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Que la música ens acompanyi
Extra! Extra! Amposta ja té himne! El Mestre 
Suñé l’ha escrit i composat. Unim-nos tots a 
cantar-lo. ‘Glòria al poble, que treballa i que pro-
gressa, glòria al poble que desitja fer-se gran,...” 
Que ens acompanyin els músics de les nostres 
dues bandes, que tot just acaben de començar a 
caminar. També els dolçainers i grallers.

Així devia ser l’anunci de l’estrena de l’himne 
Oh! Amposta. Quan es compleixen cent anys 
d’aquell fet, serà la Festa del Mercat qui estre-
ni himne, per commemorar aquella efemèride i 
també reconèixer el pes de la música en la nos-
tra cultura i tradició. I és que, amb dos bandes 
centenàries, una colla de dolçainers i tabalers i 
nombrosos grups de música tradicional, la mú-
sica forma part de l’ADN d’Amposta. Som ca-

pital musical de tot el país i enguany, en el marc 
de la Festa del Mercat, ho posarem encara més 
en valor.

Al programa hi trobaran nombroses activitats 
musicals lúdiques, festives i també divulgatives, 
sobre aquest eix temàtic, que centra l’onzena edi-
ció de la Festa.

Un any més, els ampostins i ampostines ens en-
dinsarem a l’Amposta del segle XX per reivin-
dicar allò que ens va fer el que som avui en dia. 
Homenatgem els nostres avantpassats i posem 
en valor tot el patrimoni, tant cultural com natu-
ral i immaterial, que ens fa ser com som.
Vivim, tots plegats, els temps en què una petita 
vila va esdevenir ciutat.

Índex d’activitats
 ACTES PROPIS  
6 Lliurament dels premis del VIII Concurs 

d’Aparadors de la Festa
6 Últim Sopar a les Fosques
6 Acte inaugural: "La música, himne d'Amposta" 
6 Toc d’inici de la Festa 
6 Cant de l’himne “Oh! Amposta”
6 Entrada de Sr. Joan Suñé acompanyat per les 

autoritats  
6 Seguici de la Festa cap al Mercat Municipal 
6 Nit dels Museus de Catalunya
6 Concentració de participants de “Lo Passeig”

6 “Lo Passeig” de la XI Festa del Mercat a la Plaça 
6 Piromusical final de la XI Festa del Mercat - Acte 

de cloenda

 ESPECTACLES  
7 “Lo Sirgador i la Danielle” pel Riu Ebre
7 “Lo Garito: l’estraperlo a Amposta”
7 Contes i llegendes de les Terres de l’Ebre: “El que 

es conta i es contava”
7 “Pete & Pat”: Música de pianola amb teatre de 

titelles amb Cia. Bigolis Teatre
7 Escenificació del Mercat a la Plaça “A toc de festa!”
7 “Transhumància” amb la Cia. Xip-Xap Teatre 
8 Vermouth danzat i altres Varietés: “El traspàs”
8 El Circ Mozzarella: "Tortellini grand Itàlia"
8 Cinema mut: “Del pont a les estrelles (el petit 

Houdini)”
8 Cabaret Ampolino: “La Màquina del temps”
8 Ball del país a les Eres del Carasol i Concurs de 

cantadors
9 Ensemble de saxos i ensemble de flautes
9 “Del Pirineo al Mediterráneo”
9 Concert-Serenata amb la Lira
9 Orquestra de ball “Los Forasteros”
9 Concert de la banda de l’Escola de la Lira
9 Tocada final dels grups de Grallers, Dolçainers i 

Tabaleters
9 Tel·lúric: recital de guitarra clàssica

 ITINERANTS  
17 Diana pels carrers
17 Tradicional Ronda de Jotes pels carrers 
17 Arribada de Don Francisco de Villamediana i les 

cupletistes
6 Seguici de la Festa cap al Mercat Municipal
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10 Les Monges van d’excursió a la Carrova
17 Ruta modernista
17 Les Caramelles
17 Arribada del Circ Mozzarella pel Pont Penjant

17 Ronda de Gaiteros Ambulantes
17 La Rondalla per les Tavernes
17 L’Autobús de la HIFE
17 Ruta dels molins: Escuin i arrossers
17 La Rondalla per les fondes
18 Nit de cota a les tavernes
18 II Regata de muletes pel riu Ebre 
7 “Transhumància” amb la Cia. Xip-Xap Teatre 
7 “Pete & Pat”: Música de pianola amb teatre de 

titelles amb Cia. Bigolis Teatre
9 IV Trobada de Grallers, Dolçainers i Tabaleters 
7 Lo Sirgador i la Danielle
18 La Xaranga d’Almassora
18 Volta ciclista Amposta - III Trobada de bicicletes 

antigues al Pont Penjant
6 “Lo Passeig” de la XI Festa del Mercat

 GASTRONOMIA, COMERÇ I TRADICIONS  
15 Mercat d’època
15 Vermouth amb rondalles escrites per Gabriel lo 

Cantador
- Tothom es prepara per a la XI Festa del Mercat
21 VII “Tasta el Mercat de Nit” 
21 “L’últim sopar a les fosques”
21 VIII Jornades Gastronòmiques per la XI Festa del 

Mercat a la Plaça
15 Jocs de taverna
15 Campionat de morra

15 Campionat de guinyot
16 Jocs tradicionals: a què vols jugar?
16 Tallers de balls d’època
16 Taller de pintura per a xiquetes i xiquets
10     Taller de construcció artesanal de Barraques
10 Exhibició de lluita tradicional de les Terres de 

l'Ebre "Lo bac"

 AMBIENT D’ÈPOCA  
15 Mercat d’Època
15 Concentració de Vehicles Clàssics
16 Demostració d’oficis tradicionals

16 Espai de Fires i Festes de principis de s. XX
18,19 La vida cultural a la ciutat
20 VIII Concurs d’Aparadors “La música”
17 Diana pels carrers
15 Taller de ball: “blues”

16 Anem a ballar a la plaça de l’Aube
15 Campionat de guinyot per parelles “Torneig tio 

Heraclio”
21 VIII “Tasta el Mercat de Nit” 
15 Gimcana Nocturna “Enigma 110”
15 Actuació de cant amb Clara Salvadó
16 Taller infantil de pastes tradicionals
19 Exposició “Gaites, gralles i dolçaines” al Museu de 

les Terres de l’Ebre
16 Portes obertes a l'antic col·legi de les monges 
15 Los estraperlistes arriben a Amposta
15 Homenatge a “Gabriel lo Cantador”
18 La Xaranga d’Almassora
16 Tertúlies d’època a la Barberia Garriga
16 Ball popular amb Tres fan Ball i Quick Dance a la 

Plaça de l’Aube
17 Cantada de rondalles i cançons populars 
15 Representació teatral “Les cosidores”
17 Guardet i la rondalla
16 Demostració de balls d’època
9 Música d’època al carrer amb Dalton’s Band
10 Demostració i taller de “Tiradors de rall” i de pes-

car “lo gamber”
17 L’autobús de la HIFE
18 Volta ciclista Amposta - III Trobada de bicicletes 

antigues al Pont Penjant
16 Recreació dels bous al carrer
16 Els Capgrossos d’Amposta
15 Recreació de l’Avantprojecte d’Estatut de 1919

 DES DE L’ AMPOSTA CENTENÀRIA  
10 Lo Llimpiabotes; l’autobús de la HIFE; ronda del 

Sereno; lo Carboner; Los “Sinyorets i Sinyore-
tes” de Terrassa; ronda dels Mossos d’Esquadra; 
l’Esmolet per la ciutat; les monges van d’excursió a 
la Carrova; un pastor, 100 ovelles, 60 cabres i lo seu 
gos Roget creuen Amposta; passejades amb carro 
d’època i cavall; l’arribada de l’Orxatero al Castell; 
lo Guardacanal del Delta, l’entrenament del Club 
de Fútbol Amposta (1915) i “Las Damas inferme-
ras” de la Residència, els Venedors de diaris: “Ex-
tra, extra!” i les Dependentes de casa lo Francès



“Lloem la tradició, amb la celebració d’aquest festeig”

La Festa del Mercat a la Plaça
és un viatge en el temps.
Tot és com fa cent anys,

quan ens van atorgar el títol de ciutat.
I recordar aquest gran succés

per natros té molt pes.
Lloem la tradició
amb la celebració
d’aquest festeig.

Estem segurs que, a partir d’ara recordaran aquests versos. És la tornada del nou himne de la Festa del Mercat. Amb melodia de Tomàs 
Simón i lletra de Miquel Simón, no els enganyarem si els hi diem que el primer cop que el vam escoltar se’ns va posar la pell de gallina. És 
un himne que es mereix la Festa i es mereix la nostra ciutat. I que estrenarem aquesta onzena edició, cent anys després que el Mestre Suñé 
composés l’himne “Oh! Amposta”. 

Per tot plegat, enguany, la música serà més present que mai al programa de la Festa del Mercat. Dedicarem aquesta onzena edició a posar 
en valor el llegat musical de la nostra ciutat a través de diferents activitats, tant prèvies a la Festa com durant els tres dies en què Amposta 
tornarà a principis de segle XX. 

Darrera de cada activitat, espectacle, teatralització, parada, taverna,... hi ha moltes hores de feina d’entitats i persones a títol individual que 
s’involucren de manera desinteressada per fer possible la Festa. Sense ells, aquests tres dies, no seria possible. Des d’aquí, gràcies.

Els animem que un any més surtin al carrer, abillats amb les seves vestimentes d’època, que decorin les portalades i balcons, que convidin 
a amics i familiars de fora d’Amposta a visitar la ciutat i, sobretot, que surtin al carrer i visquin la Festa. Gaudiran de tres dies molt especials, 
però també faran un homenatge als nostres avantpassats, aquells qui van convertir una petita vila en ciutat. 

BENVINGUTS A L’AMPOSTA 
DE PRINCIPIS DEL 

SEGLE XX

- 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’Empresa i Promoció Econòmica
- Regidoria d’Obres, Urbanisme i Activitats

- Regidoria d’Hisenda, Règim Intern i Personal 
- Regidoria d’Esports
- Regidoria de Noves Tecnologies, Transparència, 
Eficiència i Sostenibilitat Energètica
Direcció artística: Jordi Príncep
Producció executiva: 
Tècnica de Cultura: Maite Subirats
Àrea de Cultura: Sara Monserrat, Anna Verge, 
Mary Muñoz i Eugeni Cirac
Àrea de Comerç: Àngel Montes i Anna Navarro 
Dinamització comercial A la vora: Marga Sebastià 
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Adam Tomàs
Alcalde d’Amposta

Inés Martí
Regidora d’Ensenyament i Cultura

Àrea de Festes: Montse Vilanova
Comunicació, premsa i protocol: Vanesa Adell
Imatge, disseny i maquetació: Adrià Merín
Web i App: Xavier Pallarés i Jesús Ferré
Coordinació serveis municipals: Jordi Caballé
Infraestructura i coordinació tècnica: Paco Belvis i 
Jordi Sánchez
Producció tècnica: Musics & Classics
Audiovisuals: Filmsnòmades
Fotografia: Lázaro Fotògraf  i Foto Amposta
Impressió: Setmanari l’Ebre

EQUIP DE LA XI FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA



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 Festa 
(c/ Palau i Quer, 62) on hi haurà la venda an-
ticipada d’entrades a partir del 2 de maig de 
10:00h a 13:00h (de dilluns a divendres) i durant 
els dies de la mateixa.

També podeu comprar les entrades als espec-
tacles de manera online per www.amposta.cat i 
www.festadelmercat.cat a partir del 2 de maig.

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 
XI Festa del Mercat a la Plaça”. Concentració 
diumenge 19 de maig a les 19:45 h a la Plaça 
Ramon Berenguer IV amb l’inici del recorre-
gut.

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.
“L’obra de Suñé és de música popular i ballable. Va ser un dels pri-
mers introductors del cuplet original a Barcelona Segons el propi músic, 
va composar més de 400 cuplets, uns 70 amb música i lletra seva i els 
restants amb col·laboració amb altres escriptors. També una vintena de 
sarsueles  i nombroses sardanes”.     Joana Altadill

Com a compositor es va dedicar en especial als ballables, couplets, 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.
“La música popular de cada temps, la que consumeix el públic el dia a dia, no només és fruit de la veu o l’artista que la interpreta, sempre darrera 
està l’autor. Joan Suñé fou un autor abundant i amb suficient capacitat per crear una producció variada tant de música (cuplets, himnes, sarsueles, 
interludis, etc.) com de lletres. Com tantes vegades succeeix la seva popularitat fou més gran a la seva època que el seu record, esborrat amb el pas dels 
anys més per ignorància que no per la lleugeresa de la seva producció. Tal i com passa avui dia, de la música popular coneixem més l’intèrpret que no 
l’autor i tot i que en el seus anys de més brillant producció fou un home conegut i reconegut, el temps li ha fet la mateixa justícia que a molts compositors 
que treballen a l’ombra dels grans intèrprets”. Carles Royo

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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HIMNE DE LA FESTA 
DEL MERCAT

Breu història de la música
La Festa del Mercat a la Plaça és una festa de 
recreació històrica i cultura popular que recrea 
com es vivia la cultura i les tradicions a les Te-
rres de l’Ebre de principis del segle XX. Una tra-
dició molt arrelada entre la societat ampostina 
des que es va iniciar l’any 2008. 

Els primers anys del segle XIX ofereixen un pa-
norama musicalment molt pobre. La música es-
cènica catalana s’expressà en un llenguatge ros-
sinià i fou molt difícil als compositors de trobar 
una manera pròpia. Els músics més destacats fo-
ren Ramon Carnicer, autor d’una producció reli-
giosa i instrumental i de set òperes italianitzants, 
Melcior Gomis, Baltasar Saldoni i Vicenç Cuyàs, 
autor de La fatucchiera (1838), òpera que causà 
sensació. La sarsuela d’aquest període trobà un 
públic addicte, tant la de títols castellans com la 
de catalans. Pep Ventura reestructurà la sardana 
i fou l’iniciador d’una nova línia.

La música religiosa de la primera meitat del se-
gle es mantingué al marge dels corrents estètics 
europeus, amb excepció de la influència operís-
tica italiana. La majoria de les composicions es 
limitaven a acomplir llur funció, i després, amb 
algunes excepcions, foren oblidades. Els com-
positors de més significació foren: Pere Pascual 
Farreras, Francesc Andreví, Mateu Ferrer, autor 
també d’obres escèniques, i Ramon Carnicer. 
Més tard compongueren obres religioses, també 
de poca originalitat, Joan Aulí, Ramon Vilano-
va, autor d’una missa incorporada al repertori 
tradicional de moltes esglésies catalanes, Josep 
Barba, compositor i teòric, Bernat Calvó i Ma-
nuel Blanch.

En el camp de la música instrumental, els segui-
dors d’Antoni Soler continuaren conreant la ma-
nera scarlattiana, ja superada arreu, i se servien 
del clavecí. La guitarra, que des de feia temps 
havia estat un instrument popular, triomfà so-
bre els altres, especialment sobre l’arpa, com a 
instrument de saló. Ferran Sors, el músic més 
representatiu de la primera etapa del romanti-
cisme musical a Catalunya, obtingué de la gui-
tarra, valorada només per les seves possibilitats 
polifòniques, un màxim d’expressivitat. Malgrat 
que Sors compongué obres escèniques, és cone-

gut avui exclusivament per les peces per a aquest 
instrument. S’hi destacà també Francesc Tàrre-
ga, autor de nombroses transcripcions i de peces 
que, com les precedents, formen part del reper-
tori de guitarra internacional. 

L’iniciador del moviment coral a Catalunya fou 
Josep Anselm Clavé, que donà un primer impuls 
a l’escola musical catalana de la Renaixença. Els 
Països Catalans han donat figures importants a 
la interpretació musical: els directors d’orquestra 
Antoni Ros i Marbà i Enric Garcia i Asensio, 
l’arpista Clotilde Cerdà, els guitarristes Miquel 
Llobet, Emili Pujol, Gracià i Renata Tarragó, 
els violoncel·listes Pau Casals, Gaspar Cassadó, 
Josep Trotta, Ricard Boadella, Marçal Cervera i 
Lluís Claret, els violinistes Joan Manén, Francesc 
Costa, Joan Massià, Eduard Toldrà, Antoni Bro-
sa, Xavier Turull, Montserrat Cervera, Gonçal 
Comellas i Gerard Claret, els organistes Joan 
Suñé i Sintes  i Montserrat Torrent, els pianistes 
Isaac Albéniz, Enric Granados, Joaquim Malats, 
Ricard Viñas, Leopold Querol, Josep Iturbi, Alí-
cia de Larrocha, Rosa Sabater i Eulàlia Solé, el 
flautista Salvador Gratacòs i els cantants Fran-
cesc Viñas, Maria Barrientos, Concepció Super-
via, Hipòlit Lázaro, Concepció Badia, Victòria 
dels Àngels, Montserrat Caballé, Jaume Aragall, 
Josep Carreras, Vicenç Sardinero, Joan Pons, 
Eduard Giménez i Dalmau González.

L’edició d’enguany de la Festa del Mercat està 
dedicada a la música i, en aquesta línia, la festa 
estrena el nou himne de l’esdeveniment, com-
post per l’ampostí Tomàs Simón i amb  lletra de 
Miquel Simón. «Una foto en sèpia de l’Amposta 
d’ans. Un gran escenari amb el Pont de fons. 
S’omple de parades tot el nucli antic. Comer-
ços, tavernes per tots els carrers». Així arrenca 
l’himne, el que serà el protagonista d’aquesta 
nova edició de la festa.

Extret del treball de recerca 
(Joan Suñé Masià) de 
Joana Altadill

Una foto en sepia de l’Amposta d’ans.
un gran escenari amb el Pont de fons.
S’omple de parades tot el nucli antic.

Comerços, tavernes per tots els carrers.
 

Calçotets de vietes, mocador al cap
Faixa i espardenya, vestim com abans.

Portem manteleta damunt del gipó
totes les senyores per anar al mercat.

 
La Festa del Mercat a la Plaça

és un viatge en el temps.
Tot és com fa cent anys,

quan ens van atorgar el títol de ciutat.
 

I recordar aquest gran succés
per natros té molt pes.

Lloem la tradició
amb la celebració
d’aquest festeig.

 
Música, espectacles, jocs també tallers.

Passegem en carro, anem en llagut.
La plaça de l’Aube ball celebrarà

i d’un gran ambient tots disfrutarem.
 

Recordem il·lustres ampostins d’ahir.
Com Miquel Granell o el Mestre Suñé.
Fem un viatge enrere cada mes de maig.

Revivim la Història d’aquesta ciutat.
 

La Festa del Mercat a la Plaça
és un viatge en el temps.
Tot és com fa cent anys,

quan ens van atorgar el títol de ciutat. 
(3 veg.)

  
La Festa del Mercat, 
La Festa del Mercat,

La Festa del Mercat a la Plaça.

Música: Tomàs Simón
Lletra: Miquel Simón
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Lliurament dels premis del VIII 
Concurs d’Aparadors de la Festa
 

Acte propi

Des de la regidoria de Comerç d’Amposta es lliuraran 
els premis convocats per vuitè any consecutiu a tots 
aquells negocis, botigues, centres i serveis que han en-
galanat els seus aparadors, espais o establiments, inspi-
rats amb la temàtica de “La música” .

Dijous 16 de maig a les 17:00h
Lloc: Carrers de la ciutat
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

Entrada del mestre Joan Suñé 
acompanyat per les autoritats
 

Acte inaugural

En el primer centenari de l’Himne a càrrec del com-
positor Joan Suñé, i per primer cop en la història de la 
Festa del Mercat, seran les dues Bandes de Música qui, 
acompanyant a les autoritats, aniran a buscar el nos-
tre pregoner al mateix carrer que el va veure néixer, al 
principi del carrer Major, acompanyant-lo fins la Plaça 
de l’Ajuntament on tindrà lloc el seu pregó. 

Divendres 17 de maig a les 19:30h
Lloc: Carrer Major 
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

“La música, himne d’Amposta”
 

Acte inaugural

Acte d’inauguració de la Festa presidit pel Sr. Adam 
Tomàs, alcalde d’Amposta i la Sra. Inés Martí, regidora 
de Cultura i Ensenyament, amb la resta d’autoritats del 
Consistori, on es recrearà l’anunci del títol de ciutat. 
Pregó de la Festa a càrrec del mestre Suñé. Amb la 
presentació i apadrinament dels gegants de la ciutat i 
de l’Himne de la Festa del Mercat a la Plaça. 

Divendres 17 de maig a les 19:45h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït
Amb seients

Amb Tomás Simón com a Mestre Suñé.
Sense dubte un acte ben especial! 

Toc d’inici de la Festa
 

Acte inaugural

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

Divendres 17 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 
composat per Joan Suñé en el seu primer centenari 
(1919), acompanyades per les Bandes de la ciutat. 

Divendres 17 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, les bandes de música, les co-
rals, la Colla de Dolçainers i Tabalets Sanfaina amb la 
Colla de Gegants i Capgrossos d’Amposta, guiaran a 
tota la gent fins al Mercat Municipal per a l’obertura 
del VIII “Tasta el Mercat de Nit” per la Festa.
 

Divendres 17 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

“Lo Passeig” de XI Festa del Mercat
 

Acte de cloenda

Commemoració col·lectiva on es recrea els passejos 
del diumenge la tarda realitzant un. recorregut pels 
principals carrers de la ciutat i protagonitzat pels parti-
cipants abillats amb la indumentària d’època. Entre els 
participants es lliurarà el Premi “José Tomàs Reverté 
Vidal” a la millor caracterització d’època. 

Diumenge 19 de maig a les 20:00h
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

Piromusical final
 

Acte de cloenda (pirotècnia)

Vora el mateix riu Ebre i la façana fluvial, contempla-
rem la composició rítmica i acolorida de coets tradi-
cionalment disparats per motius festius acomiadant-
nos amb música, foc i colors d’aquesta onzena edició. 

Diumenge 19 de maig a les 23:50h
Lloc: Pl. L’Aube- Pl. del Poadó - Façana Fluvial
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

Nit dels Museus de Catalunya
 

Acte propi

La Nit dels Museus arriba a la 15a edició. Coincideix 
a Catalunya amb el segon any dedicat al Turisme Cul-
tural. El Museu de les Terres de l’Ebre obrirà les seves 
portes per coneixe’l per dins, i en un horari ben espe-
cial: de nit. No us ho perdeu! 

Divendres 17 de maig a les 21:30h
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre
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 directa-
ment del París dels any 20 i s’escapa cap a l’Ebre. Da-
nielle, propietària d’un petit cafè de París on confluïen 
poetes, pintors i bohemis de qualsevol part del món, 
desenganyada per un amor fallit decideix canviar de 
vida fugint cap a terres ebrenques. Després de dos anys 
està plenament integrada en la societat ampostina, on 
conviu i coneix músics de l’Ebre com el mestre Joan 
Suñé. Però els records sempre reapareixen en forma 
de cançons provinents del seu petit local multicultural.  

Únic dia: Dissabte 18 de maig  
Horaris: 17:00h, 19:30h i 21:00h / Durada: 50 min
Lloc: Embarcador d’Amposta
Preu: 7 € a taquilla (Venda anticipada 6 €)
Recomanat per a tots els públics. (Aforament limitat)

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 Cugat i la música de Carlos Luppian.

Contes i llegendes de les Terres de l’Ebre
 

  Canvia el format
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.

Dissabte 18 i diumenge 19  de maig
Horari: 22:00h / Durada: 50 min
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Recomanat per a tots els públics /Gratuït (Aforament limitat)

Producció: EtcA, Escola de teatre i circ d’Amposta . Adap-
tació i direcció: Bienve Borràs. Protagonitzen: Gemma Lluís, 
Guillem Blanch, Mar Vivas, Alicia Oto i Victor Antonio. 
Utilleria i escenografia: Maria Pons Calvet.  Espectacle creat 
amb la col·laboració del Museu de les Terres de l’Ebre a partir 
del recull fet per Maria Joana Minguet.

“Lo Garito: l’estraperlo a Amposta”
 

  Novetat
Lo Garito. L’estraperlo a Amposta. Història mambo 
religiosa. Comisario de abastos, guàrdia civil, marfan-
tes, estraperlistes,.... tenen el seu lloc de trobada al 
Garito. Què amaga lo Garito? Espectacle de teatre i 
música que s’emmarca dins l’època de l’estraperlo a 
Amposta, a càrrec del Grup de dansa Paracota i el 
Grup musical Suc d’Anguila. 

Divendres 17 de maig
Hora: 22:30h / Durada: 75 min. 
Lloc: Sala de Ball de la Lira
Preu: 7 € a taquilla (Venda anticipada 6 €)
Amb seients
Recomanat per a tots els públics. (Aforament limitat)

“Pete & Pat”: Música de pianola 
amb teatre de titelles
 

  Novetat

Dos elegants ciclistes condueixen un tàndem que em-
peny a un pianoman que toca animades melodies. Al-
hora que circulen, criden l'atenció del públic i interac-
tuen amb ell. Quan l'artefacte fa una parada, el piano 
es transforma en un teatrí de titelles on es representen 
les aventures de Pete i Pat, una llebre nerviosa i un 
bulldog tranquil que protagonitzen absurdes situa-
cions.
Idea original, direcció artística i construcció: Ignasi Llorens.  

Diumenge 19 de maig 
Hores: 14:00h, 16:00h i 17:00h / Durada: 45 minuts
Lloc: Carrers del Nucli Antic
Recomanat per a tots els públics /Gratuït
Direcció i dramaturgia: Arnau Colom, Jordi Martí i Ignasi 
Llorens. Intèrprets: Arnau Colom, Jordi Martí i Ignasi Llo-
rens. Música: Jordi Martí. Titelles: Arnau Colom. Vestuari: 
Isabel Franco. Construcció de l’estructura: Tallers Esteve. Me-
cànic de bicicleta: Esports Mariné. Producció: i + i produccions.

“Transhumància” amb Cia. Xip-Xap
 

  Novetat
La transhumància és la migració estacional dels ramats 
a la recerca de les pastures allà on n’hi hagi segons 
l’època de l’any: pastures a la muntanya a l’estiu i pas-
tures a la plana a l’hivern. I així són els nostres pastors, 
porten el seu ramat allà on el públic està reunit per 
gaudir del teatre de carrer. Pastors, cabres, i el nostre 
gos són els personatges principals. 

Però potser tu també acabaràs sent protagonista. Saps 
munyir? I que tal fas de llop?

Dissabte 18 de maig  
Hores: 13:30h i 16:00h / Durada: 45 minuts
Lloc: Carrers del Nucli Antic
Recomanat per a tots els públics /Gratuït
Composició música i lletra cançó: Pau Abrego, Jordi Granell i 
Oscar Ribes. Disseny vestuari: Imma Juanós. Confecció vestua-
ri: Creamix. Disseny titelles: Oscar Ribes. Contrucció titelles: 
Creamix. Intèrprets: Jordi Granell, Imma Juanós, Oriol Gra-
nell, Oscar Ribes i Víctor Polo. Idea i direcció: Jordi Granell, 
Oscar Ribes i Oriol Granell. Producció: Xip Xap S.L.

Escenificació del Mercat a la Plaça: 
“A toc de música”
 

 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 18 i diumenge 19 de maig  
Hora: 12:00h / Durada: 50 minuts
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Recomanat per a tots els públics /Gratuït
Guió i direcció: Elvira Tomàs. Protagonitzen: Participants del 
taller de teatralitzacions del mercat a la plaça
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Vermouth danzat i altres Varietés: 
“El traspàs” 
 

 10 anys!

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 perquè no es produeixi el tras-
pàs. Aconseguiran les cupletistes, salvar el Casino? Un 
espectacle de teatre musical on piano i veus en directe 
són un element fonamental i que fan que puguem re-
cuperar peces musicals del mestre Joan Suñé.

Dissabte 18 i diumenge 19 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: “Tortellini 
grand Itàlia”
 

  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 iti-
nerant. I sí: -Noi siamo il circo Moooozaareeeella!

Dissabte 19 i diumenge 20 de maig
Hora: 18:30h / Durada: 55 min. 
Lloc: Plaça del Castell 
Recomanat per a tots els públics /Gratuït
 
Producció: EtcA Escola de teatre i circ d’Amposta / Direcció: Bienve Borràs. 
Ajudant de direcció: Rafa Martínez. Direcció musical: Àlex Rodríguez / 
Protagonitzen: Alumnes de l’EtcA amb la Big Band de la Fila. Utilleria: 
Antònia P. Ripoll / Vestuari: Nuri Lledó. Carruatges i cavalls: Joaquim 
Mora i Amics dels Cavalls d’Amposta. Col·laboren: APASA, Unió Fil-
harmònica d’Amposta, Bar Kung-Fu, ESARDI, Biblioteca Comarcal Se-
bastià Juan Arbó, Amics dels Cavalls d’Amposta i Ubaldo Rètols.

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 ce-
lebrar el territori. Com a cada Festa, a la mitja part del 
Ball, es realitzarà el “Concurs de Cantadors” (Prèvia 
inscripció a la Fonda del Músic).

Diumenge 19 de maig
Hora: 17:30h / Durada: 1h 30 min 
Lloc: Plaça Carasol 
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. 

Cinema mut: “Del pont a les 
estrelles (el petit Houdini)”
 

  Nou Guió

Un nen amb un somni, un pare deprimit, una dona 
disconforme, un foraster misteriós que acaba d’arribar 
a la ciutat mentre Amposta es prepara per a la festa 
de la primera pedra del pont d’Amposta. Tots aquests 
personatges seran els protagonistes d’una història 
on els somnis, la superació, l’amor, la màgia i el pont 
d’Amposta seran els elements que homenatgen el ci-
nema de principis de segle.  

Estrena: Divendres 10  de maig a les 21:00 h (Entrada gra-
tuïta amb vestimenta d’època fins completar l’aforament)

Dissabte 18 de maig a les 17:30h i 20:00h
Diumenge 19 de maig a les 12:00h i 17:30h
Lloc: Teatre del Casal / Durada: 45 min
Preu: 5 € a taquilla Recomanat per a tots els públics
Direcció i muntatge: Jordi Galo. Guió: Jordi Galo i Albert 
Reverter. Fotografia: Joan Marc Sastre. Ajudant de direcció: 
Vanessa Baptista. Producció: Priscilla Allegre i Helena He-
rranz. Producció executiva: Jaume Moya. Direcció d’art: Maria 
Pons i Daniel Saez. BSO: Tomàs Simón. Tema cançó “Amb 
tu podré” amb Albert Reverter i Sara Waller. Disseny Cartell: 
Adrià Merín.

Cabaret Ampolino: 
“La màquina del temps”
 

  Nou Guió

Venir a l’Ampolino és sempre un viatge en el temps. 
Enguany, però, ho serà per partida doble! Rudolf  
Wells, l’inventor de la màquina del temps, no ha tro-
bat millor lloc on quedar-se a peu que als dominis de 
Jaume l’Ampostí, Divax i Miquel lo Perellonenc. Ells 
l’ajudaran, és clar, però també aprofitaran per treure’n 
unes pessetes de propina. Acompanya’ns un any més 
al cabaret més boig del barri del Grau!

Direcció: Joan Guijarro. Guió: David Bo. Coreografia: Marc 
Lapuerta. Participants: Marc Barberà, David Bo, David An-
guera, Lorenzo Marquina, Xuel Díaz, Manu Barroso, Joan 
Guijarro, Andrej Mikulasek, Anna Segalà, Anna Planell, 
Anna Sagrera, Marc Lapuerta, Nura Pinto, Andrea Molgosa

Dissabte 18 de maig a les 20:30h i 23:00h
Diumenge 19 de maig a les 22:00h
Lloc: Auditori de la Fila
Durada: 1h 25 min
Preu: 7 € (Anticipada 6 €) (Aforament limitat)
Recomanant per a majors de 18 anys

Edu Lacueva, Raul Lorenzo, Agustí Roe, Claudia Domingo, 
Rosa Peláez, Antonio Correa, Igor Leonardo. Vestuari An-
drej Mikulasek. Producció: Dh Company. Control tècnic com-
panyia: XL Produccions. Música Directe, adaptacions i temes 
originals “Un any mes” i “Ampolino”: David Anguera
Músics directe: David Anguera, David Bo, Agustí Roe, Clau-
dia Domingo. Companyia de circ convidada: Circo Los
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Ensemble de saxos i ensemble de flautes
 

 Novetat
Concert musical al carrer i en obert  a càrrec d’alumnes 
de l’Escola de la Unió Filharmònica protagonitzat per 
dos instruments de banda com són el saxo i la flauta.

Dissabte 18 de maig a les 19:30h
Diumenge 19 de maig a les 18:45h
Durada: 1 h
LLoc: Taverna de la Fila
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

“Del Pirineo al Mediterráneo”
 

  Novetat
Chesús, el Avutardo, fill i nét de gaiters, ens parla del 
seu avi, un vell músic de poble, que recorria els pobles 
amb la seva ronda de músics ambulants, carregats de 
vells instruments: gaita, trompa, rabel, viola de roda, 
violí, guitarrico, chiflo, saltiri ... El evoca amb tal inten-
sitat, que, ¡es transforma en el seu avi! I entre tots dos, 
avi i nét, van entrellaçant les músiques, les històries, 
tradicions i llegendes de la vida rural de fa un segle.

Diumenge 19 de maig  
Hora: 23:00h / Durada: 1 h
Lloc: c/ Sant Joan 2
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Guió, direcció i intèrpret: Jesus Pescador. Producció: Los Navegantes. 

Concert-Serenata amb la Lira
 

  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 19 de maig  
Hora: 19:00h / Durada: 45 min
Lloc: Plaça del Carasol
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

Música al carrer amb Dalton’s Band
 

  Novetat
Aquest conjunt ens farà moure fins ben tard amenit-
zant musicalment el carrer Sant Josep amb diverses 
peces que es ballaven a principis de segle XX en am-
bients de festa i celebració.

Divendres 17 de maig  
Hora: 23:00h / Durada: 2 h
Lloc: Cafè Republicà
Recomanat per a tots els públics   /  Gratuït

Orquestra de ball “Los Forasteros”
 

  Renova continguts
La música té una gran tradició i importància a la ciu-
tat, també durant les Festes Majors. El 1904, arriben a 
Amposta treballadors procedents de La Vall d’Uixó i 
Nul·les que fugen de la crisi econòmica i de la manca 
de treball. “Los Forasteros” amenitzaran la nit del dis-
sabte fins l’últim minut d’una intensa jornada.

Dissabte 18 de maig  
Hora: 23:30h / Durada: 1 h
Lloc: C/ Sant Josep
Recomanat per a tots els públics   /  Gratuït

Direcció: Àlex Rodríguez. Protagonitzen: Músics de la Fila

Concert de la banda de l’Escola de la Lira  Renova continguts
Actuació musical protagonitzada per alumnes de 
l’Escola de música de la Lira sota la direcció de Santi 
Ruiz. 

Dissabte 18 de maig  
Hora: 11:00h i 11:30h / Durada: 1 h
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Recomanat per a tots els públics   /  Gratuït

Tocada final dels grups de Grallers, 
Dolçainers i Tabaleters 

 Novetat

A les Terres de l’Ebre, sabem de la presència de la gaita 
i el tambor des del segle XVII. Les seves funcions i 
format (conjunt de dos músics, gaiter i tamborer) es 
manté fins els primers anys de la dècada dels 80-90. 
En aquest moment es produeix un canvi, des del País 
Valencià, entra un nou concepte de colla de dolçainers 
formada per molts músics, i de les comarques centrals 
de Catalunya, la influència dels grups d’animació amb 
música de gralles. 

Dissabte 18 de maig  
Hora: 19:00h / Durada: 1 h
Lloc: Plaça Carasol
Recomanat per a tots els públics   /  Gratuït

Per finalitzar la IV Trobada de Grallers, Dolçainers i 
Tabaleters tots els grups participants interpretaran dos 
peces a la Pl. Carasol.

Tel·lúric: recital de guitarra clàssica  Novetat
Tel·lúric és un projecte de música acústica compost 
per Ivan Espada, format al 2018. En aquest projecte 
s’utilitza la música com un mitjà d’expressió pròpi i 
aliè. La música és improvisada i creada a partir de les 
sensacions percebudes en la sessió ajudant a les assis-
tents a relaxar-se i soltar les seues emocions sent elles 
participants. El podem gaudir a l’interior d’un edifici 
històric com és l’Església de l’Assumpció.

Dissabte 18 de maig  
Hora: 20:15h / Durada: 40 min
Lloc: Interior de l’Església de l’Assumpció
Recomanat per a tots els públics /Gratuït (Aforament limitat)
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DES DE L’AMPOSTA CENTENÀRIA…

Un pastor, 100 ovelles, 60 cabres i
lo gos Roget creuen Amposta 

protagonitzat pels Germans Pelegrin 
Dissabte 18 de maig i diumenge 19 a les 11:00h i les 17:00h

Sortida: Pl. de la Castellania
Recorregut: Av. Santa Bàrbara- Sebastià Juan Arbó-Av. Ràpita- Sant 

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

Els venedors de diaris: “Extra, extra!”  
protagonitzat per alumnes Escola de teatre i circ d’Amposta

 
Divendres 17 de maig a les 17:00h

Recorregut: Plaça Ramon Berenguer IV - c/ Major - c/ Sant Josep 
Durada: 3h / Gratuït

“Las Damas infermeras” de la Residència  
protagonitzat per la Residència d’Avis d’Amposta

 
Dissabte 18 de maig a les 11:00h 

Diumenge 19 de maig a les 11:00h i a les 20:00h
Recorregut: Carrers del Nucli Antic

Durada: 2h / Gratuït

L’esmolet per la ciutat  
protagonitzat per Sr. Julián Querol.

 
Dissabte 18 de maig i diumenge 19 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 18 i diumenge 19 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

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

 
Dissabte 18 de maig des de les 18:00h i diumenge 20 de 

maig des de les 11:00h i les 17:00h
Sortida: c/ Alcalde Palau 53

Durada: Aprox. 15 minuts per passeig
Preu: 2 € adults / 1 € infants

Ronda del sereno pels carrers,
protagonitzat pel Sr. Juanito Díaz.

Dissabte 18 de maig a les 21:30h
Diumenge 19 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 18 de maig a les 11:15h i 19:30h

Diumenge 19 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 18 de maig a les 11:30h i a les 19:30h

Diumenge 19 de maig a les 11:30h i a les 18:00h
Recorregut: Carrers del Nucli Antic

Durada: 30 minuts / Gratuït

Los “Sinyorets i Sinyoretes” de Terrassa,  
protagonitzat per l’Associació “Luz y color” de Terrassa.

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

Diumenge 19 de maig a les 11:00h i a les 17:00h
Recorregut: Carrers del Nucli Antic

Durada: 2h / Gratuït

Entrenament del Club de Fútbol Amposta,  
protagonitzat per Escola de teatre i circ d’Amposta i 

CF Amposta. 
Dissabte 18 de maig i diumenge 19 a les 11:45h

Recorregut: Carrers del Nucli Antic
Durada: 1,15 h / Gratuït

Taller de “Tiradors de Rall” i de pescar “Lo Gamber”
Agrupació de caçadors i tradicions del Delta 

de l’Ebre d’Amposta
Diumenge 19 a les 10:30h

Lloc: Pl. de l’Ajuntament
Durada: 1 h / Gratuït

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

Dissabte 18 de maig i diumenge 19 de maig
a les 11:00h i les 17:00h

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

Les monges van d’excursió a la Carrova,  
protagonitzat per alumnes Escola de teatre i circ d’Amposta

 
Dissabte 18 de maig i diumenge 19 de maig a les 11:00h

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

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

 
Divendres 17 de maig a les 19:15h

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

Les dependentes de casa lo Francès,  
protagonitzat pel A la vora - Pla de dinamització comercial, 

 
Dissabte 18 de maig a les 11:30h
Recorregut: Carrers comercials de la ciutat 

Durada: 1,5 h / 5€

Taller : Construcció Artesanal de Barraques 
protagonitzat pels Srs. David Monllau i Josep Joan Segarra

 
Dissabte 18 de maig i diumenge 19 a les 11:00h i les 17:00h

Lloc: Pl. de l’Ajuntament
Durada: 2 h / 5€

Exhibició de lluita tradicional de les 
Terres de l’Ebre “Lo bac”

protagonitzat per Club Kushinkai Terres de l’Ebre
Diumenge 19 de maig a les 12:30h

Lloc: Pl. Ramon Berenguer IV
Durada: 1 h / Gratuït
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HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

DI
VE

ND
RE

S  
17 17:00 ELS VENEDORS DE DIARIS:"EXTRA, EXTRA!" Escola de teatre i circ d'Amposta Plaça Ramon Berenguer IV- 

C/ Major - Av. de la Ràpita
AC 3 h. TP GR. 10

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 RUTA DELS MOLINS: ESCUIN I ARROSSERS Acte propi Sortida: Biblioteca S. J. Arbó                          IT 1 h. TP 5 € 17

18:00 ANEM A BALLAR A LA PLAÇA DE L'AUBE CBE Amposta Quick Dance Pl. de l'Aube AE 1 h. TP GR. 16

18:00 PORTES OBERTES A L'ANTIC COL·LEGI DE 
LES MONGES (VINE I ESCRIU ELS TEUS RECORDS)

Acte  Propi C/ Tarragona 17 AE 3 h. TP GR. 16

19:30 ENTRADA DE MESTRE JOAN SUÑÉ ACOM-
PANYAT PER LES AUTORITATS  

Acte propi C/ Major AP 15 min. TP GR. 6

19:45 ACTE INAUGURAL: "LA MÚSICA, HIMNE D'AMPOSTA" Acte propi Pl. Ajuntament AP 45 min. TP GR. 6

20:20 SEGUICI DE LA FESTA CAP AL MERCAT MUNICIPAL Acte propi Sortida: Pl. Ajuntament AP 15 min. TP GR. 6

20:30 VII "TASTA EL MERCAT DE NIT" Associació de Venedors del Mercat, A la 
vora, Imma de Sopa i la Rondalla dels Alfacs.

Mercat Municipal AE, G, T 4 h. TP * 21

20:30 CONCENTRACIÓ CURSA ENIGMÀTICA 
"ENIGMA 110"

Grup Les Marfantes Pl. Ramon Berenguer IV AE Indefinit TP *** 15

21:30 NIT DELS MUSEUS DE CATALUNYA Museu de les Terres de l’Ebre C/ Gran Capità 34 AP 1 h. TP GR. 6

22:30 LO GARITO: L’EXTRAPERLO A AMPOSTA Paracota, Sanfaina i Suc d’Ànguila Sala de ball de la Lira E 1 h. TP 7 € 7

23:00 MÚSICA D’ÈPOCA AL CARRER AMB DALTON’S BAND Café Republicà Av. de la Ràpita 2 E 2 h. TP GR. 9

VESTEIX-TE PER A LA FESTA!                           COMENÇA LA FESTA

HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

DI
SS

AB
TE

 18 10:00 DIANA PELS CARRERS Grup Sanfaina Carrers del Nucli Antic AE, IT.2 1 h. TP GR. 17

10:00 TALLER INFANTIL DE PASTES TRADICIONALS Cafè Republicà Av. de la Ràpita 2 AE, G 1 h. TP GR. 16

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. 16

10:30 JOCS TRADICIONALS: A QUÈ VOLS JUGAR? Centres educatius d'Amposta Pl. Ramon Berenguer IV T 2,30 h. TP GR. 16

10:30 CONCERT DE LA BANDA DE L'ESCOLA DE LA LIRA La Lira Ampostina Pl. Ramon Berenguer IV E 30 min. TP GR. 16

10:30 RECREACIÓ DELS BOUS AL CARRER Agrupació Penyes Taurines de les TTE Pl. Ramon Berenguer IV T 30 min. TP GR. 16

10:30 ELS CAPGROSSOS D'AMPOSTA Colla Gegants i Capgrossos d'Amposta Pl. Ramon Berenguer IV T 30 min. TP GR. 16

10:30 LES CARAMELLES  Corals i músics de l'Escola de la Fila Carrers del Nucli Antic IT.2 1 h. TP GR. 17

10:30 L'AUTOBÚS DE LA HIFE La Hispano Fuente en Segures S.A. Av. de la Ràpita 3 AC 2,30 h. TP GR. 17

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 30 min. TP GR. 17

11:00 GUARDET I LA RONDALLA Guardet i la rondalla Suc d'Anguila Pl. Ramon Berenguer IV AE 30 min. TP GR. 17

11:00 PORTES OBERTES A L'ANTIC COL·LEGI DE 
LES MONGES (VINE I ESCRIU ELS TEUS RECORDS)

Acte  Propi C/ Tarragona 17 AE 3 h. TP GR. 16

11:00 PASSEJADES AMB CARRO I CAVALL Amics dels cavalls Parada: Alcalde Palau 53 AC 2 h. TP ** 10

11:00 RUTA LITERÀRIA SEBASTIÀ JUAN ARBÓ Sr. Josep Igual i Sra. Maria Pons Sortida: Biblioteca Comarcal 
S. J. Arbó

IT 1,30 h. TP 10 € 17

11:00 LES MONGES VAN D'EXCURSIÓ A LA CARROVA Escola de teatre i circ d'Amposta Carrers del Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR. 10

11:00 LA MOIXIGANGA  Xiqüelos i Xiqüeles del Delta Pl. Ramon Berenguer IV AE 45 min. TP GR. 15

11:00 TRADICIONAL RONDA DE JOTES PELS CARRERS Guardet, Sílvia Ampolla i Suc d'Anguila Carrers del Nucli Antic IT.2 2 h. TP GR. 17

11:00 VERMOUTH DANZAT I ALTRES VARIETÉS 
"EL TRASPÀS"

Dh   Company Lo Casino Ampostino E 1,10 h. +12 7 € 8

11:00 UN PASTOR, UN CENTENAR D'OVELLES, 
SEIXANTA CABRES I LO GOS ROGET

Germans Pelegrin Sortida: Pl. Castellania AC 45 min. TP GR. 10

VESTEIX-TE PER A LA FESTA!                           COMENÇA LA FESTA

HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

17:00 LLIURAMENT PREMI CONCURS D'APARADORS Comerços, entitats, centres i serveis Amposta i Poble Nou del Delta AP 2 h. TP GR. 6

20:30 ESTRENA CINEMA MUT “DEL PONT A LES   
ESTRELLES”

Acte propi Teatre del Casal CM 1 h. TP GR. 8

21:00 ÚLTIM SOPAR A LES FOSQUES Restaurants i bars Amposta i Poble Nou del Delta AP 4 h. TP VP 20

DIJOUS 16                       VESTEIX-TE PER A LA FESTA!                           COMENÇA LA FESTA                      

Troba els personatges de l’Amposta Centenària pels carrers de la Festa d’11:00h a 23:00h          +Info a la pàgina 10
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MENJA’T LA FESTA!                           Tavernes, bars i restaurants d’Amposta i Poble Nou del Delta

11:00 TALLER : CONSTRUCCIÓ ARTESANAL DE BARRAQUES Srs. David Monllau i Josep Joan Segarra Pl. Ajuntament AE 2 h. TP 5 € 10

11:30 RUTA MODERNISTA Museu de les Terres de l'Ebre Sortida: C/Gran Capità 34 IT 1,30 h. TP 5 € 17

11:30 RUTA D’APARADORS  (2 GRUPS) Àrea de comerç  - A la vora, pla de 
dinamització comercial 

Sortida: Pl. Santa Susana IT 1,30 h. TP 5 € 18

11:30 ENTRENAMENT FUTBOL AMPOSTA (1915) EtcA i CF Amposta Carrers del Nucli Antic IT.2 1,30 h. TP GR. 10

12:00 ESCENIFICACIÓ DEL MERCAT A LA PLAÇA Grup Les teatralitzacions del Mercat Pl. Ajuntament E 50 min. TP GR. 7

12:30 ACTUACIÓ DE CANT AMB CLARA SALVADÓ Clara Salvadó Taverna la Conxa de la Llet AE 30  min. TP GR. 15

13:00 VERMOUTH AMB RONDALLES ESCRITES PER 
"GABRIEL LO CANTADOR"

Sr. Àlex i el grup Newita’s i Somriu Taverna Somriu AE 45 min. TP GR. 15

13:00 VERMOUTH DANZAT I ALTRES VARIETÉS 
"EL TRASPÀS"

Dh Company El Casino E 1,10 h. +12 7 € 8

13:30 TRANSHUMÀNCIA Cia. Xip Xap Teatre Carrers Nucli Antic E, IT 45 min. TP GR. 7

12

15:00 CAMPIONAT DE GUINYOT PER PARELLES 
“TORNEIG TIO HERACLIO”

Taverna la Pepa C/ Sant Antoni 47 AE 2 h. TP GR. 15

16:00 TRANSHUMÀNCIA Cia. Xip-Xap Teatre Carrers del Nucli Antic E, IT 45 min. TP GR. 7

16:00 TALLER DE BALL: “BLUES” Taverna del Ballarí Pl. de l’Aube AE 1 h. TP GR. 15

16:00 PORTES OBERTES A L'ANTIC COL·LEGI DE 
“LES MONGES” (VINE I ESCRIU ELS TEUS RECORDS)

Acte  Propi C/ Tarragona 17 AE 5 h. TP GR. 16

16:30 L'AUTOBÚS DE LA HIFE La Hispano Fuente en Segures S.A. Av. de la Ràpita 3 AC 3,30 h. TP GR. 17

16:30 JOCS DE TAVERNA Cafè Republicà Av. de la Ràpita 2 G, T 1 h. TP GR. 16

17:00 IV TROBADA DE GRALLERS, DOLÇAINERS 
I TABALETERS

Colla de Dolçainers, Tabaleters 
Sanfaina d’Amposta i colles convidades

Sortida: Pl. Ramon 
Berenguer IV

AE 1 h. TP GR. 18

17:00 UN PASTOR, UN CENTENAR D'OVELLES, 
SEIXANTA CABRES I LO GOS ROGET

Germans Pelegrin Sortida: Pl. Castellania AC 45 min. TP GR. 10

17:00 EXHIBICIÓ DE MORRA I PARTIDES OBERTES Morràpita i Taverna Somriu C/ Corsini 39 AE 1 h. TP GR. 15

17:00 TALLER : CONSTRUCCIÓ ARTESANAL DE BARRAQUES Srs.  David Monllau i Josep Joan Segarra Pl. Ajuntament AE 2 h. TP 5 € 10

17:00 TALLER DE PINTURA INFANTIL DEL TERRENO Hernan en H Taverna La Pepa AE 2 h. TP GR. 16

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

17:30 JOCS DE TAVERNA Cafè Republicà Av. de la Ràpita 2 G, T 1 h. TP GR. 16

17:30 CINEMA MUT: "DEL PONT A LES ESTRELLES" Films Nòmades Teatre del Casal CM 45 min. TP 5 € 8

18:00 RUTA DELS MOLINS: ESCUIN I ARROSSERS Acte propi Sortida: Biblioteca S. J. Arbó IT 1 h. TP 5 € 17

18:00 PASSEJADES AMB CARRO I CAVALL Amics dels cavalls Parada: Alcalde Palau 53 AC 6 h. TP ** 10

18:00 DEMOSTRACIÓ BALLS DE PRINCIPIS DE S. XX Associació de ball The Country Sheriffes Pl. Ramon Berenguer IV AE 1 h. TP GR. 16

18:00 ARRIBADA DEL CIRC MOZZARELLA PEL PONT EtcA, Fila, APASA i Amics dels Cavalls Sortida: Pont Penjant IT.1 30 min. TP GR. 17

18:00 TALLER DE BALLS POPULARS Quick Dance Pl. Aube AE 1 h. TP GR. 16

18:00 CAMPIONAT DE MORRA Taverna Somriu C/ Corsini 39 AE 2 h. TP GR. 15

18:30 CIRC MOZZARELLA:"TORTELLINI GRAND ITÀLIA" EtcA, Fila, APASA i Amics dels Cavalls Pl. Castell E 45 min. TP GR. 8

18:30 RUTA MODERNISTA Museu de les Terres de l'Ebre Sortida: C/Gran Capità 34 IT 1,30 h. TP 5 € 17

18:45 CERCAVILA I CONCERT DE CANÇONS POPULARS I 
TRADICIONALS DE LES TERRES DE L'EBRE

Col·legi Sagrat Cor Pl. Ajuntament AE 30 min. TP GR. 16

19:00 XARANGA D'ALMASSORA Crea C/ Major AE 30 min. TP GR 18

19:00 TOCADA FINAL DELS GRUPS DE GRALLERS, 
DOLÇAINERS I TABALETERS 

Colla de Dolçainers, Tabaleters 
Sanfaina d’Amposta i colles convidades

Pl. Corsini E 1 h. TP GR. 9

19:15 TERTÚLIES D'ÈPOCA A LA BARBERIA GARRIGA Clients de la Barberia C/ Major 13 AE 30 min. TP GR. 16

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

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 16

19:30 ACTUACIÓ DE CANT AMB CLARA SALVADÓ Clara Salvadó Taverna la Conxa de la Llet AE 30  min. TP GR. 15

19:30 COMBO MUSICAL Escola de música de la Fila Taverna de la Fila E 1 h. TP GR. 9

20:00 CINEMA MUT: "DEL PONT A LES ESTRELLES" Films Nòmades Teatre del Casal CM 45 min. TP 5 € 8

20:00 ACTUACIONS MUSICALS La Lira Ampostina Pl. Corsini AE 1 h. TP GR. 12

20:15 TEL·LÚRIC: RECITAL DE GUITARRA CLÀSSICA Sr. Ivan Espada Església de l’Assumpció E 40 min. TP GR. 9

20:30 AMPOLINO: "LA MÀQUINA DEL TEMPS" Dh Company Auditori de la Fila E 1,25 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 16

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

21:30 LES COSIDORES Crea C/ Sant Joan 2 AE 30 min. TP GR. 15

22:00 CONTES I LLEGENDES DE LES TERRES DE 
L'EBRE: "EL QUE ES CONTA I ES CONTAVA"

Escola de teatre i circ d'Amposta Pl. Ajuntament E 50 min. TP GR. 7

22:30 NIT DE COTA A LAS TAVERNES Guardet i la rondalla Tavernes, carrers i fondes IT.2 2 h. TP GR. 18

22:30 RONDA DE “GAITEROS AMBULANTES” Los Navegantes Tavernes, carrers i fondes IT.2 2 h. TP GR. 18

22:30 RONDALLA PER LES FONDES La Rondalla Teixidó Tavernes, carrers i fondes IT.2 2 h. TP GR. 17

22:30 RONDALLA PER LES TAVERNES Imma la Sopa i la Rondalla dels Alfacs Tavernes, carrers i fondes IT.2 2 h. TP GR. 17

23:00 AMPOLINO: "LA MÀQUINA DEL TEMPS" Dh Company Auditori de la Fila E 1,25 h. +18 7 € 8

23:30 ORQUESTRA DE BALL "LOS FORASTEROS" Músics de la Unió Filharmònica C/ Sant Josep E 1 h. TP GR. 9
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10:30 DIANA PELS CARRERS Grup  Sanfaina Carrers del Nucli Antic AE 1 h. TP GR. 17

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 Roc AE 9,30 h. TP GR. 16

10:30 VOLTA CICLISTA AMPOSTA - III TROBADA DE 
BICICLETES ANTIGUES AL PONT PENJANT

La Pepa Amposta Sortida: Pont Penjant AE, IT 3 h. TP GR. 18

10:30 DEMOSTRACIÓ I TALLER DE “TIRADORS 
DE RALL” I DE PESCAR “LO GAMBER”

Agrupació de caçadors i tradicions del 
Delta de l’Ebre d’Amposta

Pl. Ajuntament AC 1 h. TP GR. 10

10:30 ENTRADA DE VEHICLES CLÀSSICS PEL 
PONT PENJANT

Tarragona 2cv Club Pont Penjant, Av. Alcalde Pa-
lau i Pl. Ramon Berenguer IV

AE 30 min. TP GR. 15

11:00 L'AUTOBÚS DE LA HIFE La Hispano Fuente en Segures S.A. Av. de la Ràpita 3 AC 2 h. TP GR. 17

11:00 PORTES OBERTES A L'ANTIC COL·LEGI DE 
LES MONGES (VINE I ESCRIU ELS TEUS RECORDS)

Acte  Propi C/ Tarragona 17 AE 3 h. TP GR. 16

11:00 EXPOSICIÓ DE VEHICLES CLÀSSICS Tarragona 2cv Club Pl. Ramon Berenguer IV AE 3 h. TP GR. 15

11:00 PASSEJADES AMB CARRO I CAVALL Amics dels cavalls Parada: Alcalde Palau 53 AC 2 h. TP **

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

Guardet i Sílvia Ampolla amb la 
rondalla amb Suc d'Anguila

Carrers del Nucli Antic IT.2 3 h. TP GR. 17

11:00 LOS ESTRAPERLISTES ARRIBEN A AMPOSTA Grup Paracota i Grup Sanfaina Carrers del Nucli Antic AE 45 min. TP GR. 15

11:00 LES MONGES VAN D’EXCURSIÓ A LA CARROVA Escola de teatre i circ d'Amposta Carrers del Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR. 10

11:00 VERMOUTH DANZAT I ALTRES VARIETÉS 
"EL TRASPÀS"

Dh Company El Casino E 1,10 h. +12 7 € 8

11:00 TALLER : CONSTRUCCIÓ ARTESANAL DE BARRAQUES Srs. David Monllau i Josep Joan Segarra Pl. Ajuntament AE 2 h. TP 5  € 13

11:00 UN PASTOR, UN CENTENAR D'OVELLES, 
SEIXANTA CABRES I LO GOS ROGET

Germans Pelegrin Sortida: Pl. Castellania AC 45 min. TP GR. 10

11:30 RUTA MODERNISTA Museu de les Terres de l'Ebre Sortida: Museu de les TTE IT 1,30 h. TP 5 € 17

11:30 ENTRENAMENT FUTBOL AMPOSTA (1915) EtcA i CF Amposta Carrers del Nucli Antic IT.2 1,30 h. TP GR. 10

11:30 II REGATA DE MULETES PEL RIU EBRE Club Nàutic Amposta Riu Ebre IT.4 1 h. TP GR. 18

12:00 CINEMA MUT: "DEL PONT A LES ESTRELLES"   Films Nòmades Teatre del Casal CM 45 min. TP 5 € 8

12:00 DEMOSTRACIÓ I TALLERS DE BALLS Quick Dance Pl. de l'Aube AE 1 h. TP GR. 16

12:00 ESCENIFICACIÓ DEL MERCAT A LA PLAÇA Grup Les teatralitzacions del Mercat Pl. Ajuntament E 50 min. TP GR. 7

12:30 LA XARANGA D'ALMASSORA Crea C/ Major AE 30 min. TP GR. 18

12:30 EXHIBICIÓ DE LLUITA TRADICIONAL DE LES 
TERRES DE L'EBRE "LO BAC"

Club Kushinkai Terres de l'Ebre Pl. Ramon Berenguer IV AE 1 h. TP GR. 10

12:30 ACTUACIÓ DE CANT AMB CLARA SALVADÓ Clara Salvadó Taverna la Conxa de la Llet AE 30  min. TP GR. 15

13:00 VERMOUTH DANZAT I ALTRES VARIETÉS 
"EL TRASPÀS"

Dh Company El Casino E 1,10 h. +12 7 € 8

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

C/ Major 13 AE 40 min. TP GR. 16

14:00 PETE & PAT: MÚSICA DE PIANOLA AMB 
TEATRE DE TITELLES 

Bigolis Teatre Carrers Nucli Antic E, IT2 45 min. TP GR. 7

16:00 PETE & PAT: MÚSICA DE PIANOLA AMB TEATRE 
DE TITELLES 

Bigolis Teatre Carrers Nucli Antic E, IT2 45 min. TP GR. 7

16:00 DEGUSTACIÓ POPULAR DE ROM CREMAT Taverna La Pepa C/ Sant Antoni 47 AE 1 h. TP VP 16

16:30 RECREACIÓ AVANTPROJECTE ESTATUT 1919          Cafè Republicà Av. de la Ràpita 2 AE 1 h. TP GR.   15

17:00 PETE & PAT: MÚSICA DE PIANOLA AMB TEATRE 
DE TITELLES 

Bigolis Teatre Carrers Nucli Antic E, IT2 45 min. TP GR. 7

17:00 PORTES OBERTES A L'ANTIC COL·LEGI DE 
LES MONGES (VINE I ESCRIU ELS TEUS RECORDS)

Acte  Propi C/ Tarragona 7 AE 7 h. TP GR. 16

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. 17

17:00 UN PASTOR, UN CENTENAR D'OVELLES, 
SEIXANTA CABRES I LO GOS ROGET

Germans Pelegrin Sortida: Av.Santa Bàrbara- AC 45 min. TP GR. 10

17:00 TALLER : CONSTRUCCIÓ ARTESANAL DE BARRAQUES Srs. David Monllau i Josep Joan Segarra Pl. Ajuntament AE 2 h. TP 5 € 10

17:00 TALLER DE PINTURA DEL TERRENO Hernan en H Taverna La Pepa AE 2 h. TP GR. 16

17:00 PASSEJADES AMB CARRO I CAVALL Amics dels cavalls Parada: Alcalde Palau 53 AC 2,45 h. TP ** 10

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

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

Pl. Carasol-C/ Corsini E 1,30 h. TP GR. 8

17:30 CINEMA MUT: "DEL PONT A LES ESTRELLES" Films Nòmades Teatre del Casal CM 45 min. TP 5 € 8

18:00 ARRIBADA DEL CIRC MOZZARELLA PEL PONT EtcA, Fila, APASA i Amics dels Cavalls Sortida: Pont Penjant IT.1 30 min. TP GR. 17

18:00 DEMOSTRACIÓ BALLS D'ÈPOCA Quick Dance Pl. Aube AE 1 h. TP GR. 16

18:30 CIRC MOZZARELLA: “TORTELLINI GRAND ITÀLIA” EtcA, Fila, APASA, i Amics dels Cavalls Pl. Castell E 45 min. TP GR. 8

18:45 ENSEMBLE DE FLAUTES I ENS. DE SAXOS Escola la Unió Filharmònica d'Amposta Taverna de la Fila E 1 h. TP GR. 9

19:00 CONCERT-SERENATA Professors i músics de la Lira Pl. Carasol E 45 min. TP GR. 9

VESTEIX-TE PER A LA FESTA!                           COMENÇA LA FESTA

MENJA’T LA FESTA!                           Tavernes, bars i restaurants d’Amposta i Poble Nou del Delta
Troba els personatges de l’Amposta Centenària pels carrers de la Festa d’11:00h a 23:00h          +Info a la pàgina 10
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HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

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
Antic Col·legi de les Monges

Fonda del Músic
Taverna de la Fila
Taverna del Ballarí
Cafè Republicà
Taverna Somriu
Taverna de la Conxa de la Llet
Taverna de La Pepa
La Tana del Viale
Taverna la Forçuda
Taverna els Ullets 
Taverna del Tradicionarius
El Bodegón
Bar Fidel

Punt d’informació de la Festa
Zona d’aparcament
Serveis públics
Zona autocaravanes
Oficina de turisme
Zona descans gratuïta

Mercat d’època 
(Carrers del Nucli Antic)

      Itinerari 1 (IT.1)
      Itinerari 2 (IT.2)
      Itinerari 3 (IT.3)
      Itinerari 4 (IT.4)
      Itinerari 5 (IT.5)
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Ambient d’Època
Acte Propi
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€ Infants

10€ per grup
7€ taquilla / 6€ anticipada

Entrades a amposta.cat

Espais i espectacles Tavernes i fondes LlegendaInformació d’interès

14

19:00 LES COSIDORES Crea C/ Sant Joan 2 AE 30 min. TP GR. 15

19:30 ACTUACIÓ DE CANT AMB CLARA SALVADÓ Clara Salvadó Taverna la Conxa de la Llet AE 30  min. TP GR. 15

19:45 CONCENTRACIÓ PARTICIPANTS "LO PASSEIG" Participants i grups Pl. Ramon Berenguer IV AP 15 min. TP GR. 6

20:00 "LO PASSEIG" DE LA XI FESTA DEL MERCAT Acte propi amb les entitats, grups i 
persones participants.

Sortida: Santa Bàrbara 33 AP, IT.5 1,30 h. TP GR. 6

22:00 CONTES I LLEGENDES DE LES TERRES DE 
L'EBRE: "EL QUE ES CONTA I ES CONTAVA"

Escola de teatre i circ d’Amposta Pl. Ajuntament E 45 min. TP GR. 7

22:00 AMPOLINO: "LA MÀQUINA DEL TEMPS" Dh Company Auditori de la Fila E 1,25 h. +18 7 € 8

22:00 RONDALLA PER LES FONDES La Rondalla Teixidó Tavernes, carrers i fondes IT.2 2 h. TP GR. 17

22:00 NIT DE COTA A LES TAVERNES Guardet lo Cantador i la rondalla Tavernes, carrers i fondes IT.2 2 h. TP GR. 18

22:00 RONDALLA PER LES TAVERNES Imma la Sopa amb la Rondalla dels Alfacs Tavernes, carrers i fondes IT.2 2 h. TP GR. 17

23:00 “DEL PIRINEO AL MEDITERRANEO” Los Navegantes C/ Sant Joan 2 E 45 min. TP GR. 9

23:50 PIROMUSICAL FINAL DE LA XI FESTA DEL 
MERCAT A LA PLAÇA D’AMPOSTA 2019

Ajuntament d’Amposta Mirador del Riu 
(Pl. Poadó i Pl. l'Aube)

PIRO-
TÈCNIA

10 min. TP GR 6

Q

R

12

Descarrega’t l’app 
d’Amposta i 
consulta totes
les activitats!
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Mercat d’Època
 

Recreació de les parades ambulants i serveis del mercat de 
primers de segle XX entorn al centre històric de la ciutat. 
És l’eix central de la festa i l’element que li dóna nom. Us 
trobareu més de 90 parades. Moltes provinents 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 demostració dels oficis, tot creant amb les se-
ves eines els productes artesanals a la mateixa parada. A les 
parades trobarem productes alimentaris (verdures, fruites, 
arròs, pans, dolços, mel, olis, vins, formatges i derivats làc-
tics, embotits, fruits secs, torrons...); plantes aromàtiques i 
remeieres. 

 Divendres 17 de maig de 17:00h a 23:00h
 Dissabte 18 de maig de 10:30h a 24:00h
 Diumenge 19 de maig de 10:30 a 24:00h

Lloc: Carrers del Nucli Antic
Recomanat per a tots els públics. / Venda de productes.

La Moixiganga
 

La Moixiganga, fora del País Valencià, va ser coneguda tam-
bé amb el nom de “ball de Valencians”. D’origen pagà, amb 
el temps es va integrar en manifestacions religioses. Durant 
segles, va estar molt present als pobles valencians i catalans. 
Consistent en l’execució de diversos balls, solia acabar amb 
la formació d’una torre humana de no massa alçada. Diuen 
que hi ha notícies del ball des del segle XV, i un gremi que va 
estar molt vinculat a les moixigangues al llarg del temps va 
ser el dels obrers de vila. 
La colla dels Xiqüelos i Xiqüeles del Delta recrearan la Moi-
xiganga. 

 Dissabte 19 de maig a les 11:00h
Lloc: Pl. Ramon Berenguer IV
Durada: 45 min.
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Entrada i 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 al centre d’Amposta.  

 Diumenge 19 de maig a les 10:30h
Entrada: Pont Penjant
Exposició: Plaça Ramon Berenguer IV
Durada: 3 h / Organitza: Tarragona 2CV Club
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

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 escri-
ta pel “Mestre de mestres” Gabriel lo Cantador.

 Dissabte 18 de maig a les 13:00h
Lloc: Taverna Somriu
Durada: 45 min. / Organitza: Taverna Somriu
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Les cosidores
Es va fent de nit. En qualsevol racó de la ciutat. Assegudes 
al carrer prenent la fresca, quatre dones parlen de qüestions 
del dia a dia i de la duresa de la vida a la ribera mentre cusen. 

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

Lloc: c/ Sant Joan 2
Durada: 30 min / Protagonitzat per Crea
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Cursa Enigmàtica “Enigma 110”
Aquest any Les Marfantes d’Amposta s’ho juguen tot, cele-
bren els 10 anys enigmàtics a la Festa del Mercat a la Plaça. 
La nit del 17 de maig tornarà a convertir la ciutat en un gran 
enigma per a que tothom passi una nit màgica. Enguany més 
que mai, no us ho podeu perdre!!! Més informació al face-
book de Les Marfantes d’Amposta. 

 Divendres 17 de maig a les 20:30 h
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Recomanat per a tots els públics // 10 € grup (inscripció prèvia 
amb sorteig)

Arriben els estraperlistes a Amposta
 

Espectacle de jota i cant pels carrers i places del mercat; 
espectacle amb música, cant i balls tradicionals, a càrrec del 
grup de dansa Paracota, el grup d’animació Samfaina. Pels 
carrers, racons i places del nucli històric de la ciutat.

 Diumenge 19 de maig a les 11:00h
Lloc: Carrers del nucli antic
Durada: 1,30 h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Taller de ball: “blues”
El blues és un gènere musical vocal i instrumental basat en 
la utilització d’unes determinades notes (notes blues), l’ús 
de les progressions d’acords del blues, i d’un patró repeti-
tiu que sol seguir una estructura de dotze compassos. Taller 
obert al públic on es practicaran coreografies i passos de ball 
d’aquest estil. 

 Dissabte 18 de maig a les 16:00h
Lloc: Plaça de l’Aube
Durada: 1h / Organitza: Taverna del Ballarí i Quick Dance
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Campionat de guinyot per parelles 
“Torneig tio Heraclio”
El guinyot es juga amb la baralla espanyola de la qual se 
separen els vuits i els nous. Hi participen quatre jugadors 
que formen parella; els membres d’una parella s’asseuen un 
enfront de l’altre. Es reparteixen sis cartes a cada jugador i 
una carta es desa de cara amunt al centre de la taula; aquesta 
carta serà el triomf  o “triunfo” (marca el pal de cartes que 
és més valuós: or, copa, espasa o bastó).  

 Dissabte 18 de maig a les 15:00h
Lloc: C/ Sant Antoni, 47
Durada: 1 h / Organitza: Taverna de la Pepa
Recomanat per a tots els públics / Gratuït La recreació de l’Avantprojecte de 

l’Estatut 1919
 

Teatralització en la qual es  troben en una oficina ben equi-
pada els líders principals de tres partits ideològicament en-
frontats. Van molt ben vestits però la tensió es pot tallar. 
Dos d’ells estan fumant i tenen un aspecte nerviós i alterat. 
S’engega una acalorada discussió.

 Diumenge 19 de maig a les 16:30h
Lloc: Av. de la Ràpita, 2
Durada: 1 h
Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Organitza: Cafè Republicà

Actuació de cant amb Clara Salvadó
 

Recital musical i poètic a càrrec de Clara Salvadó, propietària 
de la mítica llibreria ampostina “La Gavina” amb un reper-
tori de peces cantades que amenitzaran la Taverna.

 Dissabte 18 i diumenge 19 de maig a les 19:30h
Lloc: c/ Corsini, 65
Durada:30 min. / Organitza: Taverna de la Conxa de la Llet
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Exhibició de morra i partides obertes 
La morra és un joc que consisteix a encertar el nombre de 
dits mostrats entre dos jugadors. Es tracta d’un joc de socie-
tat molt conegut des de l’antiguitat en diversos països i que 
pot procedir del costum de comptar amb els dits.  

 Dissabte 18 de maig a les 17:00h
Lloc: C/ Corsini, 39
Durada: 1 h / Organitza: Morràpita i Taverna Somriu
Recomanat per a tots els públics / Gratuït
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Degustació Popular de rom cremat
 

Un rom cremat, o simplement cremat, és una beguda al-
cohòlica feta amb rom, cafè en gra, sucre, pell de llimona 
i espècies, sobretot canyella. Amb tots els ingredients dins 
una cassola de terra, el rom s’escalfa i s’encén perquè perdi 
una part de l’alcohol. Després, bo i calent, ja es pot servir.

 Dissabte 18 de maig a les 16:00h
Lloc: C/ Sant Antoni 47
Durada: 1 h / Organitza: Taverna de la Pepa
Recomanat per a majors de 16 anys / Gratuït

Taller infantil de pastes tradicionals
 

Vine i gaudeix cuinant receptes de dolços tradicionals i lle-
pat els dits!

 Dissabte 18 de maig a les 16:00h
Lloc: C/ Sant Antoni 47
Durada: 1 h /Organitza: Taverna de la Pepa
Recomanat per a majors de 16 anys / Gratuït

Portes obertes a l’antic col·legi de 
“Les Monges” (Vine i escriu els teus records)
 

Declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), obrirà les seves 
portes perquè qui vulgui pugui accedir al seu pati després de 
molts anys tancat i rememorant records d’infantesa.

 Divendres 17 de maig de 18:00h a 21:00 h
Dissabte 18 de maig d’ 11:00h a 14:00h i de 16:00h a 21:00h 
Diumenge 19 de maig d’ 11:00h a 14:00h i de 16:00h a 21:00h
Lloc: C/ Tarragona 17
Durada: Segons dia.
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Taller de Pintura del Terreno
 

Hernan en H conduirà un taller pràctic de pintura i dibuix 
per a infants a la taverna.

 Dissabte 18 a les 18:00h
 Diumenge 19 de maig a les 18:00h

Lloc: Taverna la Pepa
Durada: 2h / Organitza: Taverna la Pepa amb Hernan en H
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

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

Tertúlies d’època a la Barberia Garriga
 

El grup de clients de la barberia escenificaran converses 
d’època sobre música, festes, fútbol, obres i altres temes de 
la vida quotidiana de l’Amposta de principis de segle.

 Dissabte 18 de maig a les 19:00h
 Diumenge 19 de maig a les 13:15h

Lloc: C/ Major 13
Durada: 30 min / Protagonitzen: Clients de la barberia i ter-
tulians d’Amposta Ràdio
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Ball popular amb Tres Fan Ball i 
Quick Dance a la Plaça de l’Aube
 

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 18 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

Cercavila i concert de cançons populars 
i tradicionals de les Terres de l’Ebre
 

Els alumnes de Primària i la Bandeta del col·legi Sagrat Cor 
d’Amposta.  interpretaran l’Himne de la Festa i altres peces 
musicals de jota 

 Dissabte 18 de maig a les 18:45h
Cercavila: Pl. Ramon Berenguer IV - c/ Major   
Actuació: Plaça de l’Ajuntament
Durada: 30 min / Organitza: Col·legi Sagrat Cor d’Amposta
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Demostració d’oficis antics i artesans
 

Els oficis representats són molt diversos: fusters; sabaters 
i artesans del cuir, fotògrafs, carboner, terrissaires, basters, 
ferrerforjador, artesans de la pauma i altres fibres vegetals; 
joiers, vitraller, forners i pastissers, carnissers i xarcuters, 
barbers, restauradors, arts gràfiques, robes i complements 
de vestit tradicional. També tintores de roba natural, arts de 
la pesca i la caça tradicional.

 Divendres 17 de maig de 17:00h a 23:00h
 Dissabte 18 de maig de 10:30h a 24:00h
 Diumenge 19 de maig de 10:30 a 24:00h

Lloc: Carrers del Nucli antic
Demostració i venda de productes.

Tavernes, fondes i restaurants de la Festa
 

Durant tots els dies aquests serveis disposaran de begudes i 
menjars típics del Delta. Recrearan, tertúlies, concerts, tea-
tralitzacions i ambient de l’Amposta de principis de segle. 
Tot plegat per reviure una època!
Lloc: Carrers del Nucli Antic
Venedors, paradistes, oficis, tavernes i fondes
Recomanat per a tots els públics / Venda de productes i serveis

Jocs tradicionals: a què vols jugar?
 

La mar de jocs, tots del passat i també tallers, envaeixin la 
plaça del mercat: capgrossos, bous,  correguda de cabassos, 
curses de sacs, el mocadoret, la corretgeta, guerra de cavalls, 
jocs de saltar a corda, la cadireta,  estirada de corda, birles, 
la morra, etc., a càrrec d’alumnes de les escoles d’Amposta, 
que faran exhibicions dels diferents jocs. Oberts a tothom.

 Dissabte 18 de maig a les 10:30h
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Durada: 2 hores 30 minuts
Recomanat per a tots els públics / Gratuït / Renova continguts
Direcció i Coordinació: Manel Estellé i Rosmarí Quadrat
Hi participen: els Centres Educatius d’Amposta, Institut 
Montsià, Institut de Tecnificació, Banda Jove de la Lira, Guar-
det i la seva rondalla, Morràpita, Colla de Gegants i Capgros-
sos d’Amposta,  Agrupació de Penyes Taurines de les Terres de 
l’Ebre i Associació de jubilats i pensionistes d’Amposta.
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Diana pels carrers
 

La Colla de Dolçainers i Tabaleters Sanfaina ens despertaran 
amb la seva música perquè no fem tard de bon matí. 

 Dissabte 18 a les 10:00h 
 Diumenge 19 de maig a les 10:30h

Recorregut: C/ Major - Pl. Ajuntament - C/ Nou - 
C/ Corsini - C/ Sant Josep
Durada: 1h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

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 18 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 

Tradicional Ronda de Jotes 
pels carrers
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 18 i diumenge 19 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

Ruta modernista
 

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 18 a les 11:30h i 18:30h
 Diumenge 19 de maig a les 11:30h

Sortida: Museu de les Terres de l’Ebre / Recorregut: Ruta Mo-
dernista i Històrica / Durada: 1,30 h (Places limitades)
Recomanat per a tots els públics / 5 €

Les Caramelles
Caramelles interpretades per la Coral Infantil, la Coral 
Aquae i grup de músics de la Unió Filharmònica amb la 
direcció de Núria Ferré.

 Dissabte 18 de maig a les 10:30h
Recorregut: Carrers del Nucli Antic
Durada: 1 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Ruta literària Sebastià Juan Arbó 
“El paisatge d’un escriptor”
Ruta dedicada a aquest escriptor, vinculant Amposta a  la 
seva qualitat literària, a la seva figura i el seu temps, amb un 
itinerari per alguns dels espais claus en la biografia de l’autor 
de “Terres de l’Ebre” (la casa familiar, la Casa Carvallo, les 
vores del riu…)

 Dissabte 18 de maig a les 11:00 h
Sortida: Biblioteca Comarcal S. J. Arbó / Durada: 1,30h 
(Places limitades) / Recomanat per a tots els públics / 10 €

Arribada 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.

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

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

 Dissabte 18 de maig a les 22:30h 
 Diumenge 19 de maig a les 22:00h

Recorregut: Tavernes i fondes
Durada: 2 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït 

Ronda de “Gaiteros Ambulantes”
La Cia. Los Navegantes ens farà una cercavila pels diferents 
restaurants, tavernes, fondes i carrers de la Festa amb música 
en viu i en cançons tradicionals provinents de l’Aragó acom-
panyats amb instruments antics com zanfoñas, gaita i tarota.

 Dissabte 18 de maig a les 13:00h (Poble Nou del Delta)      
        i 22:30h (Amposta)

 Diumenge 19 de maig a les 22:00h
Recorregut: Tavernes i fondes 
Durada: 2h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït 

L’Autobús de la HIFE
 

Recorregut per la ciutat amb l’autobús antic de la Hispano 
Fuente en Segures S.A fundada l’any 1915. L’empresa co-
mença la seva marxa per terres de la Província de Castelló 
de la Plana. El seu primer autobús fou un Hispano Suiza 
matrícula CS-17. Pots fotografiar-te amb l’autobús original.

 Dissabte 18 i diumenge 19 a les 10:30h i les 17:00h
Parada: C/ Sant Josep 
Durada: 3 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

La Rondalla per les Fondes
La Rondalla Teixidó anirà de fonda en fonda cantant en di-
recte jota improvisada i versada que ens parla de l’època, les 
tradicions i la cultura lligada a la terra i al camp. La jota can-
tada improvisada és una expressió musical amb una identitat 
pròpia a les Terres de l’Ebre. 

 Dissabte 18 de maig a les 22:30h 
 Diumenge 19 de maig a les 22:00h

Recorregut: Tavernes i fondes
Durada: 2 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït 

Ruta dels molins: Escuin i arrossers
A principis del segle XX, les principals indústries en aquells 
moments a Amposta eren els molins d’arròs i els d’oli. Des-
cobreix el Molí Escuin, un molí actualment en plena activitat 
finalitzant la ruta a l’Espai Ebre Km0 amb un tastet de licor 
d’arròs i galetes d’arròs. (Tots els productes són aptes per  a 
intolerants al gluten).

 Divendres 17 i dissabte 18 de maig a les 18:00h
Sortida: Biblioteca Comarcal S.J. Arbó / Recorregut: Ruta 
històrica dels molins. / Durada: 1 h (Places limitades) / 5€
 



La vida cultural a la ciutat

18

Centres educatius i serveis socioeducatius Poble Nou del Delta
Ronda de Gaiteros Navateros pels restaurants.

Dissabte 18 de maig a les 13:00h
Cercavila amb música popular pels diferents res-

taurants i bars de Poble Nou del Delta convidant a 
participar a la Festa del Mercat.

Premi  José Tomàs 
Reverté Vidal 

“Pepito de Canes” a la millor caracterització de 
la XI Festa del Mercat a la Plaça

Nou premi a la millor caracterització de la XI Fes-
ta del Mercat que s’escollirà entre tots els partici-
pants a Lo Passeig. (Queden exclosos personatges 

d’espectacles).

ITINERANTS

Ruta d’aparadors d’època
 

Recorregut on els grups participants coneixeran la història 
i el present dels comerços de la ciutat engalanats per a 
l’ocasió. Descobreix els serveis i els productes de proximitat 
que t’ofereix el comerç local amb tasta final a la pastisseria 
centenària Alemany (2 grups).

 Dissabte 18 de maig a les 11:30h
Sortida: Pl. Santa Susana 
Durada: 1,30 h / Recomanat per a tots els públics / 5€ 
Aforament limitat / Sense seients / Itinerant

II Regata de muletes pel Riu Ebre
Les regates de muletes són curses que se celebren en el con-
text del riu Ebre, majoritàriament. La muleta, és una embar-
cació que té unes mesures d’entre 6 i 8 metres d’eslora per 
1 metre i mig de mànega i 60 centímetres de puntal. Des 
del Club Nàutic Amposta es convoca a d’altres clubs per a 
aquesta baixada pel riu.

 Diumenge 19 de maig a les 11:30h
Recorregut: Riu Ebre.  Mirador: Façana Fluvial
Durada: 12 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Nit de cota a las tavernes
Guardet lo Cantador, acompanyat per la seva rondalla visi-
taran i animaran amb música les diferents tavernes i fones 
de la festa amb les seves jotes. La jota cantada improvisada 
forma part d’un tot que és la jota.
 Dissabte 18 de maig a les 22:30 h 

 Diumenge 19 de maig a les 22:00 h
Recorregut: Tavernes i fondes
Durada: 2 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

IV Trobada de Grallers, Dolçainers i 
Tabaleters
 

A les Terres de l’Ebre, sabem de la presència de la gaita i el 
tambor com a mínim des del segle XVII. A la dècada dels 
80-90 es produeix un canvi, amb l’arribada des del País Va-
lencià, del nou concepte de colla de dolçainers formada per 
molts músics, i amb la influència dels grups d’animació amb 
gralles de les comarques centrals de Catalunya.             

 Dissabte 18 de maig a les 17:00h
Trobada: Pl. Ramon Berenguer IV / Recorregut: C/ Miquel 
Granell - Av. de la Ràpita - C/ Corsini - Pl. Aube - C/ Sant 
Joan - C/ Nou - Pl. Carasol
Durada: 30 min  / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Volta ciclista Amposta - III Trobada 
de bicicletes antigues al Pont Penjant
La bicicleta és el mitjà de transport més utilitzat a principis 
de segle XX. Per tercer any tindrem la concentració amb 
tots aquells que vestits d’època vinguin amb bicicletes an-
tigues per anar a fer un vermut i la posterior visita perls 
carrers de la ciutat.

 Diumenge 19 de maig a les 10:30h
LLoc: Pont Penjant - Carrers del Nucli Antic - Taverna de 
La Pepa 
Durada: 3 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

La Xaranga d’Almassora
L’alcalde d’Amposta ha contractat la ‘Xaranga d’Almassora’ 
però en el moment de l’actuació se n’adonen que només 
són un clarinet i un bombardí i els falta la resta de músics. 
Teatralització de carrer on es representa de manera còmica 
l’ambient d’època entorn a la música i les situacions que es 
vivien llavors als carrers i places de la ciutat..

 Dissabte 18 de maig a les 19:00 h 
 Diumenge 19 de maig a les 12:30 h

LLoc: Pont Penjant - C/ Nucli Antic - Taverna de La Pepa 
Durada: 3 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Participen preparant l’ambientació dels espais, als Jocs tradicionals, amb tallers de jota i gastronomía i
amb diverses actuacions: Llar La Gruneta, Llar La Sequieta, APASA, IES Ramon Berenguer IV, Escola 

Miquel Granell, Col·legi Sagrat Cor, Institut-Escola Agustí Barberà, Escola Soriano-Montagut, IES Tec-
nificació, Escola Consol Ferré, Residència d’avis d’Amposta i Hospital Comarcal. 

Exposició de labors
Exposició de les labors elaborades per les alumnes 
tant adultes com infantils, realitzades a les classes 
impartides a la botiga “Les Labors de Cinta i Hum-
belina”
Del 17 al 19 de maig 
Lloc: Antic local de la sabateria de Chelo al c/ Estrella, 38.
Horari: 10,00h a 13’30h i de 16’30h a 21:00h 

La Sénia
Poble convidat a XI Festa del Mercat 2019

Des de mitjans del segle XX fins als nostres dies, 
la Sénia ha estat pel seu gran nombre de fàbriques 
del moble. També se la coneix per les grans cati-
fes de flors i serradures de colors de la festa de 
la Mare de Déu de Pallerols. Forma part del Parc 
Natural dels Ports. El Grup dolçainer de Joven-
tuts Unides i  les noies de la Casa Andalucía de la 
Sénia participaran a “Lo Passeig” representant el 

ball i el pas processional de la Jota Senienca.



Fes de la Festa el teu 
plató a la Plaça!

Concurs creatiu de fotografia amb mòbil per a 
joves de la XI Festa del Mercat a la Plaça

d’Amposta. 

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 XI Festa del Mercat a la Plaça 

realitzades entre el 17 i el 19 de maig 2019.

Requisits i condicions a www.festadelmercat.cat
Organitza: Ajuntament d’Amposta

Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó

L’HORA DEL CONTE 
Arraïlades a càrrec del seu autor Guillem Riba 
i taller de dibuix i pintura a càrrec de dos de les 
il·lustradores del conte.
Dijous 15 de maig a les 17.30h Lloc: Sala polivalent 
/ Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Centre d’Art Lo Pati
Convocatòria XYZ - Votació popular

Les votacions presencials coincideixen amb la Fes-
ta del Mercat a la Plaça d’Amposta del 17 al 19 de 
maig. Durant aquests dies també es podrà votar al 
punt d’informació de la festa, a les tavernes de la 
Lira i la Fila, i al carret de premsa XYZ que estarà 
carrer Major amb c/ Sant Josep. La intervenció es-
collida a través d’aquest procés de votació popular 
s’instal·larà als Ullals durant la segona quinzena de 
juliol. La dotació econòmica del premi són 4.000€.
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Oficina de Turisme
Taller de cuina del Bacallà

Receptes tradicionals de bacallà amb motiu de la 
Festa del Mercat a càrrec de Peixateria M. Lourdes.

Dissabte 11 de maig
Hora: a partir de les 16:00h

Lloc: Oficina de Turisme d’Amposta

El Casino Recreatiu i 
Instructiu d’Amposta

Inauguració de l’exposició de peces de fusta 
d’olivera, de Joana Casanova.

Divendres 17 de maig a les 20:00h
Lloc: Casino Recreatiu i Instructiu d’Amposta.

Recomanat per atots els públics / Gratuït

Dijous 2 de maig

Xerrada «Joan Suñé Masià, músic i com-
positor de l’himne Oh! Amposta», a cà-
rrec de Ramon Gallart, a partir de la re-
cerca- premi Cirit de Joana Altadill

Dijous 9 de maig

Xerrada «Els orígens de les bandes de 
música al Montsià. El tombant dels se-
gles XIX i XX», a càrrec de M. Carme 
Queralt, antropòloga.

Museu de les Terres de l’Ebre
Dimarts 14 de maig

Xerrada «Dolçaina, tabal i Sanfaina» , a 
càrrec de Dèlia Morales i Emili Miralles 
del grup Sanfaina.
Totes les xerrades es faran a les 19:30h, a la sala d’actes del 
Museu de les Terres de l’Ebre.

“ELS SONS DE LA FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA D’AMPOSTA” Dia Internacional dels 
Museus 

Nit dels Museus
Visita guiada a l’exposició “Gaites, gralles i dolçai-
nes” a càrrec de Clàudia Jiménez, professora i mú-
sic; i visita guiada a les sales de reserva d’arqueologia, 
etnologia i natura del Museu de les Terres de l’Ebre 

a càrrec de Pere Luque, 
conservador de ciències naturals.

Divendres 17 de maig a les 21:30 h
Lloc: c/ Gran Capità 34

Recomanat per a tots els públis /Gratuït

Exposició “Gaites, gralles i dolçaines” 
al Museu de les Terres de l’Ebre

Exposició ‘Gaites, gralles i dolçaines’, fruit de 
molts anys de recerca del comissari Joan Pellisa, 
lutier, músic i investigador especialitzat en organo-
logia i història dels instruments de vent populars i 
de corda polzada dels Països Catalans. Tres punts 

de vista diferents per a un mateix objectiu: posar 
música a la festa.
 Amb la finalitat d’oferir un estat de la qüestió d’aquest 
fet musical i festiu a l’actualitat, s’ha ampliat la re-
cerca amb el suport de l’IRMU, la col·laboració de 
les diferents colles de gaites, grallers i dolçainers del 
territori, i d’un equip de recerca format per Clàudia 
Giménez, Hermínia Domènech, José Vicente Cas-

tel i Eva Castellanos. Els resultats d’aquesta recerca 
es van publicar parcialment a l’Inventari del Patri-
moni Cultural  Immaterial de les Terres de l’Ebre.
Inauguració: 10 de maig a les 19:30 h i estarà 
oberta el 18 i 19 de maig

Organitzen: Museu de les Terres de l’Ebre, SAM Terres de 
l’Ebre, Museu de Tortosa i el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

Recreació del paisatge 
sonor d’Amposta de fa 

cent anys
Projecte realitzat pel musicòleg Fernando Maldo-
nado, en col·laboració amb el grup de recerca SSIT 
(Tecnocampus, Mataró), que consisteix en l’estudi 
socioacústic de les fonts sonores i la posterior re-
creació audible de la plaça de la vila d’Amposta a 
principis del segle XX, llavors el centre neuràlgic 
de la població. Al vestíbul de l’Ajuntament hi haurà 
instal·lades 2 cabines que recreen els sons del Mer-
cat i de l’Amposta de principis de segle XX. Entra 
a les cabines, mira les imatges i posa’t els auriculars!



VIII CONCURS D’APARADORS 
Agrapats -  C/Tarragona, 2
Art 89 -  Av. de la Ràpita, 157
C&N calçats - C/ estrella nª38 local 9B
Cofí Talles Grans - C/ Estel 7
Creixell - C/ Jacint Verdaguer, 26
Dandara - C/ Major, 7
Don Dino&Nus Tramat 
C. Verge de Montserrat, 20 baixos
Estanc Nº1 - Av. de la Ràpita, 57
Faristol - C/ del Bruc, 16
Germanes Balart - Av. de la Ràpita, 60
Gringo - C/ Miquel Granell, 12
Institut Montsià - C/ Madrid, 35-49
Interioritza by Paula Machí 
Av. de la Ràpita, 20
Les labors de Cinta i Humbelina 
Av. Aragonesa, 82
Llenceria Alicia - C/ Sant Josep, 15-17
Llibreria Alba - C/ Miquel Granell, 8
Llibreria Pont del Grau - C/ Grau, 6
Magatzems Chordá - Av. de la Ràpita, 3
Merceria Reche -  Pl. Cecília Carvallo, 8
Nono - C/ Miquel Granell, 38
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Orgànic - C/Agustina d’Aragó, 4
Pam’s Sabateria - Av. de la Ràpita, 34
Pastisseria Alemany - C/Sant Josep, 19
Per tu Moda -  C/ Góngora, 6 b
Puericultura Angels
Av. Alcalde Palau, 26
Punt Notari - C/ Roig i Treig, 5
Racó de la Festa
C/ Sebastià Juan Arbó, 47
Remeis - Av. de la Ràpita 54
Remei Merceria - C/ Felip II, 2
Sara Domènech - Carrer Parlament, 29
Shanti - Avinguda Josep Tarradellas, 63
Silvia Forcadell - C/ Palau i Quer, 6
Temptacions -  C/ Madrid, 8-10
Toc Toc Living - C/ Madrid, 1
Tu&jo -  C/ Ronda, 30
APASA - Av. Josep Tarradellas, 14- 34
Centre de Tecnificació - / França, 19
Residència d’Avis d’Amposta
C/ sant cristòfol 278-280
Centre Social Pere Mata 
C/ d’Amèrica, 15

La Cuina De La Lore, Artesania Alimentària
El Triskel, Garrapinyades
Mapes Antics, Mapes Antincs
Llauneria Roura, Llauner
Zur Musua, Joguines Fusta
Albert Gascón, Joies
Tuttisú, Artesania Tèxtil
Antje Formatge Holandès, Formatges
Havanna, Espardenyes, Fulars
Lo Nostre Arròs, Arròs
Escola Agustí Barberà, Sabons Artesans
Mas Queseros Bio, Formatges
Embotits J. Mallol, Embotits
Regals i Complements, Incens
Efrén Cofiné, Gavinyeter
Playsol, Playmobil
Cinta Fet A Mà, Complements Bebé
Virgen Del Cisne, Destil.lats D’orujo
Taller De Arena, Taller Quadres Arena
Francisca Llamas, Menorquines I Roba Pintada
Ferreiro Alimentación, Pernils, Embotits
Vidre Franck, Vidre/ Tallers infantils
Tot Motxilles, Bosses i complements
Tere Creacions, Joguines Fusta
Formatges Idiazabal, Formatges, Txacolí
Amb un parell de mans, Joies art., roba i comp.
Pan Sano Pan Artesano, Pa
Lluis Valls, Joguines Fusta
Cristal Y Fuego, Bufador Vidre
Llates Blai, Productes Pauma
Olga Carrasco, Llavors Caramelitzades

Cruixents Delicious, Llavors Caramelitzades
Olga Ventura, Pulseres, Collars
Embotits Marilen, Carnisseria
Forn De Pa Antic, Pans
Catalin Iolea, Antiguitats
Ke Pedrolo, Minerals
La Barberia Garriga, Barberia
Pikasokes, Joguines Fusta
Marta Martin, Joguines i Complements
Natur Tresor, Collars, Pulseres
Panaders d’Amposta, Pans i Dolços
Antonella Martinez, Complement, Barrets
Puntaires Del Montsià, Puntaires
M.ª Carmen Caballé, Objectes Antics
Barcelona Bier 2014, Cervesa
Joguines Llansamà Amposta, Productes
L’heura Artesans, Embotits
L’orxatero, Carret Orxata
Jc Artesania, Fusta Olivera
Torneados Serra Sl, Fusta Olivera
Julian Querol, Esmolet
Laxmina, Complements
Cirera De Miravet, Cireres i Préssecs
David Araque, Garrapinyades, Turrons
Carnisseria Lluís, Carnisseria
Terrissa J. Cortiella, Terrisser
Art Pauma, Llatadores
Forn Noé, Forn
Racó De La Iaia, Vitralls
Càmara Arrossera, Arròs
Embotits i Formatges Plana de Vic, Cansalader

Manel Vilarroya, Mel, Oli, Llevats
Creixell, Roba
Francisco Calatayud, Sabates
Montbrú, Formatges
Orgonitas, Bijuteria
La Casa Del Dolç, Llaminadures
Alma Mater, Artesania Tèxtil
Sucreria Sant Xotxim, Panaderia Pastisseria
Faristol, Instruments Musicals 
Ignacio Alonso Mansilla, Joguines Fusta 
Cinturones Ibero, Cinturons
Francisco Calatayud, Papes i Cervesa Artesana
La Botigueta De La Zebra, Joieria
As. bou capllaçat d’Amposta, Exp. Fotogràfica
As. caçadors i Tradicions Delta de l’Ebre
Magistratus, Melmelades
Delicies De L’ebre, Formatges i Embotits
Panaderia Didáctica, Pans
Santa Paciencia Clothes, Roba Fet a mà
Manuel Meca i Julian Querol, Manualitats
Montserrat Carrera, Joieria Plata
Impremta Ampostina, Impremta
Secundina Laeira Belsa, Llatadora
Teteria Del Montseny, Tes i Espècies
Pastisseria Dolç Estil, Pastisseria Artesana
Escola Agrària d’Amposta, Pagesia
Fernanda Aixendri, Bijuteria
Ntropia, Bijuteria
Turrones Blasco, Torrons
D. Monllau i J.J. Segarra, Taller de barraques
Dirk Fricke, Sabaters i Cuirs

PARADES DE PRODUCTES ARTESANALS I OFICIS ANTICS

ÚLTIM SOPAR A 
LES FOSQUES 

Entre els participants es sortejarà 1 sopar per 
a dues persones i 2 entrades a espectacle

LA SIFONERIA

AGRAPATS

BON GUST

CAMPARI

GAUDEIX

LA NUOVA TRATTORIA

NOU SNOOPY

ORÍGENS “LA BODEGA”

PETIT CAFÈ

PIZZERIA MORÉ

PUB VAN GOGH

RESTAURANT BOSC DE RIBERA

RESTAURANT EL SECRET

RESTAURANT ELS ULLALS

RESTAURANT L’ANTIC

RESTAURANT LA GRAMOLA

SALATS BACALLANERIA

IL VIALE

LA PEPA



VII 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 Imma de Sopa i la Rondalla 
del ALfacs. 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 17 de maig de 20:30h a 24:30h. 

Preu: 2,5 € tapa + 1€ beguda (Sense seients) 
Venda anticipada de tickets a l’exterior del mercat i a les 

parades des del 2 de maig.

LES DELÍCIES 
Bacallà i bunyols de sèpia 

DAVID I CINTA 
Truita de patata amb botifarra i allioli gratinada 

Mus de foia amb poma 
Formatge amb cor de melmelada 

Truita amb formatge i bacó 
Callos 

PEIXOS CLAUDIO 
Pop a la gallega i pop amb pataca 

MAR I LOURDES PEIXATERIA 
Bunyols de bacallà 

Mini-burger de lluç amb salsa tàrtara 
Clotxa (ceba, tomata, alls i sardina) tot rostit 

Pinxos de tonyina amb salsa de soja i oli de sèsam 
Sushi 

Arròs de bacallà i carxofa 
Aquest any com a novetat una de les nostres parades 

només servirà tastos sense gluten. 
FRUITES MARGA 

Entrepà d’hamburguesa de carxofa 
Clotxa d’escalivada 

CARNS LAFONT
Filet de Vedella Terres de l’Ebre amb salsa al pebre 

Les Nostres Braves 
Taula d’Ibèrics 

OLIVES DOLORS 
Hamburgueses de Calamata i truites d’olives 

CARNISSERIA VILLARROYA 
Canelons de “ternasco” 

Canelons casolans 
Pilotes amb carxofa 
Figuers de pollastre 
Lasanya bolonyesa 

“Callos” 
Croquetes Villarroya 
VAGI DE GUST 

Patata Molinot 
Rotllet de Pernil dolç I Formatge 

BAR BUFAIRE 
Variat de truites 

Podreu menjar a les JORNADES GASTRONÒMIQUES a:

 GAUDEIX
C/Felip II 4/6 baixos // 977701393

·Torrades d’escalivada amb tonyina, seitons i esqueixada de 
bacallà.

Primer plat a escollir: Arròs amb bacallà carxofa i pèsols o
Pollastre, conill, costella i ceba caramel·litzada amb tomàquet

Postres a escollir: Menjar blanc o Músic amb pastisset. 
Vi, aigua i cafè
20 € / Persona
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 LA JIJONENCA
Avinguda de la Ràpita, nº 56 // 977705535

comandes@gelaterialajijonenca.es
El Menú: entrepà + refresc + polo ecològic = 4€

 LA NUOVA TRATTORIA
Avgda. Ràpita, 40 // 977785153

Primer plats a escollir: 1. Vitel tone (carn de vedella amb 
salsa de tonyina), 2. Amanida la nuova o 3. Provolone

Segons a escollir: 1. Scaloppine al funghi, 
2. Planxa suprema de bacallà arrebossada amb samfaina, 

3. Pizza variada o 4. Pasta a escollir de la carta.
Postres: Tiramisu, Panacota, gelat o pastis de xocolata

Lambrusco o vi de la terra alta, agua o refresc
22 € / Persona

 LA SIFONERIA
C/Tarragona, 4 // 977702212/ 679598444

A compartir: cargols en salsa i torradetes d’anguila fumada
A triar entre: 1. Bacallà en suquet i ou estrellat, 

2. Llonganissa de pagès en mongetes tendres o 3. Trinxat de 
baldana d’arròs Arros segat

Pa, una consumició de beure per persona i postres casolans
15 € / Persona

 LO PATI D’AGUSTÍ
C/de l’Ebre, 10, Poble Nou // 977053000

Entrants per compartir: Musclos del Delta a la marinera. 
Torrada d’anguila fumada amb pa de vidre. Pop amb ceba de 
l’hort. Escalivada al foc de llenya amb anxoves de l’Escala.

Plat Principal a triar: Arròs tot pelat o marinera, Paella mixta 
o arròs negre i Fideuada

Crema Caltalana, Menjar blanc, Pastis de xocolata o Mel i mató
Beguda: Vi de la Terra Alta (blanc o negre)

25,50 € / Persona (mínim 2 persones)

 NOU SNOOPY
C/Navarra, 50 // 660795991

Entrants a escollir: 1. Xatonada de bacallà, anxoves i salsa 
romesco o 2. Tàrtar de dos salmons amb alvocat, 

torrades i germinats
Segons a escollir: 1. Entrecot de vedella a la brasa amb guar-

nició o 2. Escrita fregida amb guarnició
Brownie de xocolata i nous o Crema catalana feta de casa

Aigua i vi negre de Lledó, Cafè o tallat
15 € / Persona

 ORIGENS «LA BODEGA»
Avinguda de la Ràpita, 107 // 605990774

Tapes de cuina tradicional a partir de 3,50 €

 PETIT CAFÈ
608 70 57 25 Imprescindible reserva

Plats de cuina tradicional a 6 €

 PUB VAN GOGH
Gaudeix dels nostres còctels especials per la festa del Mercat a la Plaça. 

La ferrereta, Còctel Indià, Còctels 0,0%: cítrics i els ullals 
Lo gin del Mercat

 BON GUST
Avda Josep Tarradellas,130 // 977 70 38 67 

Amanida a l’Estil Bon Gust
Gambetes al Rom

A escollir: 1. Canelons de carn al 5 formatges, 2. Variat de 
carn a la brasa, 3. Filet de dorada o 4. Codillo de porc al forn

Vi, gasosa o aigua, Postres o cafè
18 € / Persona / Mínim 2 persones / només nits

 RESTAURANT EL SECRET
Av. Josep Tarradelles 94, // 618755586

Farinetes de l’àvia pepeta
Torrada d’escalivada amb sardina de casco

Cassola de pop amb patata marinada
Musclos del delta

Amanida de pollastre de corral amb escabetx
Per escollir: Bacallà a l’antigua o Parrillada de carn amb 

torrada d’all i oli 
Postre, degustació de dolç de l’epoca

Aigües minerals, Vi d.O. Terra alta i Cafès 
20 € / Persona / Mínim 2 persones

 ELS ULLALS
C/ Burgos, 34 // 618755586

Farinetes de l’àvia pepeta
Torrada d’escalivada amb sardina de casco

Cassola de pop amb patata marinada
Musclos del delta

Amanida de pollastre de corral amb escabetx
Per escollir: Bacallà a l’antigua o Parrillada de carn amb 

torrada d’all i oli 
Postre, degustació de dolç de l’epoca

Aigües minerals, Vi d.O. Terra alta i Cafès 
20 € / Persona / Mínim 2 persones

 RESTAURANT L’ANTIC
Av. de la Ràpita 128, // 977705519

Entrants: Esqueixada de bacallà o Sardina en escabetx
Primer plat: Sepia en pèsols o Sopa de Peix (recepta antiga)

Segon plat: 1. Guatlles en escabetx, 2. Bacallà en ceba i 
tomàquet o 3. Rostit de pollastre

Postres: Pa en vi i sucre o Menjar blanc
Cafè i begudes incloses

22 € / Persona

 LA GRAMOLA
C/ Estel, 12 / 977706633

Smoothie de verdures
Sopa de gambes i espècies

Remenat d’ou, patates i pernil curat. 
Segon plat: Suquet de peix amb patates o Galta 

de vedella al vi negre.
Postres ( elaboraciò pròpia)

Vins de la DO negre o blanc o rosat. Aigua, pa i cafés
25 € / Persona

 TEMPS DE TERRA
Partida de l’Ametller s/n // 977090894

Picadeta per entrar amb gana
Amanida Temps de Terra

Crema de verdures de temporada
Arròs de verdures amb costella de porc
Carn a la brasa amb acompanyament

Postres, Café, pa, aigua i vi
28 € adults/10 € nens

 VINTAGE
Av de la Ràpita 107 // 977 70 81 24

Olla.
Torrada de sardina i tomata crua.

Torrada de botifarra, xistorra, llonganissa i all i oli.
Pastissets de cabell d’àngel, coc borratxo o músic.

18 € / Persona

 SALATS BACALLANERIA
Av. Santa Bàrbara 21 // 977705945 - 605780435
Tota classe de degustacions amb la cuina del bacallà 

i productes tradicionals.
Racions a partir de 6 €

RUTA D’APARADORS 
TOUR COMERCIAL 

(2 grups)
Visita pels aparadors comercials ambientats d’època 
per a l’ocasió amb la temàtica de “la música” orga-
nitzada per A la vora, Pla de dinamització comercial 

de l’Àrea de Comerç.
Dissabte 18 de maig a les 11:30 h 

Sortida: Pl. Santa Susanna
Durada: 1,30 h  / Preu: 5 €

Recomanat per a tots els públics
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AMPOSTA OS ESPERA

Amposta es un territorio muy amplio y con muchas 
posibilidades. Desde la Sierra del Montsià hasta lle-
gar al mar por la desembocadura del río, pasando 
por el Delta del Ebro, Amposta abarca un territo-
rio inmenso donde la naturaleza es la protagonista. 
Amposta es un territorio que habla de tradiciones, 
de cultura, de mar, de montaña, de río y de historia. 
Habla de una gastronomía ligada a un paisaje y una 
gente. Amposta es natural, es espectacular y cautiva 
y enamora a cualquiera a primera vista.

En Amposta lo tenemos todo preparado para dis-
frutar de una experiencia plena. Creemos en los 
productores y en las empresas de servicios de nues-
tro territorio que se encargan de crear experiencias 
y productos para que su estancia sea única y perfec-
ta. Así que, no os lo penséis más y venid a descubrir 
Amposta, ¡Os esperamos con los brazos abiertos!

AMPOSTA ES DELTA DEL EBRO 

El delta del Ebro es la mayor zona húmeda de Ca-
taluña, con una superficie de 320 km2. Constituye 
uno de los hábitats acuáticos más importantes del 
Mediterráneo occidental.

PARQUE NATURAL DEL DELTA 
DEL EBRO

El delta del Ebro es la zona húmeda más grande 
de Cataluña y una de las más relevantes del Medi-
terráneo occidental. Está formado por dos zonas 
separadas por el río Ebro con varias poblaciones 
asentadas en su ribera que han posibilitado la pre-
servación del hábitat acuático junto con el desarro-
llo humano. Por este motivo, en 1983 la Generalitat 
de Cataluña aprobó la creación del Parque Natural 
del Delta del Ebro.

AMPOSTA ES GASTRONOMÍA

Disfrute de la perfecta armonía entre los sabores y 
los aromas de un territorio, llevados hasta a su pla-
to. La gastronomía de Amposta refleja una cultura 
arraigada en tradiciones que han perdurado con el 
paso del tiempo.

SIENTE AMPOSTA A TRAVÉS DE SU 
SABOR
Amposta es una ciudad que nace fruto de la unión 
del mar y la montaña, la ribera y el monte bajo. Esto 
da lugar a una riqueza paisajística que repercute en 
una variedad de ingredientes y productos que po-
sibilitan la existencia de una cocina de calidad y de 
reconocido prestigio de la que se puede disfrutar en 
Amposta.

AMPOSTA ES FAMILIA

Descubre un territorio que ofrece múltiples opcio-
nes para disfrutar en familia. Desde el descubri-
miento del entorno, pasando por la flora y la fau-
na que nos rodea hasta llegar a la cultura, historia 
y tradiciones. Amposta os espera con los brazos 
abiertos.

EN FAMILIA SIEMPRE ES MEJOR

Romper con la rutina y el estrés del día a día y com-
partir nuestro tiempo con los más pequeños de 
casa es una de las cosas que más gusta a las familias. 
Amposta, le ofrece una serie de experiencias únicas, 
para poder disfrutar en familia de este tiempo. Des-
cubrir, conocer, probar y sobre todo descansar en 
un entorno natural con muchas posibilidades.
No se lo piense más y venga a descubrir Amposta 
y el Delta del Ebro, seguro que se queda con ganas 
de regresar.
www.turismeamposta.cat



DISCOVER THE “FESTA 
DEL MERCAT A LA PLAÇA”
This edition is dedicated to the music of  the early twentieth cen-
tury. Immerse yourself  in period performances: jota music, dan-
cing, fanfare music, variety shows, cabaret, silent films, theatre, 
circus, choirs… 
Artisan market including traditional trades, motors of  the Ebro 
society and economy. Bring your family and friends and take part 
in culinary and artistic workshops, as well as traditional games, 
historical dances…
Exhibitions showing the area’s historical and artistic heritage.
Come and enjoy the Celebrations, which take the place every 
year, during the third weekend of  May to Amposta, Catalonia.

 HISTORY
At the beginning of  the 20th century, Amposta was an eminently 
agricultural town with little more than four thousand inhabitants. 
At that time, it was the mayor of  Amposta, Juan Palau Miralles, 
of  a dynastic political party.
The award of  the title of  city coincides with a key historical pe-
riod and of  great progress in Amposta, in which the municipality 
experiences a very important urban, economic and social growth. 
The population of  Amposta reached 4,959 inhabitants in 1910, 
as a result of  its sustained growth since 1857. The construction 
of  the Canal de la Dreta de l’Ebre and the colonization and laying 
on crops played a leading role in this growth of  the lands of  the 
Delta. At the beginning of  the 20th century, irrigated agriculture 
with rice and dry farming agriculture with olive trees, carob trees, 
vineyards and cereals was the main source of  wealth for the po-
pulation. Rice was the soul of  the local economy.

DÉCOUVREZ LA FESTA 
DEL MERCAT A LA PLAÇA
Cette édition est consacrée à la musique du début du XXe siè-
cle. Plongez dans des spectacles d’époque: musique jota, danse, 
musique de fanfare, spectacles de variétés, cabaret, films muets, 
théâtre, cirque, chorales…
Marché artisanal comprenant les métiers traditionnels, les mo-
teurs de la société et de l’économie de l’Èbre.
Amenez votre famille et vos amis et participez à des ateliers cu-
linaires et artistiques, ainsi qu’à des jeux traditionnels, des danses 
historiques…
Expositions montrant le patrimoine historique et artistique de la 
région. Venez profiter des célébrations, qui ont lieu chaque année, 
le troisième week-end de mai à Amposta, en Catalogne.

 HISTOIRE
Au début du 20ème siècle, Amposta était une ville éminemment 
agricole avec un peu plus de quatre mille habitants. À l’époque, 
c’était le maire d’Amposta, Juan Palau Miralles, d’un parti politi-
que dynastique.
L’attribution du titre de ville coïncide avec une période historique 
clé et de grands progrès à Amposta, au cours de laquelle la mu-
nicipalité connaît une croissance urbaine, économique et sociale 
très importante. La population d’Amposta a atteint 4 959 habi-
tants en 1910, résultat de sa croissance soutenue depuis 1857. La 
construction du canal de la Dreta de l’Ebre et la colonisation et 
la mise en culture ont joué un rôle moteur dans cette croissance 
des terres du delta. Au début du XXe siècle, l’agriculture irriguée 
avec du riz et l’agriculture sèche avec des oliviers, des caroubiers, 
des vignes et des céréales constituaient la principale source de 
richesse de la population. Le riz était l’âme de l’économie locale.
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 AMPOSTA, MIROIR DES EAUX
Par leur simple situation géographique, certains lieux s’imposent 
comme des portes, des points de passage, et donc, de jonction 
entre deux espaces. La petite ville d’Amposta, dont le pont jeté 
sur l’Èbre signe l’identité, est de ceux-là. Il suffit de passer le 
fleuve pour se retrouver dans un autre monde.

Au départ, Amposta était l’un des quatre avant-postes fondés par 
la capitale de la Région, Tortosa pour contrôler le trafic mariti-
me et fluvial. Dominé au loin par les montagnes de la Serra del 
Montsià, le village s’inscrit depuis 1983 dans le Parc Naturel des 
Terres de l’Èbre, un territoire résolument marqué par les eaux, si-
llonné de chemins étroits, de canaux et de rizières doux à longer. 
Suspendues comme des hirondelles sur la ligne presque imper-
ceptible qui matérialise ces passages à pied sec, de petites maisons 
blanches souvent flanquées d’une citerne dansent sur l’horizon, 
étranges notes répétées sur la portée incertaine, ponctuées de 
vols d’oiseaux. De temps en temps jaillit un bosquet d’eucalyptus, 
juste une touche verte, lumineuse. Toute la côte est constellée 
de lagunes peuplées de roseaux, comme celle de l’Encanyissada, 
hérissée de miradors de bois sur pilotis comme autant d’étranges 
échassiers, paradis des ornithologues, des photographes et des 
amoureux de la nature. Les flamants roses, blottis les uns con-
tre les autres, dessinent des sortes de boules rose pâle, flottantes 
et cotonneuses. Parfois surgissent, du fond des eaux mêlées aux 
fortes fragrances d’iode, des sources vives et douces comme à 
Ulls del Baltazar où elles donnent naissance à un peuple sauvage 
de nénuphars exubérants. Un pays étrange, qui évoque à la fois 
les espaces méditerranéens de la Camargue et l’immensité de la 
Baie de Somme, suspendu entre le fleuve et la mer, comme si la 
terre, l’homme donc, y était simplement tolérée par des siècles 
d’éternité préalables. Le nom même d’Amposta, Amni Imposita, 
signifie « posée sur le fleuve »… Un pont suspendu de 14 m de 
haut et 134 m de long, entièrement en béton armé, largement 
inspiré de celui de Brooklyn, unit les deux rives de l’Èbre. Un 
symbole qui subsiste dans les mémoires. Joaquim, quatre-vingts 
ans, se souvient : « toute la population a dû être évacuée à cause 
des Italiens. On ne savait pas si on pourrait revenir ». L’aviation 
de Mussolini, venue en appui de l’armée franquiste, a effective-
ment bombardé la ville en 1938 ! Amposta, construite autour de 
son château dont il ne reste pas grand-chose à visiter, si ce n’est 
l’emplacement, devenu site de fouilles archéologiques, perché 
sur la haute rive de l’Ebre, possède quelques très belles maisons 
modernistes, dotées d’ornements floraux et de belles rambardes 
de fer forgé, comme la Casa Carvallo, la Casa Fàbregas, la Casa 
Morales-Talarn ou la maison du notaire. L’église est du plus pur 
style baroque. Pour la petite histoire elle fut transformée en mar-
ché pendant la guerre civile ! Le marché municipal, le vrai, est un 
beau bâtiment créé en 1947 par l’architecte local Ubach-Trullas.

 D’EAU ET DE VENT
Il vaut principalement le détour par ses insolites vitraux repré-
sentant la faune, la flore et la culture du riz du delta, et surtout la 
foule bigarrée qui s’y presse dans un joyeux désordre. L’explosion 
démographique du village initial date de la construction du ca-
nal sur la rive droite de l’Èbre. Il permit, entre 1850 et 1900, de 
doubler la surface cultivée en captant en amont, aux alentours 
de Xerta, de la bonne eau douce non pervertie par la proximité 
de la mer. En parallèle, le village s’est étendu et possède même 
son « eixample » (à l’instar du célèbre quartier de Barcelone). 
C’est aujourd’hui une petite ville pleine de vie qui concentre ses 
commerces dans sa partie la plus ancienne et dont les quartiers 
périphériques ont fini par longer le canal, puis peupler l’espace 
entre le canal et le fleuve. La ligne fluviale d’Amposta, qui mêle 
éléments contemporains et médiévaux est unique en Catalogne et 
vaut bien le crépitement de vos smartphones ! Ici, on ne produit 
pas que du riz, même si l’on devine qu’il façonne le paysage au-
quel il impose ses propres saisons. De temps à autre, l’œil capte 
au loin, au milieu des eaux, un embrasement, une floraison de fu-
chsia et de teintes saumonées qui semblent ensanglanter les eaux. 
Ce sont les salins, qui produisent l’un des meilleurs sels du mon-
de, extrêmement prisé des tables étoilées, l’égal de son célèbre 
cousin atlantique, le sel de Guérande. C’est aussi ici que naissent 
les belles huîtres du Delta, charnues et douces, qui tiennent la 
dragée haute aux meilleures huîtres françaises. Autour des mai-
sons, de petits jardins, souvent simplement peuplés d’orangers ou 
de mandariniers, apposent un sceau indubitablement méridional.

 UNE NATURE GRANDIOSE
Les agrumes, et notamment les clémentines sont une des plus 
importantes productions locales. Se promener à pied ou à vélo 
au cœur de ces paysages est presque un must. Il faut dire que 
tout est fait pour favoriser la découverte tranquille. En contrebas 
de la ville, à l’embarcadère, une agro-boutique et un bureau de 
location de vélos vous attendent. Idéal pour acheter des bières 
artisanales, des huiles issues des oliveraies millénaires de l’arrière-
pays, du riz, et surtout pour prendre la route des lagunes ou celle 
des chemins de halage. Le paysage est plat, toutes les générations 
peuvent donc en profiter sans fournir d’efforts démesurés et se 
laisser gagner par le charme puissant de ces noces sans fin entre 
la terre et les eaux. Comme nous l’explique Pep, le patron du 
café proche de l’Office de Tourisme : « Autrefois, les moulins à 
huile étaient disséminés dans toute la campagne et se chargeaient 
aussi de la fabrication du savon. Il n’y avait que les familles riches 
qui possédaient leur propre pressoir ! ». Encore aujourd’hui, il 
n’est pas rare de voir trôner dans les pièces attenantes aux cuisi-
nes une grande jarre de terre remplie de l’or vert, liquide indis-
pensable à la gastronomie locale, qu’il s’agisse de confectionner 
le délicieux pastissets à base de cheveux d’ange, les beignets de 
fleurs de courgette arrosés de sucre ou de miel et bien sûr le xa-
pat d’anguille, hommage aux eaux mêlées du fleuve et de la mer 
! En ville subsistent le moulin de Miralles dont on peut encore 
admirer le mécanisme et l’ancien moulin à riz, El Moli Arrosser 
de Cercòs, construit en 1910 entre canal et Èbre. Le bâtiment a 
été transformé en bibliothèque mais on peut encore voir la bas-
cule à peser les camions et la grande cheminée. Au cœur de la 
lagune s’élève la Casa de Fusta,  (maison de bois), c’est-à-dire 
le musée du Parc Naturel du Delta. Un curieux chalet canadien, 
fait de rondins, peint en vert, initialement créé par des chasseurs 
qui en avaient fait un refuge. Rien de mieux pour tout savoir sur 
l’inondation des champs de riz, son repiquage, sa moisson, mais 
aussi, sur la multitude d’oiseaux, de poissons, d’insectes qui peu-
plent cette zone si particulière. Au passage se dessine la vie rude 
des paysans-sauniers, souvent pêcheurs d’occasion. Une vie dé-
volue au travail, mais totalement en phase avec les cycles naturels, 
soumise aux crues du fleuve et aux grains de mer. à quelques 
kilomètres d’Amposta, s’élève sur une petite butte, la Torra de 
la Carrova, une tour de guet qui contrôlait la navigation sur le 
fleuve. Ibères, Romains, Arabes, seigneurs chrétiens, tous ont eu 
en commun cette obsession : contrôler l’Èbre !

 ICI ON PARLE « ÈBRENC »
Un joli point de vue s’offre à vous, qui n’est pas sans rappeler 
certains paysages flamands, tant le jeu de transparences finit par 
brouiller les pistes, si bien qu’on ne sait plus qui, du reflet ou du 
paysage, est vraiment réel. Le long de la mer, vers le nord, la côte 
rocheuse se creuse d’anses profondes bordées de pinèdes, tandis 
qu’au sud, vers le fleuve, les plages s’allongent au soleil, larges et 
douces. Tout invite ici à la nonchalance. à son jeu de miroir avec 
la Camargue, cette terre ajoute la culture bovine, avec « une tra-
dition de raseteurs qui n’a rien à voir avec la mise à mort des co-
rridas, ici on respecte les taureaux » comme nous l’explique Xavi. 
La présence des eucalyptus dont la chevelure légère oscille avec 
le vent, ajoute au sentiment de liberté que respirent les paysages. 
Selon Eva, une liberté de plus en plus menacée : « Tous les ans, la 
mer mange un peu plus de nos rizières. Notre surface cultivable 
diminue et ça menace notre équilibre économique. La cabane de 
mes beaux-parents qui était à 1,5 km de la mer il y a trente ans est 
maintenant carrément sur la plage. On est inquiets pour l’avenir, 
on a peur de voir disparaître tout un univers ». De retour de vos 
pérégrinations, Amposta vous offre son hospitalité tranquille, 
le charme de ses petites rues, et, dans les boutiques, la mélodie 
de son accent. Quand on leur fait remarquer que leur parler tire 
un peu sur le valencien, les habitants répondent fièrement com-
me Jordi, le portier de l’hôtel : « ici on parle Èbrenc ». Èbrenc, 
c’est-à-dire la langue de l’Èbre, dictée par le fleuve roi qui s’élargit 
sous l’ombre du pont, immuable. Celui-là même qui a vu passer 
les siècles et les occupants, et doté Amposta de son patrimoine 
agréablement contrasté. Une ville pleine de couleurs, de saveurs, 
d’odeurs, la petite capitale d’un vaste empire de lagunes, de dunes 
et de rizières, de villages insulaires, de myriades d’oiseaux. Une 
pépite à découvrir et à aimer sans modération.

www.turismeamposta.cat



festadelmercat.cat Descarrega’t l’app d’Amposta i 
consulta totes les activitats!

XII FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA
15, 16 I 17 DE MAIG DE 2020

Reserva’t les dates
Reserva las fechas

Save the dates
Réserver les dates
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