitzen: Alumnes dels Grups de Teatre Juvenil. 
Espectacle creat amb la col·laboració del Museu de les Terres de l’Ebre a partir del recull fet per Maria Joana Minguet
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Vermouth danzat i altres Varietés: 
“El traspàs”
 

 Nou Guió

Francisco de Villamediana vol traspassar el Casi-
no d’Amposta ja que no pot fer front a les despeses 
econòmiques que s’han generat durant aquests anys 
de Festa del Mercat. Les noies no volen que això passi 
i es quedin sense feina, així que intentaran trobar una 
solució i demanar ajuda per a que no es produeixi el 
traspàs. Aconseguiran les cupletistes, salvar el Casino?
Un espectacle de teatre musical a on piano i veus en 
directe són un element fonamental i que fan que pu-
guem recuperar peces musicals del mestre Juan Suñé.

Dissabte 19 i diumenge 20 de maig  
Hores: 11:00h i 13:00h
Lloc: Casino Recreativo e Instructivo de Amposta. 
Durada: 70 min. 
Preu: 7 € a taquilla (Venda anticipada 6 €)
Recomanat per a majors de 12 anys  (Aforament limitat)

Producció: Dh Company  / Guió i direcció: Joan Guijarro
Protagonitzen: Anna Chiva, David Anguera, Fuensanta López, Jordi Galo, 
Xuel Díaz, Marcel Ros, Agustí Ferré i Irene Martí. (Amb la col·laboració 
especial de Lorquianas.)   
Vestuari: Andrej Mikulasek    /    Recerca històrica musical: Joan Guijarro 
Música directe i tema original “Si bebe vermut”: David Anguera

El Circ Mozzarella
 

  Nou Guió
Un circ d’època de principis de segle XX arriba a la 
ciutat d’Amposta. Un circ nòmada, clàssic, tendre i 
màgic, com sempre ha estat el circ.
Recuperació de números clàssics de circ, adequació a 
l’estètica del circ de l’època i amb la música circense 
en directe més significativa d’aquell període històric. 
Artistes de tota Europa s’han unit per emprendre 
aquesta aventura itinerant.
I si: -Nos siamo il circo Moooozaareeeella!

Producció: EtcA Escola de teatre i circ d’Amposta / Direcció: Bienve Borràs

Dissabte 19 i diumenge 20 de maig a les 18:30h
Lloc: Plaça del Castell 
Durada: 45 min.
Recomanat per a tots els públics /Gratuït (Aforament limitat)
 
Ajudants de direcció: Fran Pardal (Teatre) i Rafa Martínez (Circ)
Direcció musical: Àlex Rodríguez / Protagonitzen: Alumnes de Formació 
Bàsica en Teatre (adults) i alumnes de Circ (infantil i adults). 
Espectacle creat amb la col·laboració de la Big Band de la Fila.
Utilleria: Antònia P. Ripoll  /  Vestuari: Nuri Lledó 
Carruatges i cavalls: Joaquim Mora i Amics dels Cavalls.
Col·laboren: APASA, Unió Filharmònica d’Amposta, Bar Kung-Fu, 
ESARDI, Biblioteca Sebastià Juan Arbó i Amics dels Cavalls d’Amposta

Ball del país a les Eres del Carasol i 
Concurs de cantadors
 

  Renova continguts

Les rondalles i les jotes són manifestacions festives 
que reuneixen el poble entorn la voluntat de conservar 
el patrimoni cultural immaterial que li és propi i de 
celebrar el territori. Com cada Festa, a la mitja part del 
Ball, es realitzarà el “Concurs de Cantadors” (Prèvia 
inscripció a la Fonda del Músic).

Diumenge 20 de maig a les 17:30h
Lloc: Plaça Carasol - C/ Corsini
Durada: 1h 30 min
Recomanat per a tots els públics /Gratuït (Aforament limitat)

A càrrec del Grup Paracota, la Colla de Dolçainers i Tabaleters San-
faina, el Grup musical “Suc d’Anguila” i Guardet lo Cantador. 

Antologia de la Sarsuela
 

  Nou Guió
La sarsuela és un gènere musical teatral que es va des-
envolupar a Espanya al període barroc (1650 -1790) i 
el període modern (1845-1965). Es caracteritza prin-
cipalment per combinar parts cantades, parts parlades 
en llengua castellana, encara que també hi ha exemples 
notables en altres llengües, principalment en català.  
Aquesta Antologia recull les escenes més representa-
tives de les passades edicions de la Sarsuela per a la 
Festa del Mercat a la Plaça.

Diumenge 20 de maig a les 18:00h
Lloc: Teatre de la Lira
Durada: 1 h
Preu: 7 € a taquilla (Venda anticipada 6 €)
Recomanat per a tots els públics

Producció: Escola de Dansa Jacqueline Biosca
Direcció: Jacqueline Biosca  // Pianista: Lluís Ràfales
Protagonitzen: Taller de balls i teatre de la sarsuela

Subhasta i venda de peix del Port de Sant 
Carles de la Ràpita
 

  Novetat

Escenificació que recrea l’arribada del peix provinent 
del Port de la Ràpita i la posterior Subhasta a la anti-
ga vora del Riu Ebre. Orígens és la reivindicació del 
passat més recent de la Ràpita posat en valor, reviscut 
i interpretat per la ciutadania. El fet rapitenc explicat 
pels rapitencs a locals i forans.

Dissabte 19 de maig a les 13:30h
Lloc: Plaça del Poadó
Durada: 1h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït
(Es vendrà peix fresc de la mar de l’Ebre)
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita - Festa Orígens

Orquestra de ball “Los Forasteros”
 

  Novetat
La música té una gran tradició i importància a la ciutat, 
també durant les Festes Majors.
El 1904, dintre dels fluxes migratoris cap a les nostres 
terres iniciats dos segles abans, arriben a Amposta tre-
balladors procedents de La Vall d’Uixò i Nul·les que 
fugen de la crisi econòmica i de la manca de treball. 
“Los Forasteros” amenitzaran la nit del dissabte amb 
qui podrem ballar i gaudir fins l’últim minut ja a les 
acaballes d’una intensa jornada.

Dissabte 19 de maig a les 23:30h
Lloc: C/ Sant Josep
Durada: 1h
Recomanat per a tots els públics /Gratuït
 
Direcció: Àlex Rodríguez
Protagonitzen: Músics de la Unió Filharmònica d’Amposta
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Cabaret Ampolino: 
“La República Ampolina”
 

 Nou Guió

Una premonició farà que Miquel lo Perellonenc active 
juntament amb Jaume l’Ampostí un protocol de segu-
retat per garantir la unitat i l’harmonia a l’Ampolino. 
Una visita inesperada, però, capgirarà tots els plans i 
farà canviar el seu futur per a sempre.
Un resum dels millors números musicals que han pas-
sat per l’Ampolino en aquests últims set anys de la Fes-
ta, on els protagonistes han sigut sempre; l’humor, la 
música, el circ, la dansa i el teatre. Acompanyeu-nos 
en aquest viatge ple d’entranyables records al cor d’un 
dels espectacles més icònics del Mercat.
Ampolino és un espectacle còmic de teatre on els per-
sonatges ens conten les vivències d’aquest particular 
cabaret al barri del Grau de la ciutat. 

Dissabte 19 de maig 20:30h i 23:00h
Diumenge 20 de maig 22:30h  
LLoc: Auditori de la Fila
Durada: 1h i 20 min 
Preu: 7 € (Anticipada 6 €)
Recomanant per a majors de 18 anys

Producció: Dh Company        //        Direcció: Joan Guijarro
Guió: David Bo i Joan Guijarro
Participació: Marc Barberà, David Bo, David Anguera, Lorenzo Marquina, 
Xuel Díaz, Joan Guijarro, Octavi Pla, Andrej Mikulasek, Anna Segalà, 
Anna Planell, Marc Lapuerta, Nura Pinto, Andrea Molgosa, Edu Lacue-
va, Iria Llena i Raul Lorenzo          //   Coreografia: Marc Lapuerta         
Vestuari: Andrej Mikulasek     //    Control tècnic: Carlos Izquierdo    
Música, adaptacions i temes originals “Un any més” i “Ampolino” de David 
Anguera

Concert-Serenata a la Plaça
 

  Renova Continguts
La Banda de la Unió Filharmònica d’Amposta recent 
finalitzat el Centenari (1917-2017) ens oferiran un as-
saig en obert per a tots els assistents a la Plaça, amb 
destacades peces musicals de les acaballes del segle 
XIX i principis del segle XX al mateix cor del nucli de 
la Festa del Mercat. Música de banda en viu al centre 
històric de la ciutat.

Dissabte 19 de maig a les 22:00h  
Lloc: Pl. de l’Ajuntament
Durada: 45 min
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Direcció: Carles Royo
Protagonitzen: Banda de música de la Unió Filharmònica d’Amposta

Ball de Mantons d’Ulldecona
 

  Inclòs a l’IPCITE
Totes les parelles, falduts i faldudes, la banda de músi-
ca i els gegants Pietat i Lluc es disposen en cercle amb 
la banda al mig. Les músiques interpretades són la jota 
Vella i la jota Olé, a més d’una jota Nova, composada 
per algun músic del poble que és diferent cada any. 
La indumentària dels homes és de pagès, i les dones 
porten faldeta i mantó de Manila.

Dissabte 19 de maig a les 13:00h  
Lloc: Plaça de l’Aube
Durada: 30 min
Recomanat per a tots els públics  /  Gratuït

Ajuntament d’Ulldecona  /  Parelles de Ball de Mantons de Manila o “Ball 
del Xin Xin” que participen a les Festes Majors de Sant Lluch d’Ulldecona

“Minute” de la Cia. JAM
 

  Nova Activitat
Un aficionat a la fotografia es passeja per pobles i 
ciutats amb la seva antiga càmera de fotos, cercant 
aquelles cares que ell considera més fotogèniques. Per 
aquest peculiar fotògraf, la ciutat és l’escenari perfecte 
i tu pots ser el seu proper retrat. La seva càmera no 
deixa indiferent a ningú. Minute és un espectacle de 
carrer que pretén recuperar per uns minuts un ofici 
que ha mort amb el pas del temps i que omplirà els 
seus carrers d’humor. Clown, humor gestual i circ.
Premi Pom d’Or, primer Premi del Jurat del Festi-
val de Teatre de carrer Senseportes.

Dissabte 19 de maig a les 23:00h  
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Durada: 50 min
Recomanat per a tots els públics   /  Gratuït

Guió i producció: JAM (Jaume Jové)  /  Direcció: Encara Farem Salat
Clown-Malabarista: JAM  /  Músic: Robert Riu “Puça”
Vestuari: Maria Cucurull  /  Disseny de vestuari: JAM
Taller i construcció: Sergi Torrelles i Pedro Sastre
Disseny d’escenografia: JAM  /  Músiques: Ferran Aixalà i Puça
Fotografia: Joan Vicent Cantó  /  Disseny gràfic: Jordi Huete i Adrià Martí

Homenatge a “Gabriel lo Cantador”
 

  Nova Activitat
La jota cantada improvisada ha tingut, i encara té, 
en aquestes comarques, una gran significació social 
i cultural, especialment al Baix Ebre i el Montsià. La 
jota cantada improvisada a les Terres de l’Ebre, l’hem 
d’emmarcar entre finals del segle XIX i la primera 
meitat del segle XX; els cantadors com el Sr. Gabriel 
“Mestre de mestres”, eren d’extracció popular, majori-
tàriament de família pagesa, que s’havien dedicat par-
cialment per aconseguir ingressos complementaris. 
Els cantadors eren autèntics ídols populars, amb se-
guidors incondicionals a gairebé totes les poblacions i 
arribaven a exercir una clara funció social.

Dissabte 19 de maig i diumenge 20 a les 12:00h  
Lloc: Taverna Somriu
Durada: 1h
Recomanat per a tots els públics   /  Gratuït

Organitza: Taverna Somriu
Cançons originals, exposició de partitures i lletres de cançons, i ron-
dalla amb el grup musical Suc d’Anguila, Sílvia Ampolla i Guardet 
Lo Cantador.

Concert-Serenata a la Plaça del Carasol
 

 Renova Continguts
Concert amb un variat repertori musical i amb les pe-
ces representatives de l’època com a protagonistes. 
Ens l’oferiran, en directe, diversos professors i músics 
de la Banda de Lira Ampostina (1916) en un lloc his-
tòric com és la Plaça del Carasol.

Diumenge 20 de maig a les 19:00h  
Lloc: Plaça del Carasol - C/ Corsini
Durada: 1h
Recomanat per a tots els públics   /  Gratuït

Organitza: La Lira Ampostina     //    Direcció: Eric Fuster
Protagonitzen: Professors de l’Escola i músics de la Banda de la Lira
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Diana pels carrers
 

La Colla de Dolçainers i Tabaleters Sanfaina ens desperta-
ran amb la seva música per a que no fem tard de bon matí.

 Dissabte 19 i diumenge 20 de maig 
a les 10:00h
Recorregut: C/ Major - Pl. Ajuntament - C/ Nou - 
C/ Corsini - C/ Sant Josep
Durada: 1h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Tradicional Ronda de Jotes pels 
carrers de la Festa
 

Guardet lo Cantador, Sílvia Ampolla i la rondalla amb Suc 
d’Anguila visitaran i animaran amb música les diferents ta-
vernes i fondes de la Festa amb la seves jotes.

 Dissabte 19 i diumenge 20 de maig 
a les 11:00h
Recorregut: Pl. Ramon Berenguer IV - C/ Major - Pl. Ajun-
tament - C/ Nou - Pl. Aube- C/ Corsini - C/ Sant Josep
Durada: 3 h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït / Renova continguts

Cercavila amb la Banda de la Fila
 

Els músics de la Banda de la Unió Filharmònica amb els seu 
director Carles Royo ompliran de música els carrers arri-
bant al centre de la Plaça del Nucli Antic.

 Dissabte 19 de maig a les 21:45h
Recorregut: La Fila - C/ del Grau - C/ Sant Josep - 
C/ Major - Pl. Ajuntament
Durada: 15 min
Recomanat per a tots els públics / Gratuït / Novetat

Arribada de Don Francisco de 
Villamediana i les cupletistes
 

Arriba, com cada any, Francisco de Villamediana, president 
del Casino Ampostino, amb calesa tirada per cavalls, acom-
panyat per les cupletistes, per obrir una vegada més el local 
per a l’espectacle de Varietés.

 Dissabte 19 de maig a les 10:30h
Recorregut: Av. Ràpita- C/Major- Pl. Ajuntament- Pl de 
l’Aube -C/Corsini- C/ Sant Josep- El Casino
Durada: 30 min
Recomanat per a tots els públics / Gratuït / Renova continguts

Cançons Populars, Música i 
Muixeranga
 

Amb la participació de la Coral Infantil i la Coral Aquae 
de la Fila, els Xiqüelos i Xiqüeles del Delta i la Banda de 
l’Escola de la Fila es recrearà la Muixeranga.

 Dissabte 19 de maig a les 10:30h
C/ Sant Josep - C/ Major i Pl. Ajuntament
Durada: 30 min
Recomanat per a tots els públics / Gratuït / Novetat

Visita Modernista, Turística i 
Comercial
 

Recorregut on els participants acompanyats de la historia-
dora Sabina Colomé descobriran els racons de la història als 
principals edificis i construccions modernistes i comerços 
centenaris de la ciutat.

 Dissabte 19 a les 11:00h i 18:30h 
Diumenge 20 de maig a les 11:30h
Sortida: Museu de les Terres de l’Ebre
Recorregut: Ruta Modernista i Històrica
Durada: 1,30 h (places limitades)
Recomanat per a tots els públics / 5€ / Novetat

La Rondalla per les Tavernes
 

Tradicional Rondalla per les tavernes y fondes de la Festa 
amb la cantadora Imma la Sopa i la Rondalla del Alfacs que 
visitaran i animaran amb la rondalla de corda com les for-
macions joteres originals de les Terres de l’Ebre.

 Dissabte 19 de maig a les 23:00h
Recorregut: Pl. Ramon Berenguer IV - C/ Major - Pl. Ajun-
tament - C/ Nou - Pl. Aube- C/ Corsini - C/ Sant Josep
Durada: 1h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït / Novetat

Entrada del Circ Mozzarella 
pel Pont Penjant
 

La caravana amb la troupe del Circ Mozzarella arriba des 
d’Europa a Amposta amb els seus artistes, músics, perso-
natges, els carruatges i cavalls acompanyats d’un públic ben 
especial. Junts anunciaran el seu espectacle pels carrers del 
Nucli Antic.

 Dissabte 19 i diumenge 20 de maig 
a les 18:00h
Recorregut: Pont Penjant- Av. Alcalde Palau- C/ Major - Pl. 
Ajuntament - Av. Alcalde Palau- C/ Sant Sebastià - C/ Bon 
Succès - Pl. del Castell
Durada: 30 min
Recomanat per a tots els públics / Gratuït / Renova continguts

Ronda de Gaiteros Navateros
 

La Cia. Los Navegantes amb Jesus Pescador i Jesus Díaz, 
ens farà una cercavila per les diferents restaurants, tavernes, 
fondes i carrers de la Festa apropant-nos la música en viu i 
les cançons tradicionals provinents de l’Aragó acompanyats 
amb instruments antics com zanfoñas, gaita i tarota.

 Dissabte 19 de maig a les 13:00h (Poble 
Nou del Delta) i 22:30h (Amposta)
Recorregut: Pl. Ramon Berenguer IV - C/ Major - Pl. Ajun-
tament - C/ Nou - Pl. Aube- C/ Corsini - C/ Sant Josep
Durada: 2h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït / Novetat

L’Autobús de la HIFE
 

Recorregut per la ciutat amb l’autobús antic de la La His-
pano Fuente en Segures S.A. Es fundava l’any 1915 i és 
difícil resumir breument 100 anys de transport. L’empresa 
comença la seva marxa per terres de la Província de Castelló 
de la Plana. El seu primer autobús fou un Hispano Suiza 
matrícula CS-17. Tenim una ocasió única per recórrer Am-
posta a dalt d’un autobús original de principis del segle XX.

 Dissabte 19 i diumenge 20 de maig a les 
10:30h i les 17:00h
Parada: C/ Sant Josep   /  Recorregut: Itinerari 3 
Durada: Viatge aproximat 15 min 
Recomanat per a tots els públics / Gratuït / Novetat

Jocs tradicionals: a què vols jugar?
 

Estacions de jocs i tallers diversos repartits per la Plaça: 
el rellotge, olla barrejada, xòrlit, estirar corda, guerra de 
cavalls, birles, bous, jotes, escacs, guinyot, goma, borinot, 
mocador, pisso, cadira, salto paleta, etc.., a càrrec d’alumnes 
de les escoles d’Amposta, que faran exhibicions dels dife-
rents jocs. Els jocs, a més, estaran oberts a la participació de 
tothom, grans i petits.

 Dissabte 19 de maig a les 10:30h
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Durada: 2h 30min
Recomanat per a tots els públics / Gratuït / Renova continguts
Direcció i coordinació: Manel Estellé
Hi participen els Centres Educatius d’Amposta, el Grup de 
Dansa Paracota, l’Institut Montsià, l’Institut de Tecnificació 
Esportiva, la banda Jove de la Lira, el Club de Bitlles, la Colla 
de Gegants i Capgrossos d’Amposta, Guardet i la seua ronda-
lla, Esplai Piquerol, Club d’Escacs, i l’Agrupació de Penyes 
Taurines de les Terres de l’Ebre

Vermouth amb rondalles escrites 
per “Gabriel lo Cantador”
 

Tradicional trobada a voltes de migdia entorn a la taverna 
amb una beguda de la terra i amenitzat amb la rondalla es-
crita pel “Mestre de mestres” Gabriel lo Cantador.

 Dissabte 19 i diumenge 20 de maig a les 12:00h
Lloc: Taverna Somriu
Durada: 45 min
Recomanat per a tots els públics  
Organitza: Taverna Somriu

Jocs de Taverna
 

Una bona estona amb els jocs de taverna més tradicionals 
com són les partides de cartes, el domino i els escacs.

 Dissabte 19 i diumenge 20 de maig a les 16:30h
Lloc: Cafè Republicà
Durada: 1h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït 
Organitza: Cafè Republicà

Campionat de Morra
 

Tradicional campionat d’un dels jocs més coneguts que es 
desenvolupava als bars i tavernes de l’època. Es caracteritza 
per comptar amb els dits.

 Dissabte 19 de maig a les 18:00h
Lloc: Taverna Somriu
Durada: 3h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Organitza: Taverna Somriu

Campionat de Guinyot
 

El guinyot és un joc de cartes similar al tuti i a la brisca, al 
seu torn emparentats amb les diverses variants de la bríscola 
jugada a Itàlia i que amb parella hi podrem jugar.

 Dissabte 19 de maig a les 16:00h
Lloc: Taverna la Pepa
Durada: 2h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Organitza: Taverna la Pepa
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Taller de balls populars
 

Taller obert al públic on es practicaran coreografies i passos 
de ball a partir de músiques i estils del principis del segle 
XX.

 Dissabte 19 de maig a les 18:00h
Lloc: Plaça de l’Aube
Durada: 1h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït 
Organitza: Taverna del Ballarí i Quick Dance

Taller de pintura per a xiquets
 

Hernan en H conduirà un taller pràctic de pintura i dibuix 
per a infants en la taverna i amb les parades de la Festa del 
Mercat a la Plaça com a marc de fons.

 Dissabte 19 a les 18:00h
Diumenge 20 de maig a les 18:00h
Lloc: Taverna la Pepa
Durada: 2h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït 
Organitza: Taverna la Pepa amb Hernan en H

Anem a ballar a la Plaça de l’Aube
 

Taller obert al públic on es practicaran coreografies i passos 
de ball a partir de músiques i estils del principis del segle 
XX.

 Dissabte 19 de maig a les 18:00h
Lloc: Plaça de l’Aube
Durada: 1h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït 
Organitza: Taverna del Ballarí i Quick Dance

II Trobada de bicicletes antigues 
al Pont Penjant, vermouth i visita a 
l’exposició de bicis antigues d’oficis
 

Concentració amb tots aquells que vestits d’època vinguin 
amb bicicletes antigues per anar a fer un vermouth i la pos-
terior visita a l’exposició de bicicletes d’oficis antics i les 
càpsules audiovisuals de Delta Produccions a l’Oficina de 
Turisme (Antic Escorxador).

 Diumenge 20 de maig a les 10:30h
LLoc: Pont Penjant - Carrers del Nucli Antic - Tavernes i 
Oficina de Turisme
Durada: 3 h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït 
Organitza: Ajuntament d’Amposta

Concentració Gimcana Nocturna 
Enigma 109 “Qui no en fa no en conta”
 

Joc de pistes adreçat a totes les edats en què s’ha d’esbrinar 
un enigma proposat relacionat amb l’Amposta de principis 
de segle XX. La participació dels grups prèviament inscrits 
es decideix per sorteig. Molta sort a tots!

 Divendres 19 de maig a les 21:00h
Lloc: Teatre de la Lira
Durada: Indefinit
Recomanat per a tots els públics / 10€ per grup 
(El petard marca el final de la Gimcana). 
Organitza: Grup “Les Marfantes”

“Lo Sastre i el vestit de Novia”
 

Animació teatral pel carrer on es recreen les anècdotes de la 
vida quotidiana del sastre i el seu aprenent. Interacció amb 
el públic a peu de carrer amb personatges de l’Amposta de 
principis de segle XX.

 Dissabte 19 de maig a les 16:30h 
Diumenge 20 de maig a les 14:00h i les 16:30h
Lloc: C/ Major
Durada: 30 min
Recomanat per a tots els públics / Gratuït 
Protagonitzen: Crea

Tertúlies d’època a la Barberia 
Garriga
 

El grup de «clients de la barberia» juntament amb els ter-
tulians d’Amposta Ràdio escenificaran converses d’època 
sobre música, festes, fútbol, obres i altres temes de la vida 
quotidiana de l’Amposta de principis de segle.

 Dissabte 19 de maig a les 19:00h 
Diumenge 20 de maig a les 13:15h
Lloc: C/ Major 13
Durada: 30 min
Recomanat per a tots els públics / Gratuït 
Protagonitzen: Clients de la barberia i tertulians d’Amposta 
Radio

Ball popular amb Tres Fan Ball i 
Quick Dance
 

Veniu a ballar amb el grup Tres Fan Ball que ens interpre-
taran músiques amb tarota, sac de gemecs, acordió i per-
cussió, o bé dolçaines, acordió i percussió. Ens ensenyaran 
balls populars que es ballaven i es ballen. Comptarem amb 
la participació del taller de balls realitzat a l’Escola de Ball 
Quick Dance. Tot a la Taverna del Ballarí.

 Dissabte 19 de maig a les 19:30h i a les 20:45h
Lloc: Plaça de l’Aube
Durada: 45 min, descans i 45 min
Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Protagonitzen: Tres Fan Ball i participants al Taller de balls 
d’època amb Quick Dance

Cantada de rondalles i cançons 
populars
 

El Sagrat Cor a la Festa del Mercat a la Plaça amb el reper-
tori següent: Cançó: “La rondalla del Sagrat Cor” a càrrec 
dels alumnes de 1r i 2n de primària i la bandeta. I també, 
la cançó “El Carrilet” a càrrec dels alumnes de 5è i 6è de 
primària i la bandeta.

 Dissabte 19 de maig a les 18:30h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Durada: 30 min
Recomanat per a tots els públics / Gratuït 
Organitza: Col·legi Sagrat Cor d’Amposta
Protagonitzen: Alumnes de 1r, 2n, 5è i 6è de primària i la 
bandeta del Col·legi

Les Bugaderes
 

Escenificació del moment en que les dones ben de matí es 
trobaven al rentador de vora el riu per fer la bugada i on 
s’aprofitava per explicar-se aquelles anècdotes i notícies del 
succeït durant la jornada al barri i a la ciutat.

 Dissabte 19 de maig a les 20:15h i 21:30h
Diumenge 20 de maig a les 19:00h
Lloc: C/ Sant Isidre
Durada: 30 min
Recomanat per a tots els públics / Gratuït 
Protagonitzen: Crea

Demostració de balls d’època
 

A la Taverna del Ballarí es duen a terme tallers i demostra-
cions de coreografies de balls de principis de segle XX amb 
usuaris d’APASA i alumnes del taller de ball de preparació 
de la Festa amb Quick Dance.

 Diumenge 20 de maig a les 12:00h
Lloc: Plaça de l’Aube
Durada: 1h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Protagonitzen: Quick Dance i APASA

Fluvio Operandi 
 

L’Escape room és un joc en el qual els jugadors són tancats 
en una habitació o habitatge i han de fer servir els elements 
que troben per resoldre una sèrie de puzzles i escapar abans 
que se’ls esgoti el temps de què disposen.

 Divendres 17 de maig a partir de les 18:00h
Dissabte 19 i diumenge 20 a partir de les 11:00h
Lloc: C/ Sant Pere 16
Durada: Aproximadament 1h
Recomanat per a tots els públics / 30€ per grup (5-6 persones) 
Organitza: Agrupació Montsianell

Recreació dels bous al carrer
 

Dins dels Jocs Tradicionals es realitzaran jocs amb la ca-
rretilla simulant els tradicionals bous pel carrer de la Festa 
Major a les Terres de l’Ebre.

 Dissabte 19 de maig de 10:30h a 13:00h
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Durada: 1 h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït 
Organitza: Agrupació de Penyes Taurines de les Terres de 
l’Ebre

Concert de la Banda de l’Escola 
de la Lira
 

Actuació musical protagonitzada per alumnes de l’Escola 
de música de la Lira sota la direcció d’Eric Fuster.

 Dissabte 19 de maig a les 11:00h i 11:30h
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Durada: 1 h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Organitza: Escola de la Lira Ampostina

Els Capgrossos d’Amposta
 

Dins dels Jocs Tradicionals realitzaran una cercavila per la 
cèntrica plaça, exhibint la imatgeria popular amb els Cap-
grossos de la ciutat com a protagonistes.

 Dissabte 19 de maig a les 11:00h
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Durada: 1 h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Organitza: Colla de Gegants i Capgrossos d’Amposta

Arriben els birbadors i les 
birbadores
 

Espectacle de jota i cant pels carrers i places del mercat; 
espectacle amb música, cant i balls tradicionals pels carrers 
i places de la Festa.

 Dissabte 19 de maig a les 11:00h
Lloc: Carres del Nucli Antic
Durada: 45 min
Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Protagonitzen: Grup de dansa Paracota, Guardet lo Cantador 
i la seua rondalla

Concentració de Vehicles Clàssics
 

Vinguts des de diferents punts del camp de Tarragona arri-
baran pel Pont Penjant diferents cotxes antics amb la poste-
rior concentració de vehicles 2 cavalls al centre d’Amposta.

 Dissabte 19 de maig a les 10:45h
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Durada: 4 h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Organitza: Tarragona 2CV Club
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17:00 OBERTURA DEL MERCAT D'ÈPOCA Venedors, artesans, tavernes i oficis Carrers del Nucli Antic AE, G, T 6 h. TP VP 15

18:00 ANEM A BALLAR A LA PLAÇA DE L'AUBE CBE Amposta Quick Dance Pl. de l'Aube AE 1 h. TP GR. 10

19:30 INAUGURACIÓ DE LA LÍNIA DE LA HIFE:
“SANT CARLOS - AMPOSTA - TORTOSA”

Acte propi Carrers del Nucli Antic AI 30 min. tp GR. 5

19:45 ACTE INAUGURAL: "10 ANYS RECREANT 
LA NOSTRA HISTÒRIA"

Acte propi Pl. Ajuntament AI 45 min. TP GR. 5

20:00 TOC D'INICI DE LA FESTA Acte propi Pl. Ajuntament AP TP GR. 5

20:15 CANT DE L'HIMNE "OH! AMPOSTA" Acte propi Pl. Ajuntament AP TP GR. 5

20:20 SEGUICI DE LA FESTA CAP AL MERCAT Acte propi C/ Major-Pl. Ramon 
Berenguer IV-Mercat

AP 15 min. TP GR. 5

20:30 VI "TASTA EL MERCAT DE NIT" Associació de Venedors del Mercat, 
l'Ajuntament d'Amposta i Combo 
de la Big Band de la Fila

Mercat Municipal AE, G, T 3 h. TP * 19

21:00 CONCENTRACIÓ GIMCAMA
NOCTURNA "ENIGMA 109"

Grup "Les Marfantes" Pl. Ramon Berenguer IV AE Indefinit TP 10€
grup
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 19 10:00 DIANA PELS CARRERS Grup Sanfaina C/Major-Pl. Ajuntament-
Nou-Corsini-Sant Josep

AE, IT.2 1 h. TP GR. 9

10:30 OBERTURA DEL MERCAT D'ÈPOCA Venedors, artesans, tavernes i oficis Carrers del Nucli Antic AE, G, T 11.30 h. TP VP 15

10:30 OBERTURA DE L'ESPAI DE FIRES I FESTES DE 
PRINCIPIS DE S.XX

Acte propi C/ Sant Roc AE 9,30 h. TP GR. 15

10:30 JOCS TRADICIONALS: A QUÈ VOLS JUGAR? Centres educatius d'Amposta Pl. Ramon Berenguer IV T 2,30 h. TP GR. 9

- CONCERT DE LA BANDA DE L'ESCOLA DE LA LIRA La Lira Ampostina Pl. Ramon Berenguer IV E 30 min. TP GR. 10

- RECREACIÓ DELS BOUS AL CARRER Agrupació Penyes Taurines de les TTE Pl. Ramon Berenguer IV T 30 min. TP GR. 10

- ELS CAPGROSSOS D'AMPOSTA Colla Gegants i Capgrossos d’Amposta Pl. Ramon Berenguer IV T 30 min. TP GR. 10

10:30 CANÇONS POPULARS, MÚSICA I MUIXERANGA Coral Infantil, Coral Aquae de la Fila,
Xiqüelos i Xiqüeles del Delta i Banda de 
l’Escola de la Fila

C/Sant Josep-Major-Pl. 
Ajuntament

IT.2 1 h. TP GR. 9

10:30 LO MOSSÈN I LO GUARDIA CIVIL Sr. José Tomàs i Sr. José Àngel Garcia Carrers del Nucli Antic AC 2 h. TP GR. 15

10:30 L'AUTOBÚS DE LA HIFE La Hispano Fuente en Segures S.A. C/ Sant Josep IT.3 2 h. TP GR. 9

10:30 ARRIBADA DE DON FRANCISCO DE 
VILLAMEDIANA I LES CUPLETISTES

DH Company i Amics dels Cavalls 
d'Amposta

Av. Ràpita-Major-Pl. Aube-
Corsini-El Casino

IT.3 1,20 h. TP GR. 9

11:00 FLUVIO OPERANDI “ESCAPE ROOM” Agrupació Montsianell C/ Sant Pere 16 AE 13 h. TP *** 10

11:00 ACTE D’AGRAÏMENT ALS PARADISTES DELS
10 ANYS DE LA FESTA

Acte propi Ajuntament d’Amposta AP 30 min. TP GR. 5

11:00 RONDA DE LA POLICIA LOCAL A CAVALL Policia Local d’Amposta Carrers del Nucli Antic AC 2 h. TP GR. 15

11:00 L'ESMOLET PER LA CIUTAT Sr. Julián Querol C/Major-Pl. Ajuntament AC 30 min. TP GR. 15

11:00 LES MONGES VAN D'EXCURSSIÓ A LA CARROVA Escola de teatre i circ d'Amposta Carrers del Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR. 15

11:00 TRADICIONAL RONDA DE JOTES PELS 
CARRERS DE LA FESTA

Guardet i Sílvia Ampolla la rondalla 
amb Suc d'Anguila

Carrers del Nucli Antic IT.2 3 h. TP GR 9

11:00 VERMOUTH DANZAT I ALTRES VARIETÉS
“EL TRASPÀS”

DH Company Lo Casino Ampostino E 1,10 h. +12 7€* 7

11:00 UN PASTOR, L’EGUA AMB SARRIA, 
300 OVELLES I LO SEU GOS ROGET

Sr. Manel Roca Av.Santa Bàrbara-Sebastià 
Juan Arbó-Av. Ràpita-del 
Grau-Av.Santa Bàrbara

AC 1 h. TP GR. 15

11:00 ARRIBEN ELS BIRBADORS I LES BIRBADORES Grup Paracota, Guardet i la Rondalla Carrers del Nucli Antic AE 45 min. TP GR. 10

11:15 LO LLIMPIABOTES EtcA Carrers del Nucli Antic AC 1,45 h. TP GR. 15

11:30 LO CARBONER Sr. Toni Morales Carrers del Nucli Antic AC 30 min. TP GR. 15

11:30 VISITA MODERNISTA, TURÍSTICA I COMERCIAL Museu de les Terres de l'Ebre Sortida Museu de les TTE i 
diferents carrers

IT 1,30 h. TP 5€ 9

11:30 LO GUARDACANALS DEL DELTA Sr. Joaquim Forcadell Carrers del Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR 15

11:30 LO CARTERO Sr. Josep Vidal Carrers del Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR. 15

VESTEIX-TE PER A LA FESTA!                           COMENÇA LA FESTA

HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

19:00 LLIURAMENT PREMI CONCURS D’APARADORS Comerços, entitats i serveis Amposta AP 1 h. TP GR. 5

19:30 PRESENTACIÓ CONTE FESTA DEL MERCAT Onada Edicions i Sra. Núria Ibáñez Biblioteca S. Juan Arbó AE 1 h. TP GR. 16

20:00 ÚLTIM SOPAR A LES FOSQUES Restaurants i bars Amposta i Poblenou del Delta AP 4 h. TP VP 19

DIJOUS 17                       VESTEIX-TE PER A LA FESTA!                           COMENÇA LA FESTA                      



X FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA D’AMPOSTA 2018

HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

DI
SS

AB
TE

 19

MENJA’T LA FESTA!                           Tavernes, bars i restaurants d’Amposta i Poble Nou del Delta

11:30 ENTRENAMENT FÚTBOL AMPOSTA (1915) EtcA i CF Amposta Carrers del Nucli Antic IT.2 1,30 h. TP GR 15

12:00 HOMENATGE A “GABRIEL LO CANTADOR” Taverna Somriu Taverna Somriu E 1 h. TP GR 8

12:00 ESCENIFICACIÓ DEL MERCAT A LA PLAÇA Grup Les teatralitzacions del Mercat Pl. Ajuntament E 50 min. TP GR 6

13:00 VERMOUTH AMB RONDALLES ESCRITES 
PER “GABRIEL LO CANTADOR”

Taverna Somriu Taverna Somriu AE 45 min. TP GR. 9

13:00 VERMOUTH DANZAT I ALTRES VARIETÉS
“EL TRASPÀS”

DH Company El Casino E 1,20 h +12 7€* 7

13:00 BALL DE MANTONS D'ULLDECONA Ajuntament d'Ulldecona Plaça de l'Aube E 30 min. TP GR 8

13:30 SUBHASTA I VENDA DE PEIX DEL PORT DE 
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Orígens, Ajuntament de Sant Carles de 
la Ràpita

Plaça del Poadó AE 1 h. TP VP 7

12

16:00 CAMPIONAT DE GUINYOT Taverna la Pepa Taverna la Pepa T 2 h. TP GR. 9

16:00 CONTES I LLEGENDES DE LES TERRES DE L'EBRE
“EL CONTE QUE NO S’ACABA MAI”

Escola de teatre i circ d'Amposta Racó del Castell E Cada 
20 min.

TP GR. 6

16:30 L’AUTOBÚS DE LA HIFE La Hispano Fuente en Segures S.A. Parada al C/ Sant Josep IT. 3 3 h. TP GR. 9

16:30 LO SASTRE I EL VESTIT DE NOVIA Crea C/ Major AC 30 min. TP GR. 10

16:30 CONTES I LLEGENDES DE LES TERRES DE L’EBRE
“LO LLOP I LA RABOSA”

Escola de teatre i circ d'Amposta Racó del Castell E Cada 
20 min.

TP GR. 6

16:30 JOCS DE TAVERNA Cafè Republicà Café Republicà G, T 1 h. TP GR. 9

17:00 PASSEJADES AMB CARRO D'ÈPOCA Amics dels Cavalls d'Amposta Sortida: Cruïlla entre C/
Corsini-Av. De la Ràpita

AC 3 h. TP ** 15

17:00 RONDA DE LA POLICIA LOCAL A CAVALL Policia Local d’Amposta Carrers del Nucli Antic AC 2 h. TP GR. 15

17:00 UN PASTOR, L’EGUA AMB SARRIA, 
300 OVELLES I LO SEU GOS ROGET

Sr. Manel Roca Av.Santa Bàrbara-Sebastià 
Juan Arbó-Av. Ràpita-del 
Grau-Av.Santa Bàrbara

AC 1 h. TP GR. 15

17:00 L’AUTOBÚS DE LA HIFE La Hispano Fuente en Segures S.A. Parada al C/Sant Josep IT. 3 3 h. TP GR. 9

17:00 CONTES I LLEGENDES DE LES TERRES DE L'EBRE
“LA PASTORELLETA”

Escola de teatre i circ d'Amposta Racó del Castell E Cada 
20 min.

TP GR. 6

17:00 "LO SIRGADOR I LA DANIELLE" Lo Sirgador, Pili Cugat i Carlos Luppian Embarcador fluvial E, IT.4 50 min. TP 7€* 6

17:30 CONTES I LLEGENDES DE LES TERRES DE L'EBRE
“L’HOME QUE VA ENGANYAR EL DIMONI”

Escola de teatre i circ d'Amposta Racó del Castell E Cada 
20 min.

TP GR. 6

17:30 “EL CIRCO” DE CHARLES CHAPLIN Sr. Jordi Galo i Sr. Albert Reverter Teatre del Casal CM 1,15 h. TP GR. 6

17:30 L'ESMOLET PER LA CIUTAT Sr. Julián Querol C/ Major-Pl. Ajuntament AC 30 min. TP GR. 15

18:00 TALLER DE PINTURA INFANTIL Hernan en H Taverna La Pepa AE 2 h. TP GR. 10

18:00 ARRIBA L'ORXATERO AL CASTELL Gelateria Eva Pl. Castell AC 1,30 h. TP VP 15

18:00 ENTRADA DEL CIRC MOZZARELLA 
PEL PONT PENJANT

EtcA, Fila, APASA i Amics dels Cavalls Av.Alcalde Palau-Major-Pl. 
Ajuntament-Alcalde Palau-Sant 
Sebastià-Bon Succès-Pl. Castell

IT.1 30 min. TP GR. 9

18:00 TALLER DE BALLS POPULARS Quick Dance Pl. Aube AE 1 h. TP GR. 10

18:00 CAMPIONAT DE MORRA Taverna Somriu C/ Corsini G, T 3 h. TP GR. 9

18:30 EL CIRC MOZZARELLA EtcA, Fila, APASA, i Amics dels Cavalls Pl. Castell E 45 min. TP GR. 7

18:30 CANTADA DE RONDALLES I CANÇONS POPULARS Col·legi Sagrat Cor Pl. Ajuntament AE 30 min. TP GR. 10

18:30 VISITA MODERNISTA, TURÍSTICA I COMERCIAL Museu de les Terres de l'Ebre Sortida Museu de les TTE i 
diferents carrers

IT 1,30 h. TP 5€ 9

19:00 LO CARTERO Sr. Josep Vidal Carrers del Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR. 15

19:00 TERTÚLIES D'ÈPOCA A LA BARBERIA GARRIGA Clients de la Barberia C/ Major 13 AE 30 min. TP GR. 10

19:00 TERRES DE L'EBRE, TERRES DE JOTA Suc d'Anguila, Guardet i Grup Paracota La Lira E 60 min. TP 7€* 6

19:30 "LO SIRGADOR I LA DANIELLE" Lo Sirgador, Pili Cugat i Carlos Luppian Embarcador fluvial E, IT.4 50 min. TP 7€* 6

19:30 BALL POPULAR AMB "TRES FAN BALL" A LA PLAÇA Tres Fan Ball i Quick Dance Pl. de l'Aube AE 45 min. TP GR 10

19:30 LO LLIMPIABOTES EtcA Carrers del Nucli Antic AC 1,45 h. TP GR. 15

19:30 LO CARBONER Sr. Toni Morales Carrers del Nucli Antic AC 30 min. TP GR. 15

20:00 “EL MAQUINISTA DE LA GENERAL” DE 
BUSTER KEATON I CLYDE BRUCKMAN

Sr. Jordi Galo i Sr. Albert Reverter Teatre del Casal CM 1,15 h. TP GR. 6

20:15 "LES BUGADERES" Crea C/ Sant Isidre AE 30 min. TP GR. 10

20:30 AMPOLINO: "LA REPÚBLICA AMPOLINA” Dh Company Auditori de la Fila E 1,10 h. +18 7€* 8

20:45 BALL POPULAR AMB "TRES FAN BALL" A LA PLAÇA Tres Fan Ball i Quick Dance Pl. de l'Aube AE 45 min. TP GR 10

21:00 "LO SIRGADOR I LA DANIELLE" Lo Sirgador, Pili Cugat i Carlos Luppian Embarcador fluvial E, IT.4 50 min. TP 7€* 6

21:30 LO GUARDACANALS DEL DELTA Sr. Joaquim Forcadell Carrers Nucli Antic AC 30 min. TP GR. 15

21:30 RONDA DEL SERENO PELS CARRERS Sr. Juanito Díaz Carrers Nucli Antic AC 30 min. TP GR. 15

21:30 "LES BUGADERES" Crea C/ Sant Isidre AE 30 min. TP GR. 10

21:45 CERCAVILA DE LA BANDA DE LA FILA Banda de la Unió Filharmònica Carrers de Nucli Antic AE 15 min. TP GR. 9

22:00 CONCERT-SERENATA A LA PLAÇA Banda de la Unió Filharmònica Pl. Ajuntament E 45 min. TP GR. 8

22:00 MINUTE Cia. JAM Pl. Ramon Berenguer IV E 50 min. TP GR 8

22:30 RONDA DE GAITEROS NAVATEROS Los Navegantes Tavernes, carrers i fondes de 
la Festa

IT.2 2 h. TP GR. 9

23:00 AMPOLINO: "LA REPÚBLICA AMPOLINA” Dh Company Auditori de la Fila E 1,10 h. +18 7€* 8

23:00 RONDALLA PER LES TAVERNES La Rondalla dels Alfacs Tavernes, carrers i fondes de 
la Festa

IT.2 1 h. TP GR. 9

23:30 ORQUESTRA DE BALL “LOS FORASTEROS” Musics de la Unió Filharmònica C/ Sant Josep E 1 h. TP GR. 7
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10:00 DIANA PELS CARRERS Grup  Sanfaina C/Major-Pl. Ajuntament-

Nou-Corsini-Sant Josep
AE 1 h. TP GR. 9

10:30 OBERTURA DEL MERCAT D'ÈPOCA Venedors, artesans, tavernes i oficis Carrers del Nucli Antic AE 11,30 h. TP VP 15

10:30 OBERTURA DE L'ESPAI DE FIRES I FESTES 
DE PRINCIPIS. S.XX

Acte propi C/ Sant Isidre AE 9,30 h. TP GR. 15

10:30 LO MOSSÈN I LO GUARDIA CIVIL Sr. José Tomàs i Sr. José Àngel Garcia Carrers del Nucli Antic AC 1 h. TP GR. 15

10:30 TROBADA DE BICICLETES ANTIGUES PEL PONT 
PENJANT, VERMOUTH I VISITA A L'EXPOSICIÓ 

Acte propi Pont Penjant, Nucli Antic i 
Oficina de Turisme

AE 3 h. TP GR. 10

11:00 FLUVIO OPERANDI “ESCAPE ROOM” Agrupació Montsianell C/ Sant Pere 16 AE 13 h. TP *** 10

11:00 L’AUTOBÚS DE LA HIFE La Hispano Fuente en Segures S.A. Parada al C/Sant Josep IT. 3 3 h. TP GR. 9

11:00 RONDA DE LA POLICIA LOCAL A CAVALL Policia Local d'Amposta Carrers del Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR. 15

11:00 PASSEJADES CARRO D'ÈPOCA I CAVALLS Amics dels Cavalls d'Amposta Sortida: Cruïlla entre c/
Corsini-Av. De la Ràpita

AC 2 h. TP ** 15

11:00 TRADICIONAL RONDA DE JOTES PELS 
CARRERS DE LA FESTA

Guardet i Sílvia Ampolla la rondalla 
amb Suc d'Anguila

Carrers del Nucli Antic IT.2 3 h. TP GR. 9

11:00 LES MONGES VAN D'EXCURSSIÓ A LA CARROVA Escola de teatre i circ d'Amposta Carrers del Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR. 15

11:00 VERMOUTH DANZAT I ALTRES VARIETÉS
“EL TRASPÀS”

Dh Company El Casino E 1,20 h. + 12 7€* 7

11:00 UN PASTOR, L’EGUA AMB SARRIA, 
300 OVELLES I LO SEU GOS ROGET

Sr. Manel Roca Av.Santa Bàrbara-Sebastià 
Juan Arbó-Av. Ràpita-del 
Grau-Av.Santa Bàrbara

AC 1 h. TP GR. 15

11:30 LO GUARDACANALS DEL DELTA Sr. Joaquim Forcadell Carrers del Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR. 15

11:30 LO CARTERO Sr. Josep Vidal Carrers del Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR. 15

11:30 LO LLIMPIABOTES EtcA Carrers del Nucli Antic AC 1,45 h. TP GR. 15

11:30 LO CARBONER Sr. Toni Morales Carrers del Nucli Antic AE 30 min. TP GR. 15

11:30 VISITA MODERNISTA, TURÍSTICA I COMERCIAL Museu de les Terres de l'Ebre Sortida Museu de les TTE i 
diferents carrers

IT 1,30 h. TP 5€ 9

11:45 ENTRENAMENT FÚTBOL AMPOSTA (1915) EtcA i CF Amposta Carrers del Nucli Antic IT.2 1,30 h. TP GR 15

12:00 “EL HOMBRE MOSCA” DE HAROLD LLOYD  Sr. Jordi Galo i Sr. Albert Reverter Teatre del Casal CM 45 min. TP GR. 6

12:00 DEMOSTRACIONS I TALLERS DE BALLS D’ÈPOCA Quick Dance Pl. de l'Aube AE 1 h. TP GR. 10

12:00 HOMENATGE A “GABRIEL LO CANTADOR” Taverna Somriu Taverna Somriu E 1 h. TP GR. 8

12:00 ESCENIFICACIÓ DEL MERCAT A LA PLAÇA Grup Les teatralitzacions del Mercat Pl. Ajuntament E 50 min. TP GR. 6

13:00 VERMOUTH DANZAT I ALTRES VARIETÉS
“EL TRASPÀS”

Dh Company El Casino E 1,20 h. + 12 7€* 7

13:15 TERTÚLIES A LA BARBERIA Clients de la barberia i tertulians 
d'Amposta Ràdio

C/ Major 13 AE 40 min. TP GR. 10

14:00 LO SASTRE I EL VESTIT DE NOVIA Crea C/ Major AE 30 min. TP GR. 10

MENJA’T LA FESTA!                           Tavernes, bars i restaurants d’Amposta i Poble Nou del Delta
16:00 CONTES I LLEGENDES DE LES TERRES DE L'EBRE

“EL CONTE QUE NO S’ACABA MAI”
Escola de teatre i circ d'Amposta Racó del Castell E Cada 

20 min.
TP GR. 6

16:30 JOCS DE TAVERNA Café Republicà Cafè Republicà G, T 1 h. TP VP 9

16:30 LO SASTRE I EL VESTIT NOVIA Crea C/ Major AE 30 min. TP GR. 10

16:30 CONTES I LLEGENDES DE LES TERRES DE L’EBRE
“LO LLOP I LA RABOSA”

Escola de teatre i circ d'Amposta Racó del Castell E Cada 
20 min.

TP GR. 6

17:00 L’AUTOBÚS DE LA HIFE La Hispano Fuente en Segures S.A. Parada al C/Sant Josep IT. 3 2,30 h. TP GR. 9

17:00 UN PASTOR, L’EGUA AMB SARRIA, 
300 OVELLES I EL SEU GOS ROGET

Sr. Manel Roca Av.Santa Bàrbara-Sebastià 
Juan Arbó-Av. Ràpita-del 
Grau-Av.Santa Bàrbara

AC 1 h. TP GR. 15

17:00 TALLER DE PINTURA INFANTIL Hernan en H Taverna La Pepa AE 2 h. TP GR. 10

17:00 RONDA DE LA POLICIA LOCAL A CAVALL Policia Local d'Amposta Carrers del Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR. 15

17:00 PASSEJADES AMB CARRO D’ÈPOCA I CAVALL Amics dels Cavalls d'Amposta Sortida: Cruïlla entre c/
Corsini-Av. De la Ràpita

AC 4 h. TP GR. 15

17:00 CONTES I LLEGENDES DE LES TERRES DE L'EBRE
“LA PASTORELLETA”

Escola de teatre i circ d'Amposta Racó del Castell E Cada 
20 min.

TP GR. 6

17:30 LO CARTERO Sr. Josep Vidal Carrers del Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR. 15

17:30 LO LLIMPIABOTES EtcA Carrers del Nucli Antic AC 1,45 h. TP GR. 15

17:30 L'ESMOLET PER LA CIUTAT Sr. Julián Querol c/ Major-Pl. Ajuntament AC 1 h. TP GR. 15

17:30 CONTES I LLEGENDES DE LES TERRES DE L'EBRE
“L’HOME QUE VA ENGANYAR EL DIMONI”

Escola de teatre i circ d'Amposta Racó del Castell E Cada 
20 min.

TP GR. 6

17:30 BALL DEL PAÍS A LES ERES DEL CARASOL 
I CONCURS DE CANTADORS

Guardet lo Cantador i la rondalla, Para-
cota i Samfaina

Pl. Carasol-C/ Corsini E 1,30 h. TP GR. 7

18:00 ARRIBADA DE L'ORXATERO AL CASTELL Gelateria Eva Pl. Castell AC 1,30 h. TP VP 15

18:00 LO CARBONER Carrers Nucli Antic AC 30 min. TP GR. 15

18:00 ENTRADA DEL CIRC MOZZARELLA 
PEL PONT PENJANT

EtcA, Fila, APASA i Amics dels Cavalls Av.Alcalde Palau-Major-Pl. 
Ajuntament-Alcalde Palau-Sant 
Sebastià-Bon Succès-Pl. Castell

IT.1 30 min. TP GR. 9

18:00 DEMOSTRACIÓ BALLS D'ÈPOCA Quick Dance Pl. Aube AE 1 h. TP GR. 10

18:00 LO GUARDACANALS DEL DELTA Sr. Joaquim Forcadell Carrers Nucli Antic AC 30 min. TP GR. 15

18:00 ANTOLOGIA DE LA SARSUELA Escola de dansa Jacqueline Biosca Teatre de la Lira E 1 h. TP 7€* 7

VESTEIX-TE PER A LA FESTA!                           COMENÇA LA FESTA
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Auditori de la Fila
Auditori de la Lira
El Casino
Teatre del Casal
Plaça de l’Aube
Plaça del Castell
Plaça del Poadó
Plaça de l’Ajuntament
Plaça R. Berenguer IV
Museu Terres de l’Ebre
Mercat Municipal
Plaça Racó del Castell 
Avinguda Alcalde Palau
Carrer Sant Isidre
Embarcador Fluvial
Pont Penjant

Fonda del Músic
Taverna de la Fila
La taverna dels ballarins
Café Republicà
Taverna Som Riu
Taverna del Pichino
Taverna de la Pepa
Taverna de Lo Llar
Taverna Casa Ximet
Taverna d’Alfredo
Taverna del Petit Café
Taverna dels Ullets 
Casa Pepita - Ekobo

Punt d’Informació de la festa
Zona d’aparcament
Serveis públics
Zona autocaravanes

Mercat d’època

      Itinerari 1
      Itinerari 2
      Itinerari 3
      Itinerari 4
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X EDICIÓ
2018 
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Auditori de la Fila
Teatre de la Lira
El Casino
Teatre del Casal
Plaça de l’Aube
Plaça del Castell
Plaça del Poadó
Plaça de l’Ajuntament
Plaça R. Berenguer IV
Museu Terres de l’Ebre
Mercat Municipal
Plaça Racó del Castell 
Avinguda Alcalde Palau
Carrer Sant Joan
Embarcador Fluvial
Pont Penjant
Carrer Sant Pere

Fonda del Músic
Taverna de la Fila
Taverna del Ballarí
Café Republicà
Taverna Somriu
Taverna La Patabo
Taverna de La Pepa
Taverna Casa Ximet
Taverna del Vermouth Rapitenc
Taverna dels Ullets 
Casa Pepita - Ekobo

Punt d’Informació de la festa
Zona d’aparcament
Serveis públics
Zona autocaravanes
Oficina de turisme

Mercat d’època 
(Carrers del Nucli Antic)

      Itinerari 1 (IT.1)
      Itinerari 2 (IT.2)
      Itinerari 3 (IT.3)
      Itinerari 4 (IT.4)
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Ambient d’Època
Acte Pròpi
Acte Inaugural
Gastronomia
Tradicions
Espectacle
Des de l’Amposta Centenària
Itinerant
Cinema Mut
Venda de Productes
Tots els Públics
Gratuït
2,5 € tapa + 1 € beguda

2 € Adults / 1€ Nens

30€ per grup (5-6 persones)
7€ taquilla / 6€ anticipada

Espais i espectacles Tavernes i fondes LlegendaInformació d’interès
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18:30 EL CIRC MOZZARELLA EtcA, Fila, APASA, i Amics dels Cavalls Pl. Castell E 45 min. TP GR. 7

19:00 CONCERT-SERENATA Professors de l’Escola i músics de la 
Banda de la Lira

Pl. Carasol-C/ Corsini E 1 h. TP GR. 8

19:00 LES BUGADERES Crea C/ Sant Isidre AE 30 min. TP GR. 10

19:30 RONDA DEL SERENO PELS CARRERS Sr. Juanito Díaz C/ Major-Pl. Ajuntament AC 20 min. TP GR. 15

19:30 “LO PASSEIG” DE LA X FESTA DEL MERCAT 
A LA PLAÇA

Acte propi amb les entitats, grups i 
persones que han participat en aquests 
10 anys.

(Concentració Plaça Ra-
mon Berenguer IV)  
Itinerari: C/ Ample - Av. 
Ràpita - C/ Major - Plaça 
Ajuntament - Pl.Aube

AP 2,30 h. TP GR. 5

22:00 FOCS D’ARTIFICI PELS 10 ANYS DE LA FESTA Cloenda de la X Festa del Mercat a la 
Plaça

Mirador del Riu (Pl. Poadó i 
Pl. l’Aube)

PIRO-
TÈCNIA

20 min. TP GR 5

22:30 AMPOLINO: "LA REPÚBLICA AMPOLINA" Dh Company Auditori de la Fila E 1,10 h. + 18 7€* 8

22:30 RONDA DEL SERENO PELS CARRERS Sr. Juanito Díaz C/ Major-Pl. Ajuntament AC 20 min. TP GR. 15

23:00 RONDALLA PER LES TAVERNES La Rondalla dels Alfacs Tavernes, carrers i fondes de 
la Festa

IT.2 1 h. TP GR. 9

Q



Un pastor, l’euga amb sarria, 300 ovelles i 
lo seu gos Roget creuen Amposta, 

protagonitzat pel Sr. Manel Roca 
Dissabte 19 de maig i diumenge 20 a les 11:00h i les 17:00h
Recorregut: Av. Santa Bàrbara- Sebastià Juan Arbó-Av. Ràpita-

Sant Josep- del Grau-Navarra-Primer de Maig- Av. Santa Bàrbara
Durada: 1 h / Gratuït

L’Esmolet per la ciutat, 
protagonitzat per Sr. Julián Querol 

Dissabte 19 de maig i diumenge 20 de maig 
a les 11:00h i 17:30h

Recorregut: C/ Major- Pl. Ajuntament - C/ Corsini- 
C/ Sant Josep

Durada: 30 minuts / Gratuït

Arriba l’Orxatero al Castell, 
protagonitzat per la Gelateria Eva 

Dissabte 19 i diumenge 20 de maig a les 18:00h
Lloc: Plaça del Castell 

Preu: Venda de productes i refrescos per a tots els gustos.
Durada: 1,30 h / Gratuït

Lo Mossèn i lo Guàrdia Civil, 
protagonitzats per Sr. José Tomàs i Sr. Ramon Àngel Garcia

Dissabte 19 de maig i diumenge 20 a les 10:30h
Lloc: Carrers del Nucli Antic

Durada: 2 h / Gratuït

Passejades amb carro d’època i cavalls, 
protagonitzades pels  Amics dels Cavalls d’Amposta

Dissabte 19 de maig des de les 17:00h i 
diumenge 20 de maig des de les 11:00h i les 17:00h

Sortida: Cruïlla Av. Ràpita i C/ Corsini
Durada: Aprox. 15 minuts per passeig

Preu: 2 € adult / 1 € infantil

Espai de fires i festes 
de recreació de 

principis del s.XX
Hi trobarem les parades amb informació i activitats promo-
cionals de:

- “Orígens” de Sant Carles de la Ràpita 
Orígens és la reivindicació del passat més recent de la Ràpita posat en 
valor, reviscut i interpretat per la ciutadania. El fet rapitenc explicat 

pels rapitencs a locals i forans
- “La Fira Modernista de Carcaixent”
Un esdeveniment únic que et permetrà viatjar al 1900 en un cap de 
setmana ple d’interessants propostes per a tornar a viure l’esplendor 

modernista de finals del s.XIX i principis del s.XX

Obertura del Mercat d’Època amb Demostració 
d’oficis Tradicionals, Tavernes i Fondes
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Ronda del sereno pels carrers, 
protagonitzat pel Sr. Juanito Díaz
Dissabte 19 de maig a les 21:30h 

Diumenge 20 de maig a les 19:30h i les 22:30h
Recorregut: Carrers del Nucli Antic

Durada: 30 minuts / Gratuït

Lo llimpiabotes, protagonitzat 
per alumnes de l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta

Dissabte 19 de maig a les 11:15h i 19:30h  
Diumenge 20 de maig a les 11:30h i a les 17:30h

Recorregut: Carrers del Nucli Antic
Durada: 1,45 h / Gratuït

Lo carboner,  protagonitzat pel Sr. Toni Morales
Dissabte 19 de maig a les 11:30h i a les 19:30h

Diumenge 20 de maig a les 11:30h i a les 18:00h
Recorregut: Carrers del Nucli Antic

Durada: 30 minuts / Gratuït

Lo guardacanals del Delta, 
protagonitzat pel Sr. Joaquim Forcadell

Dissabte 19 de maig a les 11:30h i les 21:30h  
Diumenge 20 a les 11:30h i les 18:00h

Recorregut: Carrers del Nucli Antic
Durada: 30 minuts / Gratuït

Ronda de la Policia Local a peu i a cavall 
protagonitzat per Sra. Diana Navarro 

i el Sr. Xavier Cuadrat
Dissabte 19 i diumenge 20 de maig 

a les 11:00h i a les 17:00h
Recorregut: Carrers del Nucli Antic 

Durada: 2 h / Gratuït

L’Autobús de la HIFE 
protagonitzat per la Hispano Fuente en Segures S.A.

Dissabte 19 de maig i diumenge 20 de maig 
a les 11:00 h i les 17:00h

Parada: C/ Sant Josep - Recorregut: Itinerari 3 
Durada: Viatge aproximat 15 min / Gratuït

Lo Cartero  protagonitzat pel Sr. Josep Vidal
Dissabte 19 de maig a les 11:30 h i les 19:00h i 
diumenge 20 de maig a les 11:30h i les 17:30h

Recorregut: Carrers del Nucli Antic 
Durada: 1,30 h / Gratuït

Les Monges van d’excursió a la Carrova 
protagonitzat per alumnes Escola de teatre i circ d’Amposta
Dissabte 19 de maig i diumenge 20 de maig a les 11:00h

Recorregut: Carrers del Nucli Antic 
Durada: 1,30 h / Gratuït

Parada Ramadera 
protagonitzat per la Ramaderia Hilari Príncep
Dissabte 19 de maig i diumenge 20 de maig 

de 10:00h a 24:00h
Lloc: C/ Sant Roc i trav. Sant Isidre 

(Animals vius) / Gratuït

Entrenament del Club de Fútbol Amposta 
protagonitzat per EtcA i CF Amposta

Dissabte 19 de maig i diumenge 20 a les 11:45h
Recorregut: Carrers del Nucli Antic 

Durada: 1,15 h / Gratuït

Ronda dels Mossos d’Esquadra
protagonitzat pel Servei Històric dels Mossos d’Esquadra

Divendres 18 de maig a les 19:15h 
Recorregut: Carrers del Nucli Antic 

Durada: 1 h / Gratuït

DES DE L’AMPOSTA CENTENÀRIA…

Recreació de les parades ambulants i serveis 
del mercat de primers de segle XX entorn al cen-
tre històric de la ciutat. És l’eix central de la festa 
i l’element que li dóna nom. Molts dels paradistes 
són d’Amposta i d’altres poblacions de les Terres de 
l’Ebre, i també en venen d’altres contrades, alguns 
dels quals són mestres artesans i fan tallers i de-
mostració dels oficis, tot creant amb les seves eines 
els productes artesanals a la mateixa parada.  A les 
parades trobarem productes alimentaris (verdures, 
fruites, arròs, pans, dolços, mel, olis, vins, format-
ges i derivats làctics, embotits, fruits secs, torrons...); 
plantes aromàtiques i remeieres. 

Els oficis representats són molt diversos: fusters; 
sabaters i artesans del cuir, terrissaires, basters, fe-
rrerforjador, artesans de la pauma i altres fibres ve-
getals; joiers, vitraller, forners i pastissers, carnissers 
i xarcuters, barbers, restauradors, arts gràfiques, ro-
bes i complements de vestit tradicional.  

També les tavernes, fondes i restaurants dispo-
saran de begudes i menjars típics del Delta.  Tot 
plegat per reviure una època!

 Divendres 18 de maig de 17:00h a 23:00h 
       Dissabte 19 de maig de 10:30h a 24:00h
       Diumenge 20 de maig de 10:30 a 22:00h
Lloc: Carrers del Nucli Antic
Venedors, paradistes, oficis, tavernes i fondes
Recomanat per a tots els públics / Venda de productes i serveis



La vida cultural a la ciutat
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Fes de la Festa el teu 
plató a la Plaça!

Concurs creatiu de fotografia amb mòbil per 
a joves de la X Festa del Mercat a la Plaça 
d’Amposta   (10 anys - 10 àmbits - 10 instants)

Grups conformats per 4 joves (11 a 17 anys) que 
hauran de realitzar un àlbum digital conjunt selec-
cionant un total de 10 propostes d’imatges sobre 
els 10 àmbits de la X Festa del Mercat a la Plaça 

realitzades entre el 17 i el  20 de maig 2018.
Premi a la millor proposta de grup: 4 mòbils patro-

cinats per Yoigo Amposta.
Requisits i condicions a www.festadelmercat.cat

Organitza: Ajuntament d’Amposta

Exposició “Els paisatges a la taula”

Dates: Del 2 de març al 20 de maig de 2018
Lloc: Sala d’exposicions temporals del Museu de les 
Terres de l’Ebre
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre i Xarxa de Mu-
seus d’Etnologia de Catalunya 

Museu de les Terres de l’Ebre
Exposició “10 Anys de la Festa del Mer-
cat a la Plaça d’Amposta. Tradició i cul-
tura ebrenques a principis del segle XX.”

Inauguració: 16 de maig a les 19:30 h
Dates: Del 16 de maig al 24 de juny
Lloc: Vestíbul del Museu de les Terres de l’Ebre
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre, Ajuntament 
d’Amposta i Dept. de Cultura de la Generalitat.

Dia Internacional dels Museus. 
Jornada de portes obertes al Museu de 
les Terres de l’Ebre

Data: 19 i 20 de maig
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre.

Presentació dels 2 Treballs guardonats 
amb el X Premi de Recerca a Batxillerat 
“Ciutat d’Amposta”
Organitza: Ajuntament d’Amposta

“Destil·leria Vidal, pioners d’una època” 
per Jordi Acacio Prat.
Data: 4 de maig a les 19:30h
“Música, teatre i ball al Casino dels anys 20” 
per Jaume Rosa Miró.
Data: 5 de maig a les 19:30h

Institut de Tecnificació 
d’Amposta

L’ampa iTEC i l’institut de Tecnificació participaran 
en l’activitat de decoració i ambientació de l’institut

Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó

Presentació del Conte de la Festa del Mercat a la 
Plaça de Núria Ibáñez.
Dijous 17 de maig a les 19:30h
Organitza: Onada Edicions i  Ajuntament d’Amposta

Centre d’Art Lo Pati
Exposició: “One land, one thousand lands-
capes Mapping the experience of  living and 

being in a place”

Dijous 17 de maig a les 19:00h
Projecte homònim desenvolupat els darrers dos 
cursos per l’iTEC d’Amposta i el programa L’Aula 
al Pati, en el marc del programa Erasmus+, amb la 
participació de centres educatius de Vittoria (Sicília) 

i Split (Croàcia).

Centres Educatius
APASA

Dijous 18 de maig els diferents serveis junts rea-
litzarem una festa al pati amb música especial de 
la festa, balls vestits típics i berenarem panoli i llet 
amb xocolata.
10.30h - Un grup de nois del Centre Ocupacio-
nal l’Àngel realitzaran un taller de com fer panoli 
a l’Espai Ebre KM0 a una de les classes de P5 del 
Col·legi Consol Ferré.

Soriano-Montagut i Miquel Granell

Preparació dels Jocs Tradicionals.

Escola Consol Ferré

Des del menjador es fa un Photocall al vestíbul 
principal del centre ambientat amb l’època i la festa 
i gimcana amb jocs tradicionals.

Escola Mestre Agustí Barberà

Actuació amb l’alumnat de l’escola que realitza un 
taller de jotes.
Preparació dels Jocs Tradicionals.
Venda de sabó artesanal.

Restaurants de 
Poble Nou del Delta

Ronda de Gaiteros Navateros.
Dissabte 19 de maig a les 13:00h
Cercavila pels diferents restaurants i bars de Poble 
Nou del Delta

Oficina de Turisme (Antic Escorxador)
Exposició de Bicicletes antigues d’oficis i projecció 
Càpsules Audiovisuals d’oficis antics de les Terres 
de l’Ebre a càrrec de Delta Produccions.

Del 16 de maig al 5 de juny
Horari: Tots els dies de 9:30 a 13:30h

Antiga Farmàcia Ferré
Exposició de ceràmica: 

“Dones” de Conxita Sancho
Lloc: c/ Major



TOTHOM ES PREPARA PER ALS 10 ANYS
Càpsula d’aparadorisme 
dirigida als comerços

Un any més des de la regidoria de Comerç i Mer-
cat Municipal i dintre d’A la Vora- el pla dinamitza-
ció comercial d’Amposta es va organitzar un curs 
d’Aparadorisme professional, dirigit al sector del 
comerç per la X Festa del Mercat a la Plaça. Fou im-
partit per l’empresa Komercium, l’Institut Superior 
de Comerç. La temàtica d’enguany és els 10 anys de 
la Festa amb tots els elements que la constitueixen.
Visitem els comerços i els seus aparadors!

Taller d’indumentària 
tradicional

El Taller d’indumentària tradicional de la Festa del 
Mercat a la Plaça iniciat fa nou edicions va començar 
el passat mes de febrer als baixos de la Biblioteca 
Comarcal Sebastià Juan Arbó. Durant aquests deu 
anys s’han anat dissenyant i confeccionant nombro-
ses peces d’ indumentària femenina, masculina i in-
fantil, relacionades amb el món del treball (de camp, 
botiguers, agutzils, etc.) i també roba de mudar i al-
tres peces pròpies de l’època. El taller l’ha conduït 
Marina Vives. Vestim-nos d’època!

Taller de ball per a 
la Sarsuela

Amb motiu de la preparació de l’espectacle Antolo-
gia de la Sarsuela, s’ha estat realitzant un taller set-
manal d’assaig i muntatge per tal de preparar les es-
cenes escollides d’entre els diferents muntatges de 
la sarsuela dels darrers set anys. Aquest taller ha es-
tat conduït per l’Escola de Dansa Jacqueline Biosca.
Gaudiu dels espectacles de la Festa!

Taller de balls de principis de segle XX

També s’han fet els tallers preparatius per als balls populars impartit per l’Escola Quick Dance d’Amposta 
a càrrec de Rita Moya i Agustí Ferré. L’espectacle resultant d’aquest taller es fa en el marc de l’Espectacle 
de Balls Populars amb el grup Tres Fan Ball a la Plaça de l’Aube, el dissabte dia 19 de maig. Tres Fan Ball 
porten més de 20 anys promovent la sensibilització per la nostra música popular, amb la seva tasca de 
divulgació que han realitzat grups d’Europa i particularment de Catalunya.
Veniu tots ballar a la Plaça de l’Aube!

Taller de gastronomia
Després d’altres tallers relacionats amb la gastro-
nomia i la cuina tradicional d’Amposta i les Terres 
de l’Ebre realitzats en edicions anteriors de la Fes-
ta del Mercat, enguany, es fa un taller conduït per 
l’Associació de Venedors del Mercat amb Clara Lor 
a partir de la recepta del nostre territori “L’Arròs, 
col, fèsols i figues a la paella”. Els taller va tenir 
lloc a l’espai Ebre KM0 de l’Oficina de Turisme 
d’Amposta. Mengeu-vos la Festa!
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Guarniment de Balcons
L’Ajuntament Amposta convida els veïns i veïnes 
de tota la ciutat a engalanar els seus balcons durant 
la X Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta, amb la 
col·locació dels domassos i banderes a l’edifici de 
l’Ajuntament, aquest any, i amb motiu dels 10 anys 
de la Festa a fer extensiva aquesta acció a tothom

Taller de pintat de 
terres amb patrons de 

paviment hidràulic
Taller de pintat de terres amb patrons de paviments 
hidràulic de principis de segle XX impartit per Ja-
vier de la Riba a l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta 
per a la X Festa del Mercat a la Plaça. Presentació de 
la tècnica i intervenció pràctica al terra d’un pont. 
Mitjançant plantilles de l’artista visual català basa-
des en rajoles hidràuliques clàssiques, convertiran 
un lloc de pas en un lloc d’estada. 
“Es vol posar de manifest la dura situació migratòria que 
estan vivint milers de persones en l’actualitat. Gent a la que 
se l’ha oblidat a fer vida en no-llocs. Quan no tens on tornar, 
cada lloc es converteix en la teva llar”. 



VII CONCURS D’APARADORS 
“Els 10 anys de la Festa del Mercat a la Plaça”

Des de la regidoria de Comerç d’Amposta i Mercat 
Municipal s’ha convocat per setè any consecutiu 
aquest concurs, convidant a tots aquells negocis, 
centres, botigues i serveis del municipi a engalanar 
els seus aparadors o establiments inspirats amb la 
temàtica de “Els 10 anys de la Festa del Mercat” 
sumant-se un total de 42 aspirants.

Prèviament es va realitzar la “Càpsula 
d’Aparadorisme” amb un gran èxit d’inscrits per 
tal d’oferir eines, idees i possibilitats per guarnir 
els aparadors i establiments interessats. L’èxit va 
ser aclaparador, amb les places esgotades ja des 
d’abans de començar.

S’ho han treballat molt i així, el proper dijous 17 
de maig a les 18:00h tindrà lloc l’esperat “Lliura-
ment dels Premis” als guanyadors amb el bus de la 
HIFE amb el qual anunciarem que arriba la Festa 
i el posterior “Últim sopar a les fosques”, un cop 
lliurats els premis. No us oblideu de vestir-vos per 
a l’ocasió!

 Les Labors de Cinta i Humbelina 
Av. Aragonesa, 82

 Merceria Reche 
Plaça Cecília Carvallo, 8

 Racó de la festa 
C/ Sebastia Juan Arbó, 47

 Creixell C/ Jacint Verdaguer, 26
 Estanc nº1 Av. de la Ràpita, 57
 Germanes Balart  Av. de la Ràpita, 60
 Galeries Espanya Av. de la Ràpita, 5
 Pastisseria Alemany C/ Sant Josep, 19
 Xesca C/ Estel, 29
 Remei merceria C/ Felip II, 2
 Pam’s sabateria Av. de la Ràpita, 34
 Nono C/ Miquel Granell, 38
 Detalls Av. de la Ràpita, 37
 Orgànic - C/ Agustina d’Aragó, 4
 Puericultura Àngels

Av. Alcalde Palau, 26
 La Sifoneria - C/ Tarragona, 4
 Agrapats - C/ Tarragona, 32
 Temptacions Van Gogh C/Madrid, 8-10
 Sara Domènech C/Parlament, 29
 Silvia Forcadell C/Palau i Quer, 16
 Gringo C/Miquel Granell, 12
 Tu & jo C/Ronda, 30
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Les labors de Cinta i Humbelina 
Av. Aragonesa, 82
Merceria Reche 
Plaça Cecília Carvallo, 8
Racó de la festa 
C/ Sebastia Juan Arbó, 47
Creixell - C/ Jacint Verdaguer, 26
Estanc nº1 - Av. Rapita, 57
Silvia Forcadell - Palau i Quer, 16
Germanes Balart  
Av. de la Rapita, 60
Galeries Espanya - Av. Rapita, 5
Xesca - C/ Estel, 29
Remei merceria - C/ Felip II, 2
Botiga del Riu - Av. Sant Jaume, 1
Maria art fotogrà�c - Estel, 33
Pam’s sabateria 
Av. de la Rapita, 34
Nono - C/ Miquel Granell, 38
Òptica l’Esguard - Av. Rapita, 125
Pastisseria Pous Av. Santa Barbera, 17
Detalls - Av. de la Rapita, 37
Joeria Diamant - Av. La Rapita, 30
Carnisseria Idiarte  
C/ Gran Capità, 11
Orgànic - C/ Agustina d’Aragó, 4
Puericultura Àngels - 
vda. Alcalde Palau, 26
La Sifoneria - C/ Tarragona, 4
Agrapats - C/ Tarragona, 32
Temptacions Van Gogh - C/Madrid, 8-10
Tonda joiers - C/ Corsini, 66
Pastisseria Alemany - C/ Sant Josep, 19
Llenceria Alicia - C/ Sant Josep, 15-17
La Pepa - C/ Sant Antoni, 49
Maragda joiers C/ Alcalde Palau, 52
Espai cultural Guaix
 C/ Sant Miquel, 5
Dándara - C/ Major, 7
E-Tecnileds - C/ Santa Teresa, 1
Llibreria Alba - C/ Miquel Granell, 8
Unió Òptica - C/ Miquel Granell, 1
Coses de casa/Primera posada 
 C/ Madrid, 9
Bricocenter Amposta 
Avda. de la Rapita, 23
Tu i jo disseny - C/ Ronda, 30
Biblioteca Amposta - Castell, 13-15
Escola Soriano-Montagut 
C/ Balada, s/n
Llar d’infants “la Sequieta”
Passeig del canal ,90
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 Xtu C/ Góngora, 6
 Espai cult. Guaix C/ Sant Miquel, 5
 Personal Foto Av. de la Ràpita, 6
 Llibreria Alba C/ Miquel Granell, 8
 Dándara C/ Major, 7
 Maragda Joiers C/ Alcalde Palau, 52
 Armengol C/ Estel, 7
 Llenceria Alícia C/ Sant Josep, 15
 Primera posada C/ Madrid, 9
 16 Flors C/ Estel, 16
 Recycling System C/ Toledo, 7
 Opticalia Av. Santa Bàrbara, 45
 La Pepa C/ Sant Antoni, 49
 N&S Calçats C/ Estel, 38
 Festa C/ Murillo, 46
 Escola Soriano-Montagut 

C/ Balada, s/n
 Llar d’infants “la Sequieta”

Passeig del canal , 90
 Llar d’infants “la Gruneta”

Av. Santa Bàrbara, 83
 APASA

Av. Josep Tarradellas, 14-34
 Centre de Tecnificació

C/ França, 19
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VI TASTA EL MERCAT 
DE NIT 

En aquesta nova edició del Tasta el Mercat de Nit els para-
distes ens deleitaran amb diferents tapes elaborades amb 
productes de proximitat que podeu trobar cada dia al Mercat 
d’Amposta. Ens amenitzarà el tast el Combo musical de la Fila 
amb un variat repertori musical. Una vetllada inoblidable que 
viurem després de l’Acte Inaugural i amb l’arribada del Seguici 
de la Festa cap al Mercat. Veniu, gaudiu i mengeu al Mercat!

Lloc: Mercat Municipal d’Amposta
Horari: divendres 18 de maig de 20:30h a 23:30h. 

Preu: 2,5 € tapa + 1€ beguda (Sense seients)

PEIXOS CLAUDIO
Estofat de pop amb patata 

Pop sofregit a l’aroma d’alls negres.
CARNS LAFONT

Callos nostres amb cigrons
Piruleta de carn amb cor de formatge

Paperina de carn arrebossada a la pizza
Mini frankfurt de la casa
Secret ibèric a la planxa.

CARNISSERIA VILLARROYA
Lassanya de carn

Croquetes casolanes
Fingers de pollastre

Canelons de ternasco.
MUAKA ROBA ECOLÒGICA
Paté d’alvocat, ou, surimi i llagostí

Melmelada de tomàquet amb ametlles i formatge
Picadeta de tomàquet, olives, abadejo i ceba 
Angulinyes amb ou, ceba, patata i maionesa.

MARILOURDES PEIXATERIA
Paella marinera 

Brotxetes de tonyina 
Fideus de tonyina amb melmelada de gengibre 

Sushi 
Bunyols de bacallà 

Clotxa 
Mandonguilles de canana amb pèsols.

ESPAI VERD
Truita amb patata i ceba.

LES DELICIES DEL MERCAT
Carpaccio de llagostí 

Ensalada russa
Bacallà al forn amb allioli 

Torpedo de llagostí 
Dolços de la terra

TAPES OLIVES DOLORS
Sandwich “divertido”

Brotxeta de mandonguilles
Burguer de truita d’oliva.

CARNISSERIA QUERAL
Pastís de carn 

Amanida semifreda amb cansalada 
Mandonguilles de carn amb pernil ibèric i pinyons 

Callos 
Truita de patata i botifarra amb allioli gratinat

Podreu “SOPAR A LES FOSQUES” dijous 17 a partir de les 20:00h i 
menjar a les IX JORNADES GASTRONÒMIQUES a:

 AGRAPATS
C/Tarragona 32 // 695 267 692

Torrades de benvinguda amb anguila fumada
Carpaccio de gamba amb pinyons

Esqueixat de bacallà amb tomàquet, olivada i fruits secs
Variat d’ibèrics

Assortit de formatges
……………..

Pastissets acompanyats de mistela i músic 
Cafè inclòs  

Acompanyat amb els vins del celler Altavins de Batea.
25€ persona

 SALATS BACALLANERIA
Av. Santa Bàrbara 21 // 977 705 945 - 605 780 435

Tota classe de degustacions amb la cuina del bacallà 
i productes tradicionals

Racions a partir de 6 €

 BOSC DE RIBERA
C/ Berlin 4, Polígon Tosses // 977 70 22 80

Coca de recapte de la casa
Tomàquet amanit amb ceba, herbes de l’època,

olives mortes, fèsols i rajolí d’oli d’oliva.
Panera de pa cassòla amb tomàquets de l’hort i allets.

Safata de mandongo de l’època, “Fritos” de porc
amb tomàquet, ceba i patata al caliu.

……………..
Pa, vi i sucre

Cafès de Perol
Porró de vi i gerra d’aigua

16€ persona (mínim 2 persones. Sota comanda)

 LO PATI D’AGUSTÍ 
C/de l’Ebre 10, Poble Nou del Delta //  977 05 30 00

Entrants a compartir: esqueixada de bacallà, croquetes caso-
lanes i musclos al vapor

Plat principal a triar entre: arròs tot pelat o marinera, paella 
mixta, arròs negre o fideuada

……………..
Dinastía Vivanco Rioja blanc o rosat, negre Terra Alta

Postres a triar: crema catalana, menjar blanc, pastís de xoco-
lata i mel i mató

22,50€ persona (mínim 2 persones)

 LA SIFONERIA
C/ Tarragona 4, // 977 70 22 12 - 679 59 84 44

Entrants per compartir: Ous estrellats amb botifarra negra, 
Torradetes d’anguila fumada i anques de granota.
Escolliriem entre: bacallà en suquet i ou estrellat, 
Botifarra de pagès en mongetes i galta de bou.

…………….
Postres tradicionals, vi, aigua i cafè

15€ persona

 ELS ULLALS
C/ Burgos 34, 43870 // 618 75 55 86

Farinetes de l’àvia Pepeta, torrada d’escalivada amb sardina 
de casco, cassola de pop amb patata marinada, musclos del 

Delta i amanida de pollastre de corral amb escabetx.
A escollir entre: Bacallà a l’antiga o graellada de carn amb 

torrada d’allioli
…………….. 

Degustació de dolç de l’època 
Celler, aigües minerals, vi D.O. Terra Alta i cafès.

20€ persona

 LA NUOVA TRATTORIA
Avgda. Ràpita 40, // 977 78 51 53

Primers a escollir: Carpaccio: carn, bacallà, tonno, salmó. 
Amanida caprese o campagnola.Vitel Tone o 

Provolone al forn
Segons a escollir: Pasta de la carta (excepte tris de pasta. 

Pizza de la carta. Entrecôte, brasa suplement (+5€). Ossobu-
co amb guarnició o salmó al forn amb cruixent de pesto

……………..
Tiramisú, panacota, gelat, pastís de formatge, iogurt amb  

taronja i mel i pastís de xocolata.
Lambrusco o vi, aigua o refresc.

22€ persona

 ILLA BAR
C/Mestre Suñé 10 // 977 702 934

Sopa del perol
Fricandó amb carxofa o bacallà a l’allioli de mel.

……………..
Postre casolà, menjar blanc
Beguda inclosa, aigua i vi. 

19,50€ persona

 LA GRAMOLA
C/ Estel 12, // 977 70 66 33

Entrants: Coca de recapte, amanida amb una mousse 
d’anxova i rissotto de verdures. 

Segons a escollir entre: Secret Ibèric marinat o Bacallà a la 
tempura

…………….
Postres elaboració pròpia

Begudes negre, blanc rosat o aigua
Pa i cafè

22€ persona

 PIZZERIA MORÉ
C/Velázquez 82, // 977 70 43 84

Carxofa amb sobrasada
Pizza milfulls de carn i pizza milfulls de bacallà

Lassanya de baldana.
……………..

Postres: pastes de la Pastisseria Moré.
Pa, 1 copa de vi i aigua

13€ persona

 PETIT CAFÈ
Av. Alcalde Palau 3, 608 70 57 25 Imprescindible reserva

Plats de cuina tradicional 
6€ plat

 PUB VAN GOGH 
C/ Madrid 9, 675 960 029

Gaudeix dels nostres còctels especials per la Festa:
La ferrereta 
Còctel Indià

Còctels 0,0%: cítrics, els ullals i Lo gin del Mercat

 RESTAURANT L’ANTIC
Av. de la Ràpita 128, 977 705 519

Entrants a escollir entre: esqueixada de bacallà o sardina 
en escabetx 

Primer a escollir entre: sèpia en pèsols o sopa de peix (amb 
recepta antiga) 

Segons a escollir: guatlles en escabetx, bacallà en ceba i 
tomàquet o rostit de pollastre 

…………….. 
Pa en vi i sucre o Menjar blanc 

Cafè i begudes incloses
22€ persona

 TEMPS DE TERRA
Partida de l’Ametller s/n, 977 090 894

Amanida Temps de Terra
Tastet de crema de verdures de temporada
Mitjana de vedella amb guarnició de la casa 

…………….. 
Postres

Cafès i dolços
Vi Abrunet de Frisach, aigua i pa

30€ adults i 10€ nens

 EL SECRET
Av. Josep Tarradelles 94, 618 75 55 86

Farinetes de l’àvia Pepeta, torrada d’escalivada amb sardina 
de casco, cassola de pop amb patata marinada, musclos del 

Delta i amanida de pollastre de corral amb escabetx.
A escollir entre: Bacallà a l’antiga o graellada de carn amb 

torrada d’allioli
…………….. 

Degustació de dolç de l’època 
Celler, aigües minerals, vi D.O. Terra Alta i cafès.

20€ persona
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10 ANYS DE FESTA

A finals de l’any 2007 l’Ajuntament d’Amposta, a 
través de la regidoria de Cultura i Festes, va iniciar 
la preparació del programa d’actes de commemora-
ció del Centenari de la concessió del títol de Ciutat 
a Amposta (1908-2008), a partir del Reial Decret 
de 19 de maig de l’any 1908, atorgat pel rei Alfons 
XIII, i amb Juan de la Cierva y Peñafiel com a mi-
nistre de Governació de l’Estat.
L’aniversari d’aquell esdeveniment històric va sorgir 
com una activitat cultural singular i extraordinària 
a la ciutat. Amb motiu d’això, es va constituir una 
Comissió formada per les entitats i equipaments 
culturals més destacats d’Amposta, per organitzar 
les activitats que es realitzarien durant tot un any, 
des del maig de 2008 fins el maig de 2009.

L’AMPOSTA DE FA 100 ANYS: UNA FESTA DE 
CULTURA POPULAR I DE RECREACIÓ HISTÒRICA

Com a cloenda de tot el programa del Centenari, 
es va impulsar l’organització de la “Festa del Mer-
cat a la Plaça”, en la qual ja es van implicar moltes 
entitats socioculturals de la ciutat, amb l’objectiu de 
recrear el mercat de queviures i artesans de primers 
de segle XX a Amposta, i complementar-lo amb ac-
tivitats ambientades en aquella època, amb música, 
espectacles, teatralitzacions, visites guiades, exposi-
cions, jocs i moltes altres.
Per dur endavant la Festa, l’Ajuntament es va in-
cloure dins del programa “Tallers per a la Festa” del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, coordinat  per l’Institut Ramon Muntaner a 
les Terres de l’Ebre, programa que donava suport a 
tallers per a treballar diferents aspectes de la cultura 
popular i tradicional lligada a festes d’aquest tipus a 
Catalunya.

Durant els anys 2008, 2009 i 2010, els tallers van ser 
un gran puntal per preparar i executar les activitats 
de la Festa. Van començar fent-se 5 tallers:

 Un de recerca i documentació sobre l’època 
de primers de segle XX a Amposta, realitzat per 
l’antropòloga Júlia Idiarte.

  Un de fusteria, en el qual es van construir es-
tructures i mobiliari per a les parades del Mercat de 
la Festa, realitzat per fusters d’Amposta.

  Un d’indumentària de l’època, coordinat per 
modistes d’Amposta i amb la col·laboració del Mu-
seu de les Terres de l’Ebre.

  Un de música, en el que es van estudiar i recu-
perar activitats, personatges i històries relacionades 
amb la música,  coordinat  i realitzat pel musicòleg 
Joan Vidal i amb la col·laboració de Carles Royo i 
Octavi Ruiz. 

  I un de teatre, coordinat per Xavier Aragó, en 
el qual va participar un nombrós grup de dones i 
homes d’Amposta, amb qui es van treballar esceni-
ficacions de la vida quotidiana a Amposta a primers 
del segle passat.

L’any 2010, es van emprendre nous tallers, que van 
aconseguir atreure molts participants entre la ciuta-
dania i les entitats:

  Un del treball artesanal de pauma, impartit per 
Art-Pauma, del Mas de Barberans, per aprendre a 
fer cabassos i altres objectes amb aquesta fibra vege-
tal, tradicionalment utilitzada a les terres de l’Ebre.

  Dos de balls de principis de segle XX, amb les 
escoles Quick Dance i Jacqueline Biosca, per apren-
dre pas-dobles, tangos, valsos, xotis, massurques, 
etc. 

  Un de jocs tradicionals, impartit per Antoni 
Costes, Biel Pubill i Pere Lavega, per aprendre i re-
cuperar jocs i esports tradicionals, i en el que van 
participar activament mestres i alumnes dels dife-
rents centres educatius d’Amposta.

  I un de cuina tradicional, per conèixer recep-

tes i plats de la cuina ampostina del tombant dels 
segles XIX i XX, impartit per M. Carme Queralt, 
antropòloga.

  Els anys posteriors s’hi sumarien nous tallers, 
com el de Fotografia de la Festa, impartit per Film-
snòmades; el de Cal·ligrafia Modernista, amb la 
col·laboració d’Esardi, impartit per Keith i Amanda 
Adams; el de cant de l’himne, amb Cristòfol Pons; i 
el de jota cantada, amb Artur Gaya.
Aquests tallers es reflexarien en les activitats que es 
farien a la Festa i el mercat d’artesans i oficis tradi-
cionals durant els següents anys, al qual s’hi sumaria 
un Taller de Fotografia de la Festa, per aprendre 
habilitats i tècniques per fer retrats, fotografiar es-
pectacles de carrer i fotografia social. A partir de 
l’any 2011, la Festa es va fent cada cop més gran i es 
traspua en l’augment continuat de participants i en 
la quantitat i diversitat d’activitats programades. La 
finalitat de recuperar i divulgar el patrimoni cultural 
i històric de les primeres dècades del segle XX s’ha 
complert, i els ampostins i ampostines s’hi han abo-
cat amb molta energia, compromís i connivència.
L’any 2016, la Festa del Mercat és ja tota una dona: 
plena de vitalitat, oberta a tothom, coneixedora del 
seu passat i capaç de reafirmar-se i projectar-se cap 
al futur amb força amb els objectius clars i sòlids... 
S’ha convertit en un referent de cultura popular i 
tradicional i de festa de recreació històrica a tot el 
territori de les terres de l’Ebre. 
Aquest fet veu el seu reconeixement en què l’any 
2016 és inclosa dins el Catàleg del Patrimoni Festiu 
de Catalunya, per part del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.
És un pas important per fer créixer encara més 
aquesta festa de recreació històrica i convertir-la en 
un pol d’atracció de visitants foranis, i amb aquest 
objectiu s’enfoca l’edició del 2017, el novè any de 
Festa, amb una imatge gràfica renovada i un fort 
impuls en promoció exterior.

Llegiu el document 
ampliat dels 10 anys de 
la Festa al web: 
www.festadelmercat.cat
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EL CENTENARI DE 
LA CIUTAT D’AMPOSTA

El naixement de la Festa i la implicació ciutadana

espectacle de teatre i música pels carrers del nucli antic, 
“Una passejada pel temps”, des del Mercat recreat a la 
Plaça de l’Ajuntament, d’on les nimfes amb llum acom-
panyaven el públic fins el Ball de Festa Major a la Plaça 
de l’Aube i altres escenificacions, com les cosidores, els 
camàlics i la taverna dels Quatre Cantons, al Cara-sol.
Aquest primer any ja es va convertir en un esdeveniment 
que va aixecar molta expectació, convertint la Festa en 
una activitat singular i molt activa, ja que va significar 
una important mobilització i participació d’entitats i ciu-
tadans d’Amposta. 

I EDICIÓ-2009
La primera Festa del Mercat es va fer a la Plaça de 
l’Ajuntament i carrers del nucli antic  el cap de setmana 
dels dies 23 i 24 de maig de 2009, centrada ja en dos 
àmbits clau: 

  El Mercat de parades de queviures i artesans de les 
terres de l’Ebre i d’altres llocs, pel carrer Major i la plaça 
de l’Ajuntament, per recrear les parades ambulants del 
mercat a primers de segle XX, un dels més importants 
del sud de Catalunya en aquella època. 

  Les activitats festives: les dianes de bon matí, cer-
caviles, concerts i serenates de les bandes de música, 
enramades amb jotes i corals, jocs tradicionals, visites 
guiades i espectacles de teatre, que es van fer pels ca-
rrers i places del nucli antic, inspirades en l’Amposta 
centenària. El dissabte matí, la primera inauguració de 
la primera Festa, amb el toc d’inici i el cant de l’himne 
“Oh! Amposta”, i el dissabte nit, ja es va fer el primer 

La Festa arrenca amb força, amb les activitats del 2009 
i amb noves activitats que desperten molta participació:

  Un cicle de xerrades-col·loqui al Museu de les Te-
rres de l’Ebre.

  L’activitat “Vens a jugar? Els jocs tradicionals a 
Amposta”, amb 20 estacions de jocs de saltar, de curses, 
de pilota, de bitlles, etc., i una festa de jocs a la plaça del 
Castell, amenitzada per la Banda de l’Escola de Música 
de La Lira Ampostina.

  La primera sarsuela. L’adaptació de la sarsuela “La 
Gran Via” (1886), amb el títol “Ja tenim pont”, amb les 
alumnes del taller de balls de sarsuela i de l’Escola de 
Dansa J. Biosca, i els del taller de teatre dirigit per M. 
Carme de Francisco, qui va fer l’adaptació del guió de 
la sarsuela i direcció, i l’escenografia a càrrec de Maria 
Pons.

 El primer espectacle “Vermouth Danzat i Varie-
tés”, basat en peces de Joan Suñé, al saló del Casino 
d’Amposta, guionat i dirigit per Juan Manuel Guijarro.

 La primera cursa enigmàtica nocturna del grup “Les 

Marfantes”, inspirada en l’Amposta de principis del se-
gle XX.

  Les exposicions “Amposta 1908, crònica d’un 
temps. Memòria de cent anys de ciutadania” i  “El vestit 
tradicional a Amposta i les terres de l’Ebre”, al Museu de 
les Terres de l’Ebre; i la mostra de llibres i contes antics, 
a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó. 

  La millora de l’ambientació de la Festa, amb la crea-
ció de rètols d’establiments i entitats d’Amposta de pri-
mers de segle XX, pel cicle Mural d’ESARDI, dirigits 
per Antònia P. Ripoll; i la creació del dolç de la Festa pel 
gremi de pastissers i panaders, a partir de la recuperació 
de la recepta del cóc escaldat, guarnit amb sucre llustre i 
amb l’escut centenari d’Amposta. 

  El 2010 es crea el logotip de la Festa, inspirat en la 
imatge d’una dona al Mercat i es posa en funcionament 
la web de la Festa, que aniria creixent en informació i 
imatges any rere any.

II EDICIÓ-2010

 S’incorpora a la inauguració el Pregoner/a de la Fes-
ta, amb l’actor Joan Pera, amb motiu de l’obra “La glòria 
del Mercat”, en homenatge a les dones i a l’ambient de 
mercat.

 També comença La Festa Convidada, , i s’enceta 
amb la Festa de l’Aiguardent de Prat de Comte, que va 
portar una parada, tallers de destil·lació d’aiguardents i 
l’actuació del grup de jota.

 La Festa s’inicia en divendres tarda, amb l’obertura 
del mercat d’artesans, que creix ocupant més carrers, i 
amb tavernes de restauradors d’Amposta dins del Mer-
cat. Enguany també es consolida la gimcana enigmàtica 
de Les Marfantes sempre en divendres nit.

 L’espectacle estrella és el Cabaret del Grau, 
l’”Ampolino”, teatre musical inspirat en els espectacles 
que es feien en teatre d’Amposta a primers de segle XX 
(Tívoli, Casino...), i que es representarà a La Fila, produït 
per Dh Company. 

 La Sarsuela va ser “Agua, azucarillos y aguadiente” 
(1897), adaptada amb el títol “Escenes dolces i aiguar-

dents…al Parque”, i amb la col·laboració d’Estela Ferré. 
 I al carrer, espectacles i activitats de gran i petit for-

mat, com van ser: 
La 6a Trobada de Jotes “Amposta Jota Viva”, organitza-
da amb el grup Paracota;  els concerts de les bandes de 
música; les corals; jocs tradicionals; l’espectacle de tea-
tre al carrer del dissabte la nit, amb les escenes d’”Una 
passejada pel temps”, i les passejades en carro i cavall, a 
càrrec dels membres dels Amics del Cavall d’Amposta.

 L’any 2011 van destacar:
Els treballs d’alumnes i professors d’ESARDI en am-
bientacions i en la senyalètica dels jocs;  la gran impli-
cació de botigues i establiments, amb aparadors i espais 
ambientats; les activitats dels centres educatius, la resi-
dència d’avis, l’hospital, etc. I el cicle de xerrades al Mu-
seu, sobre la cuina ampostina, els artesans de les terres 
de l’Ebre i la història dels cinemes d’Amposta. 

III EDICIÓ-2011
13,14 i 15 de maig

2011

www.festadelmercat.org

13,14 i 15 de maig
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LA FESTA ES CONSOLIDA
La commemoració de centenaris emblemàtics

ca Rossellana, dirigit per M. Lozano i J. Rangel. 
 La Festa convidada van ser les curses de muletes 

tradicionals de Móra d’Ebre, obrint amb aquestes les ac-
tivitats al riu, en les que va col·laborar el Club de Rem 
d’Amposta.

 I per primer any, amb l’Àrea de Comerç, s’endega 

el I Concurs d’aparadors, després de 2 cursos 
d’aparadorisme. Dins de l’àmbit comercial, es van lliurar 
plaques distintives a comerços centenaris. 

 Els espectacles de carrer van continuar amb força, 
reflex de la implicació d’entitats i veïns de la ciutat: els 
jocs tradicionals, concentrats a partir d’ara el diumenge 
al matí al Castell d’Amposta, amenitzats per la banda 
jove de La Lira Ampostina; les teatralitzacions del dis-
sabte la nit, amb les escenes “Parladuries de Mercat”, 
interpretades pels actors i actrius del taller de teatralitza-
cions, Guardet i la rondalla, el cantador Jandret, i Amics 
del Cavall. I el Ball de Festa Major a la Plaça de l’Aube, a 
càrrec de la banda de música La Unió Filharmònica diri-
gida per Carles Royo, i els alumnes del taller de balls de 
l’escola de ball Quick Dance, amb repertori de l’època, 
que acaba amb “bailables” on participen espontània-
ment parelles del públic.

IV EDICIÓ-2012
Els preparatius s’endeguen en més temps. La Festa del 
Mercat ha crescut i les noves activitats comprometen a 
més entitats i persones participants.

 La producció pròpia de cinema mut amb DD Films 
i Filmsnòmades, del curtmetratge “L’herència de l’avi 
Gisbert”, amb BSO de Tomàs Simón. L’estrena va ser 
tot un esdeveniment al teatre d’El Casal. 

 El personatge pregoner va ser “Miquelet Setencà-
rrecs”, amb motiu de l’èxit dels contes de Jesús Serra-
no inspirats en l’Amposta centenària, i amb dibuixos de 
Jordi Alonso.

 L’adaptació d’una nova sarsuela, “La Verbena de la 
Paloma” (1894), amb la participació de molts actors i 
alumnes del taller de balls de l’Escola de Dansa J. Biosca.

 L’espectacle de música en directe i dansa “Les aven-
tures de Tom Sawyer al riu Ebre”, a càrrec de l’Escola de 
Dansa Maria Lozano i l’Associació Musical Filharmòni-

 Continuen els espectacles en locals socials (com les 
Varietés i L’Ampolino, produïts per Dh Company; la 
sarsuela “La Revoltosa” (1897), amb l’escola de dansa 
J. Biosca; cinema mut de primers de segle XX -amb el 
llargmetratge “A Sailor-made man” de Harold Lloyd-; 
l’espectacle de música, ball i teatre a La Lira Ampostina, 
omplint-se de públic de totes les edats.

 El Mercat ocupa ja també el carrer Nou i el carrer 
Sant Pere, després que els altres carrers, estiguessen 
plens de parades d’artesans i oficis, i amb 11 tavernes 
repartides per aquests carrers i places.

 I els espectacles de carrer, els quals creixen també 
en participació, com la cursa enigmàtica de Les Marfan-
tes; les Caramelles; el ball de Festa Major a la plaça de 
l’Aube; les jotes cantades i el concurs de cantadors a la 
placeta del Cara-sol; el concert-serenata; els jocs tradi-
cionals; les tertúlies a la barberia Garriga; les passejades 
en carro i cavall, i tants més!

V EDICIÓ-2013
 És l’any del centenari de la inauguració de les Es-

coles Nacionals (1913). Per aquest motiu, el pregó va 
anar a càrrec de Ramon Gallart, interpretant la figura del 
pedagog Miquel Granell, i  les visites guiades del Museu 
es dediquen a “Cent anys de les Escoles Nacionals. Ruta 
urbana sobre els centres d’ensenyament d’Amposta”.

 La Festa convidada va ser el Ball de Mantons 
d’Ulldecona, amb l’actuació de parelles de ball, del grup 
de grallers i dels gegants Lluc i Pietat. 

  El II Concurs d’aparadors, amb la participació de 
27 establiments de la ciutat. 

 L’any 2013, s’acull la mostra EXPOJOTA a 
l’Ajuntament, promoguda per la Casa de la Jota i el Cen-
tre d’Interpretació de la Jota a les T.E. A més de l’origen 
i trets característics de la jota de l’Ebre amb textos i 
imatges es mostra el “racó dels cantadors”, en homenat-
ge als cantadors de jota improvisada d’Amposta.

 La pregonera de la Festa va recrear la figura de la 
Infanta Isabel de Borbó, “La Chata”, qui va visitar les 
Escoles Públiques d’Amposta el juliol de 1912, interpre-
tat per Montserrat Rosa.

 La Festa convidada és la de la Sega de Deltebre, amb 
un espectacle de cant i balls de jota, i la representació del 
sainet “Lo tardà, ni palla ni gra” pel grup Delta Teatre.

 A més dels tallers d’indumentària i balls, se’n fan 3 
de nous: el de l’himne Oh! Amposta, un de cal·ligrafia 
modernista i un de jota cantada i vers improvisat. 

 En els espectacles en locals socials, destaquen la 
representació de la sarsuela catalana “Cançó d’Amor 
i de Guerra” (1926), amb música i veus dels cantants 
en directe.  Es fa la segona producció de cinema mut, 
“La Consulta del Doctor Forcadell”, produïda amb DD 
Films i Filmsnòmades. Les Varietés al Casino i el Caba-
ret de la Fila, l’Ampolino, són completament renovats. 

 Els espectacles de carrer continuen amb força: balls 
populars, jotes ballades i cantades, i com a novetat, el 
Circ Mozzarella, interpretat per alumnes de l’EtcA i mú-

sics de la banda de La Fila. Els jocs tradicionals es con-
centren el diumenge matí al recinte del castell. I com tots 
els anys, l’espectacle de teatre a la Plaça de l’Ajuntament, 
amb escenes guionades i dirigides per Elvira Tomàs des 
de l’any anterior, el 2013.

 El III Concurs d’aparadors hi concursen més de 30 
aparadors d’establiments de la ciutat.

 Entre les exposicions temporals del 2014, va ser tot 
un esdeveniment la mostra “100 anys d’escola pública a 
Amposta”, a través de la qual es va recórrer la història 
de les emblemàtiques Escoles Nacionals i altres centres 
al llarg de 100 anys a Amposta.

 Dins el Mercat, que ja supera el centenar de para-
des i artesans, acull per primer cop atraccions infantils 
d’època i noves tavernes. 

 Creixen les activitats dels centres sociosanitaris i 
educatius i els restaurants que es sumen a les Jornades 
Gastronòmiques. 

VI EDICIÓ-2014

www.festadelmercat.org
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LA FESTA S’HA FET GRAN!
Noves activitats i reptes

Una edició especial: es compleixen 100 anys de l’inici de 
la construcció del Pont Penjant, obra d’enginyeria em-
blemàtica en aquells anys de primers de segle XX. El 
pregó va anar a càrrec de José Eugenio Ribera, enginyer 
del Pont, personatge interpretat per Àngel Miñana. 

 L’any 2015 destaquen les nombroses exposicions 
que es fan dins la Festa. Al vestíbul de l’Ajuntament, 
les mostres del mòdul de Gràfica Publicitària d’Esardi, 
dirigides per Sefa Villalbí: “Les avantguardes”, amb re-
interpretacions de la tipografia d’avantguarda, l’estil 
Werkman, treballs fets al taller de tipografia de fusta i 
metall, i amb la col·laboració de la Impremta Ampostina 
i l’impressor José M. Pons. I “Apropant-nos”,  una mos-
tra d’obres fusió d’artesania i disseny, fetes juntament 
amb les artesanes del Museu de la Pauma del Mas de 
Barberans. 
I al Museu de les Terres de l’Ebre les exposicions “Cent 
anys del Club de Fútbol Amposta” i la “Força i pes. Els 
camàlics de l’arròs d’Amposta”, que va homenatjar els 
camàlics amb un acte molt emotiu.

 I una nova activitat exitosa: el musical “Fum de 
Caliquenyo”, amb guió de Miquel Simón i música de 
Tomàs Simón, interpretat pels alumnes dels tallers de 
teatre, cant i ball del musical. Per primer any, la sarsue-
la és substituïda per un espectacle de teatre musical de 
nova creació, dirigit per Jacqueline Biosca i T. Simón.

 També van ser mostres de mesos de treball les activi-
tats del 4t Concurs d’Aparadors; el taller d’indumentària; 
les teatralitzacions de la Festa; el ball de Festa Major; els 
concerts i les jotes; el circ Mozzarella; etc. 
. Un mercat de parades d’artesans i oficis cada cop més 
gran i variat, que omple d’ambient i públic els carrers del 
nucli antic d’Amposta.

 I l’emoció viscuda amb l’espectacle de cloenda “El 
batec del Pont”, realitzat el diumenge la nit al carrer del 
Pont, dirigit per l’EtcA i organitzat per l’Àrea de Cultura, 
en què es van reunir dansa, música, circ, teatre, mapping 
al Pont i pirotècnia, seguit per moltíssim públic expec-
tant. 

VII EDICIÓ-2015

 La sarsuela “Els nebots del Capità”, adaptació de 
l’obra de J. Verne, i que va reunir teatre musical, ball 
i cant en directe, dirigida per J. Biosca, À. Miñana, M. 
Medina, J.Príncep i T. Simon. Noves Varietés, amb “La 
boda del Marqués”, i un nou Ampolino, el teatre musical 
“Sang d’artista”, dirigits per J. Guijarro-Dh Company. I 
finalment, la producció de la última part de la trilogia de 
cinema mut, dirigida per J. Galo i produïda per Filmsnò-
mades, amb BSO de T. Simón, “Amposta Mon Amour”. 

 Continuen els Tallers, dels que destaca el de gas-
tronomia, fusió de la cuina tradicional i la nova cuina, 
a càrrec del xef  Xavier Montañés, a l’espai Ebre Km0. 
I les exposicions que rememoren els dos centenaris del 
2016: la mostra “Cent anys del vapor Anita”, al vestíbul 
de l’Ajuntament, i l’exposició “100 anys d’arrels musi-
cals de la Lira Ampostina”, al Museu.
L’any 2016 també va ser el primer any en què la Festa 
compta amb direcció artística, de la mà de Jordi Príncep. 
El programa s’edita en format diari, inspirant-se en els 
diaris de l’època.

VIII EDICIÓ-2016
La inauguració es fa per primer cop en divendres tarda, 
amb el pregó d’Anna Roca, Anita, esposa de Luis G. 
Pons, propietari de l’Anita, interpretat per Clara Salvadó, 
amb motiu del centenari de l’avarada del vapor Anita. És 
també el primer any en què el divendres nit es fa “Tasta 
el Mercat de nit”, impulsat per la Regidoria de Comerç 
i l’Associació de venedors del Mercat, i amenitzat per la 
Big Band de La Fila.
L’Anita i la navegació per l’Ebre centren el V Concurs 
d’Aparadors, l’espectacle “Jotanita al vapor”, el viatge 
històric-poètic realitzat per l’EtcA, la banda de la Lira i el 
Museu... Els espectacles de carrer agafen múscul amb la 
recreació de la transhumància d’un ramat de 300 ovelles; 
personatges com el mossèn, el guàrdia civil, l’esmolet, 
l’orxatero i el sereno. Nous espectacles de música, ball, 
jota ballada i cantada, teatralitzacions al carrer del circ 
Mozzarella i la gimcana enigmàtica nocturna.  

Mut de Ferreries; els passejos fluvials amb el llagut “Lo 
Sirgador” i l’espectacle de música i cant de la Danielle i 
lo sirgador; la III Trobada de Dolçaines i Gralles i el 25è 
aniversari del Grup Sanfaina; els balls populars de Quick 
Dance i “Tres fan ball”; l’assaig-serenata de la banda de 
La Fila; les noves teatralitzacions i personatges de la Fes-
ta, com el guardacanals i els xispes de la Canadiense. 

 La Festa compleix un gran repte: fer-se present a 
festes i fires modernistes com la de Terrassa, i a Ex-
poEbre i B-Travel. Es potencia molt la promoció a TV, 
diaris i revistes especialitzades en paper i digitals. Es crea 
al Mercat l’Espai de Fires i Festes, amb les de Carcaixent, 
Sant Joan de Vilatorrada, Móra d’Ebre i Santa Bàrbara.
I també la imatge gràfica fa un avanç espectacular: es 
dissenya un cartell artístic, realitzat per Adrià Merín, 
representant una dona-deessa, amb una bombeta Edi-
son a la mà sobre un fons floral i elements que evoquen 
l’Amposta centenària. El diari-programa de la Festa in-
clourà també dissenys i formats de notícies i anuncis ins-
pirats en els diaris de primers de segle XX. 

IX EDICIÓ-2017
L’arribada de la llum elèctrica és l’eix central de la Festa. 
Es fa una recerca per Sabina Colomé amb el suport del 
Museu, de la que es genera una conferència i l’exposició 
“L’arribada de la llum elèctrica a Amposta: una transfor-
mació urbana i social (1898-1935). 

 S’hi fan activitats a l’entorn de la llum com el sopar 
de la “última nit a les fosques”, dijous la nit. La inaugu-
ració amb el pregó de Domingo Talarn, qui va intro-
duir la llum a Amposta, interpretat per Cebrià Forcada, 
i la recreació de la inauguració de l’enllumenat públic; 
la càpsula d’aparadorisme i del concurs d’aparadors; 
l’espectacle “Luz Divina. Fonda y casa de comidas”; el 
viatge històrico poètic, fet per Etca i la Fila; el cabaret 
Ampolino “Els bessons elèctrics” i l’acte de cloenda, 
“La llum, Pont a la modernitat”. 

 Altres nous espectacles i activitats van ser:  “Lo 
temps és vida”, a càrrec de Quico el Cèlio, el Noi i el 
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TRADICIÓ I CULTURA
EBRENQUES A PRINCIPIS

DEL SEGLE XX
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XI FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA
17, 18 I 19 DE MAIG DE 2019

Reserva’t les dates
de l’onzena edició

T’esperem!

XIIXX

Descarrega’t la nova 
app de la ciutat d’Amposta!


