


El dia s’allarga i el sol llueix amb més força. La tensió acompanyada 
d’una il·lusió immediata comença a brollar entre pell, tot sembla estar 
preparat i les mirades cap al cel, esperant que l’univers s’uneixi amb 
aquest clam d’alegria i el temps ens  pugui acompanyar per poder gaudir 
d’una de les festes més estimades i esperades del any, la Festa del  Mercat 
a la Plaça. 

Són tres dies de germanor, de compartir, de recordar, però aquests tres 
dies, són el punt fi nal de mesos i mesos d’esforç, tenacitat, treball i una 
dedicació incondicional i desinteressada de moltíssima gent que ha de-
dicat part del seu temps a donar forma i força a totes les activitats que 
aquests dies podrem gaudir tots.
Sempre hem dit que aquesta festa seria impossible sense la col·laboració 
de la gent d’Amposta, entitats culturals, educatives, esportives i tota la 
gent particular que d’una manera o d’altra forma part dels espectacles 
que donen nom i realitat a la Festa.

Ens mourem entre mil actes que durant aquest tres dies omplen el casc 
antic de la nostra ciutat, on retornem, retrobem i revivim emocions, 
sensacions i il·lusions dins d’un marc on el temps torna enrere, i nosal-
tres amb ell, recordant i revivint experiències, en un petit  homenatge a 
la nostra gent, a la nostra terra, a la nostra cultura.  

Hem arribat a la sisena edició, amb la mateixa força i il·lusió que el pri-
mer any, i desitjant que la ciutat d’Amposta, un referent cultural de tot 
el territori, es vesteixi de gala i gaudeixi aquests dies de tot el que s’ha 
preparat, i així poder  reforçar els llaços que fan, al cap i la fi , que una 
ciutat senti que les seves arrels, que estan més fortes que mai i que res 
podrà fer trontollar. 

Gràcies a tots, sense vosaltres aquesta Festa no hagués pogut arribar 
mai a ser el que és. 

           
   
Manel Ferré Montañés  Mar Panisello Rodera
Alcalde d’Amposta   Regidora de Cultura i Festes



LA PREGONERA DE LA FESTA,
INFANTA ISABEL DE BORBÓ, “LA CHATA” 

A les acaballes del Centenari de les Escoles Públiques de la nostra ciutat, 
que es va iniciar l’any 2013, la pregonera de la Festa del Mercat a la Plaça 
d’enguany fa representació de la més alta autoritat pública que visità 
aquest equipament educatiu tan avançat per l’època: la infanta Isabel de 
Borbó i Borbó, popularment coneguda com “La Chata”. 
Nascuda l’any 1851, Maria Isabel va ser la fi lla primogènita de la reina 
Isabel II d’Espanya i del príncep consort Francesc d’Assís de Borbó i de 
Borbó-Dues Sicílies, i per tant, princesa d’Astúries, primer, i germana 
gran del que seria el futur rei Alfons XII, després. Després de morir el 
seu germà, va néixer el que seria futur rei Alfons XIII, qui donà el títol 
de ciutat a Amposta. Com a curiositat històrica, s’ha de recordar que la 
infanta Isabel era néta, per línia paterna, de l’infant Francesc de Paula 
Antoni de Borbó i Borbó-Parma, qui fou el darrer en ostentar el títol 
de Castellà d’Amposta, la més alta dignitat de l’orde a la corona catala-
noaragonesa. 
“La Chata” va viatjar a les terres de l’Ebre a mitjans del mes de juliol de 
1912, una estada en què va visitar diversos equipaments i obres públi-
ques, entre aquestes les Escoles Públiques d’Amposta.
La premsa de l’època se’n fan ressò d’aquest viatge: “Desembarcó en 
Amposta a las cinco y cuarto, entre las aclamaciones del público, y en 
carruaje fué a visitar el magnífi co edifi cio de las Escuelas Públicas... 
donde fué obsequiada con un champagne de honor. El Alcalde D. Juan 
Palau levantó la copa en nombre de Amposta y en honor de S.A. Luego 
embarcó en la barcaza y pasó a la orilla izquierda (...) hizo la Infanta 
una ràpida visita al Partidor para ver el Canal de la Izquierda (...) en 
su automóvil partió luego hacia Tarragona vitoreándola el pueblo”. “El 
Restaurador” (Tortosa), 12 de juliol de 1912 
La infanta Isabel va ser durant molts anys la membre més popular de 
la família reial de la Restauració. Molt afi cionada als toros i a les festes 
populars, des de molt joveneta va practicar l’equitació i la caça.  L’arriba-
da de la Segona República l’any 1931 la sorprengué ja malalta i s’establí 
a París, on va morir en un convent de monges que l’acolliren els últims 
dies de la seva vida.  
El personatge de la pregonera està interpretat per Montserrat Rosa Car-
dús, ampostina i ben coneguda per tots per la seva vinculació precisa-
ment al món de l’ensenyament. 



Divendres, 16 de maig

16.30 h: Obertura del Mercat de parades de queviures i ofi cis tradi-

cionals, pels carrers del nucli antic d’Amposta.

Obert fi ns les 22 h.

18:00 h: Lliurament dels premis del 3r Concurs d’aparadors de la 

Festa del Mercat. 1r Premi: 150 €. 2n Premi: 100 €. 3r Premi: 50 €.

Organitza: Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta.

19:00 h: Presentació del llibre “La nostra vida vertical” de Yannick 

Garcia, obra guanyadora del Premi “Documenta” 2013, a càrrec de 

Santi Valldepérez i amb la presència de l’autor i l’editora Eugènia 
Broggi, de L’Altra Editorial.

Organitza: Àrea d’Adults de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.

Lloc: Sala d’adults Biblioteca.

20:00 h: Estrena de la pel·lícula de cinema mut “La consulta del 

doctor Forcadell” (2014), dirigida per Jordi Galo i produïda per 

Filmsnòmades i Ajuntament d’Amposta. 

Presentació de l’equip de la pel·lícula i de la BSO, de Tomàs Simón.
Lloc: Teatre-Auditori de La Lira Ampostina.

Preu: 3 €.

Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

20:00-21:00 h: Anem a ballar a la Plaça de l’Aube. Demostració 

de diverses coreografi es i balls de primers de segle XX, a càrrec dels 

alumnes petits de l’escola de ball Quick Dance Amposta. 
Lloc: Plaça de l’Aube.

Organitza: C.B.E. Amposta Quick Dance, amb la col·laboració de l’Ajunta-

ment d’Amposta.
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22:00 h: Gimcana nocturna “Enigma 105”, organitzada pel grup 

“Les marfantes”. Joc de pistes adreçat a totes les edats en què s’ha 

d’esbrinar un enigma proposat relacionat amb Amposta a primers 

de segle XX. 
Inici de la cursa: Plaça del Mercat (Plaça Ramon Berenguer IV) d’Amposta.

Inscripcions i sorteig públic dels grups: dissabte 10 de maig a  partir de les 

19 h, a la Plaça del Mercat. 

22:00-24:00 h: Anem tots a ballar. Taller gratuït de xarleston en 

parella i tango argentí. Nit de Milonga.
Lloc: Plaça de l’Aube.

Organitza: C.B.E. Amposta Quick Dance, amb la col·laboració de l’Ajunta-

ment d’Amposta.

22:30 h: Espectacle La Petite Troupée de monsieur Alacroix.

Participen: Sanfaina, Guardet i la rondalla, grup de dansa Paracota i 

la rondalla de corda “Cantem al Llar”. 
Lloc: Sala de ball de La Lira Ampostina.

Preu: 3 € (senzilla) i 5 € (parella)
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Dissabte, 17 de maig

10:00 h: Obertura del Mercat de parades de queviures i ofi cis tradi-

cionals, pels carrers del nucli antic d’Amposta.

Obert fi ns les 22 h.

10:00 h: Diana pels carrers del Mercat, a càrrec del grup de dolçai-

ners i tabaleters Sanfaina. 

11:00 h: Inici dels tallers i demostracions de balls, oberts a la par-

ticipació del públic, durant tot el dia (veure activitats detallades al 

fi nal del programa). 
Lloc: Plaça de l’Aube.

Organitza: C.B.E. Amposta Quick Dance, amb la col·laboració de l’Ajunta-

ment d’Amposta i APASA.

11:30-14:00 h: Signatura de llibres “Pista Hitz, la mirada d’un en-

ginyer”, a càrrec dels autors Albert Curto i Laura Tienda, a la parada 

de Gavina Llibreria, al c/ Major, 21.

11:00 h: Arribada a Amposta de Francisco de Villamediana (pre-

sident del Casino Ampostino) amb calesa tirada per cavalls, acom-

panyat de les cupletistes, per a obrir un any més el Casino per a 

l’espectacle de Varietés.
Lloc: Av. de la Ràpita i carrers d’Amposta fi ns als quatre cantons.

Companyia: Dh Company.

Col.labora: Amics del Cavall d’Amposta. 

11:30 h: Sortida des de la seu de La Fila en cercavila de la Banda 

de Música La Unió Filharmònica d’Amposta i la coral Aquae de La 

Fila, fi ns a la Plaça de l’Ajuntament.

12:00 h: Acte d’inauguració de la Festa del Mercat a la Plaça 2014, 

presidit per l’Il·lm. Sr. Manel Ferré Montañés, alcalde d’Amposta. 
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Pregó de la Festa, a càrrec de la infanta Isabel de Borbó,

“La Chata”, personatge interpretat per Montserrat Rosa Cardús, i 

amb la presència de l’alcalde de Deltebre, Il·lm. Sr. José Emilio Ber-

tomeu Río, Festa Convidada 2014.

Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

12:15 h: Toc d’inici de la Festa, amb el grup de dolçainers i tabale-

ters Sanfaina. 

Cant de l’himne “Oh! Amposta”, de Joan Suñé (1919), a càrrec del 

cor La Lira Ampostina, la coral Aquae de la Fila i la coral Sant Jordi 

d’Amposta, acompanyades per la Banda de Música La Unió Filhar-

mònica d’Amposta, dirigits per Carles Royo.

Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

A continuació, a la Plaça d’Aube, espectacle de la Festa Convidada 

2014, Deltebre, amb l’actuació de cant i balls de jota a càrrec de la 

Rondalla dels 3 cantadors i de la Colla sardanista i de jotes de Delte-

bre, i representació del sainet “Lo tardà, ni palla ni gra”, a càrrec de 

la companyia Delta Teatre. 

13:00-14:15 h: VERMOUTH DANZAT I ALTRES VARIETÉS 

“Pablito i Pilarin” (basat en peces de Joan Suñé), amb teatre, mú-

sica i varietats.
Lloc: Saló del Casino Recreatiu i Instructiu d’Amposta

Companyia: Dh Company

Guió i direcció: Joan Guijarro  

Preu: 6,50 €.

Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).
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15:00-18:00 h: Campionat de guinyot per parelles.
Lloc: Taverna La Illeta, c/ Corsini, 40.

Inscripcions: durant tot el divendres dia 16, a la taverna.

16:30 h: Jocs de taverna, partides de cartes, dòmino i escacs.

Oberts a la participació del públic en general.

Lloc: Cafè Republicà,  Av. de la Ràpita, 2 (zona dels Quatre Cantons).

17:00-18:00 h: CINEMA MUT, amb la projecció de la pel·lícula 

“La consulta del doctor Forcadell” (2014), dirigida per Jordi Galo 

i produïda per Filmsnòmades i Ajuntament d’Amposta. 
Lloc: Teatre d’El Casal.

Entrada: 3 €.

Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

17:00-18:15 h: CIRCO MOZZARELLA. Espectacle itinerant de 
circ per a tots els públics, a càrrec dels alumnes de l’Escola de Tea-
tre i Circ d’Amposta (EtcA) i músics de la Unió Filharmònica d’Am-
posta. Amb els números del forçut, pallassos, domador de tigres, 
hipnotitzadora i llançament de ganivets.
Guió i direcció: Jordi Príncep. Direcció musical: Carles Royo.

Lloc: recorregut pels carrers del Mercat i actuació a la Plaça de l’Aube.

17:00-20:00 h: Passejades en carro i cavall per carrers d’Amposta, 
per a menuts i grans, a càrrec d’Amics del Cavall d’Amposta. 
Lloc de sortida i arribada: cruïlla Av. Ràpita - c/ Corsini.

18:00-19:00 h: 3r Campionat de Morra infantil i partides obertes 
per a totes les edats, amb premis tradicionals. 
Organitza: Els Tres Gats Blaus. Col·labora: Morràpita.

Lloc: Taverna del Podrit, a l’Av. la Ràpita.

18:00 h: Jotes amb dolçaina i tabal pels carrers i places del Mercat, 
a càrrec del grup de dansa Paracota, la rondalla de corda “Cantem al 
Llar” i el grup Sanfaina.
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18:00-19:00 h: Visita guiada gratuïta a l’exposició “100 anys d’es-

cola pública a Amposta (1913-2013)”. 
Lloc de trobada: Museu de les Terres de l’Ebre. 

Organitza: Ajuntament d’Amposta i Museu de les Terres de l’Ebre.

18:15 h–18:45 h: Tertúl·lies a la barberia Garriga, a càrrec del grup 

de “clients” de la barberia. Escenifi cació de converses sobre música, 

festes, futbol, obres i altres temes de la vida quotidiana a la ciutat.
Lloc: parada de la barberia Garriga, al carrer Major.

19:00 h–20:00 h: Tornen les Caramelles amb la Fila, espectacle de 

cant i música pels carrers del Mercat, a càrrec dels alumnes de Cant 

Coral i el Grup Instrumental de l’Escola de Música i Coral Aquae de 

La Unió Filharmònica d’Amposta.

19:00-20:00 h.: CINEMA MUT, amb la projecció de la pel·lícula 

“La consulta del doctor Forcadell” (2014), dirigida per Jordi Galo 

i produïda per Filmsnòmades i Ajuntament d’Amposta. 
Lloc: Teatre d’El Casal.

Entrada: 3 €.

Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

19:00 h: SARSUELA “CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA” (1926), 

a càrrec de les alumnes del taller de balls de principis del segle XX 

i dels alumnes del taller de cant i teatre de la sarsuela. Dirigida per 

Jacqueline Biosca i Tomàs Simón.
Lloc: Teatre-Auditori La Lira Ampostina.

Preu: 6,50 €.

Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Lira.

20:30 h: Concert a càrrec de la coral Guisla de Caldes de Montbui 

i el cor de la Lira Ampostina, a l’Església Arxiprestal d’Amposta.

20:30 h: AMPOLINO “Mitges de rejilla” Teatre Musical - Comèdia.  
Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica.
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Companyia: Dh Company

Direcció: Joan Guijarro

Preu: 6,50 €

Venda d’entrades anticipades: Vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Fila.

22:00-24:00 h: ESPECTACLE NOCTURN DE TEATRE

I MÚSICA AL CARRER:

22:00-23:00 h:  El Ball de Festa Major, amb l’actuació de la banda 

de música La Unió Filharmònica d’Amposta, dirigida per Carles 

Royo, i dels alumnes del taller de balls de principis del segle XX, 

realitzat per l’escola de ball Quick Dance, amb repertori de l’època.

Lloc: Plaça de l’Aube.

22:00–23:30 h: Nit de Cota, a càrrec de Guardet i la rondalla, el 

grup de dansa Paracota, la rondalla de corda “Cantem al Llar” i Jan-

dret lo cantador. 

Lloc: Fonda del Músic. Placeta del Cara-sol (c/ Corsini).

23:00 h: AMPOLINO “Mitges de rejilla” Teatre Musical - Comèdia.  
Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica.

Companyia: Dh Company

Direcció: Joan Guijarro

Preu: 6,50 €

Venda d’entrades anticipades: Vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Fila.

23:00- 02:00 h: Anem tots a ballar.

Nit de Milonga. Ball del fanalet, de la granera, etc. 

Ball popular per a tots els públics, a càrrec de l’escola de ball Quick Dance.
Lloc: Plaça de l’Aube.

Organitza: Escola Quick Dance.
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Diumenge, 18 de maig

10:00 h: Obertura del Mercat de parades de queviures i ofi cis tradi-

cionals, pels carrers del nucli antic d’Amposta. 

Obert fi ns les 22 h.

10:00 h: Diana pels carrers del Mercat, a càrrec del grup de dolçai-

ners i tabaleters Sanfaina. 

10:30 h: Inici dels tallers i demostracions de balls, oberts a la par-

ticipació del públic, durant tot el dia (veure activitats de tot el dia al 

fi nal del programa)
Lloc: Plaça de l’Aube.

Organitza: C.B.E. Amposta Quick Dance, amb la col·laboració de l’Ajunta-

ment d’Amposta

10:30 h-13:00 h: A què vols jugar? Els jocs tradicionals a Amposta. 

Estacions de jocs i tallers diversos repartits pel recinte del castell (de 

saltar, de curses de bicicletes i d’altres, de pilota, de bitlles, d’encertar, 

de bous, de jotes, de capgrossos i jocs de taula), a càrrec d’alumnes 

dels col·legis i instituts d’Amposta, on faran exhibicions dels dife-

rents jocs.

Jocs oberts també a la participació del públic en general. 
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Direcció i coordinació: Manel Estellé.
Col·laboren: Col·legis i instituts d’Amposta, Club de Bitlles, Agrupació de 

Penyes Taurines de les Terres de l’Ebre, Paracota, Centre de Tecnifi cació Es-

portiva, Club d’Escacs Amposta, Grup de Capgrossos d’Amposta i Esplais 

de Jubilats. 

Lloc: Recinte del Castell d’Amposta.

I per amenitzar els jocs, actuacions de:

Guardet i la rondalla, d’11 a 12 h. i la Banda de l’Escola de Música 

de la Lira Ampostina, dirigida per Agustí Roé, de 12 a 13 h.

11:00-13:00 h: Passejades en carro i cavall per carrers d’Amposta, 

per a menuts i grans, a càrrec d’Amics del Cavall d’Amposta. 

Lloc de sortida i arribada: cruïlla Av. Ràpita - c/ Corsini.

11:30-12:30 h: Arriben les Caramelles amb la Fila, interpretades 

per la coral infantil, coral Aquae i grup de músics de la Unió Filhar-

mònica d’Amposta.

Lloc: recorregut pels carrers del Mercat, al nucli antic.

12:00-13:00 h: Visita guiada gratuïta a l’exposició “100 anys d’es-

cola pública a Amposta (1913-2013)”. 
Lloc de trobada: Museu de les Terres de l’Ebre. 

Organitza: Ajuntament d’Amposta i Museu de les Terres de l’Ebre.

12:00-13:00 h: CINEMA MUT, amb la projecció de la pel·lícula

“La consulta del doctor Forcadell” (2014), dirigida per Jordi Galo i 

produïda per Filmsnòmades i Ajuntament d’Amposta. 
Lloc: Teatre d’El Casal.

Entrada: 3 €.

Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

12:00 h: Cantem al Mercat pels carrers i parades del nucli antic,  a 

càrrec de la coral Guisla de Caldes de Montbui i el cor de La Lira 

Ampostina.
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12:00- 13:00 h: ESPECTACLE DE TEATRE A LA PLAÇA MAJOR

Escenifi cació d’“Anècdotes del nostre mercat”, a càrrec del grup de 

teatre de la Festa del Mercat. Guió: Elvira Tomàs. Direcció i atrezzo: 

Tiff ani Guarch i Elvira Tomàs. Llum i so: Musics & Classics. 

Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

12:30 h-13:00 h: Concert de la Big Band de la Fila, dirigida per 

Àlex Rodríguez.

Lloc: Taverna de la Fila (carrer Major-carrer Sant Roc).

13:00-13:30 h: Teatralització de contes de Miquelet Setencàrrecs, 

de l’autor Jesús Serrano, a càrrec dels alumnes de P-5 del Col·legi 

Sagrat Cor.

Lloc: vestíbul de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.

13:00-13:30 h: Concert del Conjunt Instrumental d’Adults de la Fila, 

dirigits per Jacint Gisbert.

Lloc: Taverna de la Fila (carrer Major-carrer Sant Roc).

13:00 h–13:30 h: Tertúl·lies a la barberia Garriga, a càrrec del grup 

de “clients” de la barberia. Escenifi cació de converses sobre música, 

festes, futbol, obres i altres temes de la vida quotidiana a la ciutat.

Lloc: parada de la barberia Garriga, al carrer Major.
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13:00-14:15 h: VERMOUTH DANZAT I ALTRES VARIETÉS

“Pablito i Pilarin” (basat en peces de Joan Suñé), amb teatre, mú-

sica i varietats.
Lloc: Saló del Casino Recreatiu i Instructiu d’Amposta

Companyia: Dh Company

Guió i direcció: Joan Guijarro  

Preu: 6,50 €.

Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

15:00-18:00 h: Campionat de guinyot per parelles.
Gran fi nal i lliurament d’un pernil a la parella guanyadora.
Lloc: Taverna La Illeta, c/ Corsini, 40.

16:30 h: Jocs de taverna, partides de cartes, dòmino i escacs.
Oberts a la participació del públic en general.
Lloc: Cafè Republicà, ’Av. de la Ràpita, 2 (zona dels Quatre Cantons).

17:00-18:15 h: CIRCO MOZZARELLA. Espectacle itinerant de 
circ per a tots els públics, a càrrec dels alumnes de l’Escola de Tea-
tre i Circ d’Amposta (EtcA) i músics de la Unió Filharmònica d’Am-
posta. Amb els números del forçut, pallassos, domador de tigres, 
hipnotitzadora i llançament de ganivets.
Guió i direcció: Jordi Príncep. Direcció musical: Carles Royo.

Lloc: recorregut pels carrers del Mercat i actuació a la Plaça de l’Aube.

17:00-20:00 h: Passejades en carro i cavall per carrers d’Amposta, 
per a menuts i grans, a càrrec d’Amics del Cavall d’Amposta. 
Lloc de sortida i arribada: cruïlla Av. Ràpita - c/ Corsini.

17:00-18:00 h: CINEMA MUT, amb la projecció de la pel·lícula
“La consulta del doctor Forcadell” (2014), dirigida per Jordi Galo i 
produïda per Filmsnòmades i Ajuntament d’Amposta. 
Lloc: Teatre d’El Casal.

Entrada: 3 €.

Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

veure cartellera

veure cartellera

veure cartellera
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18:00-20:00 h: Ball del país a les eres del Carrersol, amb concurs de 

cantadors. Participen: Guardet i la rondalla, grup de dansa Paracota, 

la rondalla de corda Cantem al Llar i el grup Sanfaina. 

Lloc: Plaça del Cara-sol (c/ Corsini).

19:00-20:00 h: CINEMA MUT, amb la projecció de la pel·lícula

“La consulta del doctor Forcadell” (2014), dirigida per Jordi Galo i 

produïda per Filmsnòmades i Ajuntament d’Amposta. 
Lloc: Teatre d’El Casal.

Entrada: 3 €.

Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

19:00 h: SARSUELA “CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA” (1926), 

a càrrec de les alumnes del taller de balls de principis del segle XX 

i dels alumnes del taller de cant i teatre de la sarsuela. Dirigida per 

Jacqueline Biosca i Tomàs Simón.
Lloc: Teatre-Auditori La Lira Ampostina.

Preu: 6,50 €.

Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Lira.
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20:00-21:00 h: Concert-serenata a càrrec de la Banda de l’Escola de 

Música de La Lira Ampostina, dirigida per Agustí Roé, amb progra-

ma i repertori de primers de segle XX.

Lloc: Placeta del “Cara-sol” (C/ Corsini).

20:30 h: AMPOLINO “Mitges de rejilla” Teatre Musical - Comèdia.  
Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica.

Companyia: Dh Company

Direcció: Joan Guijarro

Preu: 6,50 €

Venda d’entrades anticipades: Vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Fila.

22:00 h: SARSUELA “CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA” (1926), 

a càrrec de les alumnes del taller de balls de principis del segle XX 

i dels alumnes del taller de cant i teatre de la sarsuela. Dirigida per 

Jacqueline Biosca i Tomàs Simón.
Lloc: Teatre-Auditori La Lira Ampostina.

Preu: 6,50 €.

Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Lira.

23:00 h: AMPOLINO “Mitges de rejilla” Teatre Musical - Comèdia.  
Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica.

Companyia: Dh Company

Direcció: Joan Guijarro

Preu: 6,50 €

Venda d’entrades anticipades: Vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la festa: Punt 

d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Fila.
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TALLERS PER A LA FESTA

Per preparar la Festa del Mercat 2014, s’han realitzat en diferents 

espais de la ciutat els següents tallers durant els mesos anteriors:

Taller d’indumentària i complements de la festa

Taller de balls de principis de segle xx

Tallers de la sarsuela (ball, teatre i cant)

Taller “vine a aprendre l’himne oh! amposta”

Taller de jota cantada i vers improvisat

Taller de Cal·ligrafi a Modernista

Exposicions 

Vestíbul de l’Ajuntament

SENY

Exposició produïda pel Museu de la Vida Rural de l’Espluga de 

Francolí, consta d’una sèrie fotogràfi ca i audiovisuals que refl exio-

nen sobre la memòria, la transmissió de l’art i del coneixement, la 

duresa dels ofi cis artesanals i la continuïtat d’aquest llegat en les 

noves generacions. 

 
Horari de visita:

Del 16 al 18 de maig, en horari del programa de la Festa del Mercat.

Del 19 al  de maig a l’1 de juny, de 9 a 14 h. 

LO PATI - CENTRE D’ART DE LES TERRES DE L’EBRE.

C/ Gran Capità, 38-40

MOSTRA DE CAL·LIGRAFIA MODERNISTA, realitzada pels 

alumnes del taller fet a Esardi els dies 9, 10 i 11 de maig.

Horari de visita els dies de la Festa: de 17 a 20 h.
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Sala exposicions Fundació Catalunya - LA PEDRERA 

Av. Alcalde Palau, 55 (antiga sala Caixa Tarragona)

L’ÀPAT CANÍBAL DE MISERIKORDIAUBACK de Mariaelena 

roqué. 

Instalació-Exposició i Acció poético-visual amb Despulles Despu-

llades, la Geganta Maria i ofrenes de la FESTA del MERCAT amb 

la col·laboració musical de Miquel Àngel Marín/ BOUESIA i Joan 

Gil - Assumpta Hostalot/ LANAU de fotografi a.

Inauguració: dijous 15 de maig a les 20 h.  

Horari de visita:

Oberta al públic del 15 al 25 de maig, de 19 a 21 h.

Museu de les Terres de l’Ebre

Carrer Gran Capità, 34

Exposicions permanents i exposició temporal “100 anys d’escola 

pública a Amposta (1913-2013)”.
Jornades de portes obertes amb motiu de la Festa i del Dia Internacional 

dels Museus. 

Dissabte 17 de maig: d’11 a 14 h. i de 17.00 a 20 h.

Diumenge 18 de maig: d’11.00 a 14 h.

Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, Arxiu Municipal i 

Arxiu Comarcal del Montsià:

Aquests centres culturals de la ciutat participen en el projecte “Fem 

memòria dels ofi cis antics”, impulsat pel Departament de Cultura, 

iniciativa de participació ciutadana que vol recollir, conservar i do-

nar a conèixer una mostra de la memòria familiar de Catalunya, per 

tal de publicar-se a internet i fer-ne exposicions, publicacions, etc.
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 Les persones i entitats que vulguen aportar fotografi es i documents sobre 

ofi cis antics a Amposta poden dirigir-se a la Biblioteca Comarcal, on es 

recullen per a la seva digitalització (Recinte del Castell d’Amposta. Tel. 977 

70 48 21)

TEMPS DE TERRA – LA VALL DE CABISCOL

Partida l’Ametller s/n  Amposta 

Telf. 977 09 08 94 – amposta@tempsdeterra.com – www.tempsdeterra.com 

Minitranshumància que serà el 17 de maig a les 17:00 hores i el 18 

de maig a les 11:00 l’activitat és gratuïta i el lloc de trobada és al 

mercat de la terra dintre de la Vall de Casbiscol.
Esmorzar de Mercat 

Caldereta de Corder

Músic en mistela

Vi i aigua

7 € per persona 

Dies 17 i 18 de maig

Informació i reserves 977 09 08 94 o amposta@tempsdeterra.com
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LA FONDA DEL MÚSIC

de La Lira Ampostina (Placeta del Cara-sol, c/ Corsini):

Actuacions en viu a càrrec de professors i alumnes de l’Escola de 

Música de La Lira, amb interpretació de repertori de principis de 

segle XX, durant els dies de la Festa.

Exposició d’instruments i fotografi es de la Societat.

Menús, menjars i begudes tradicionals a la Fonda, durant els dies 

de la Festa.
LA PARADA I LA TAVERNA DE LA FILA

(carrer Major i carrer Sant Roc): 

Per tal de començar a organitzar el Centenari de la Societat Musi-

cal, la Fila aprofi ta la participació en la 6a Festa del Mercat per con-

vidar al públic a la seva parada-exposició al carrer Major, i alhora 

demanar la col·laboració de tothom amb l’aportació de qualsevol 

material fotogràfi c, escrit o simplement la narració de vivències. 

Qualsevol tipus de material que s’aporte serà degudament registrat 

i es retornarà un cop documentat i catalogat.  

A la taverna de La Fila, al carrer Sant Roc, es serviran menjars i 

begudes durant els tres dies de la Festa.

Altres tavernes de la festa:

Menús i plats tradicionals d’Amposta i les Terres de l’Ebre i servei 

de begudes.

LA TAVERNA DEL BALL (Plaça de l’Aube) Veure programació de balls 

al fi nal del programa. 

TAVERNA LA ILLETA (c/ Corsini): campionat de guinyot per parelles. 

CAMPARI – CINE AMPOSTINO (c/ Corsini)

PASTISSERIA POUS (c/ Major)

TAVERNA DEL PODRIT (Av. de la Ràpita)

CAFÈ REPUBLICÀ (Av. de la Ràpita)

CASA PEPITA (c/ Major, enfront del Casino)

LA PEPA (c/ Sant Josep)

TAVERNA SANTA SUSANNA (Plaça Santa Susanna)
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CENTRES SOCIOSANITARIS I EDUCATIUS 

Activitats de la Residència d’Avis d’Amposta:
Dilluns, 12 10:00 h: Taller Ornaments especials de festes. 17:30 

Jocs de taula tradicionals   

Dimarts, 13 10:00 h: Taller Ornaments especial de festes. 17:30 
concurs de bitlles tradicionals 

Dimecres, 14 10:00 h: Taller de confecció de bijuteria de l’època. 

17:30 h; Bingo especial de Festes. 

Dijous, 15 10:00 h: Taller Ornaments especial de festes. 17:30  Vi-

sionatge de fotos de l’època 

Divendres, 16 10:00 h: Taller de cuina de l’època. 17:30 Berenar 

popular de festes amb panoli i mistela. 

Dissabte, 17 MATÍ: Passejada pels carrers emblemàtics de la Festa 

del Mercat, amb la indumentària de l’època. TARDE: 1r passe: 

Projecció de la pel·lícula de cine mut produïda per Filmsnòmades i 

dirigida per l’ampostí Jordi Galo, “L’Herència de l’Avi Gisbert”, que 

correspon a la 1ª part  de “La Consulta del Doctor Forcadell”. 

Diumenge, 18 MATÍ: Projecció del documental produït per 

Filmsnòmades i dirigit per l’ampostí Santi Valldepérez, Festa del 

Mercat a la Plaça a Amposta. TARDE: 2n passe: Projecció de la 

pel·lícula de cine mut produïda per Filmsnòmades i dirigida per 

l’ampostí Jordi Galo, “L’Herència de l’Avi Gisbert”, que correspon a 

la 1ª part  de “La Consulta del Doctor Forcadell”. 

Activitats del Centre de Dia de Malalties

Neurodegeneratives: 

Dimecres 14 MATÍ: Taller de pintura de mobiliari antic.

TARDA: decoració del centre amb fotografIes antigues dels propis 

usuaris. 

Dijous 15 MATÍ: Jocs tradicionals. TARDA: Taller de manualitats 

de l’època 



Divendres 16 MATÍ: Taller de cuina: panoli. TARDA Berenar 

popular de festes amb panoli i mistela. 

ACTIVITATS DELS CENTRES ENSENYAMENT: 

Participació dels col·legis i instituts d’Amposta en els jocs tradicio-

nals de la Festa del Mercat que es realitzen al recinte del Castell el 

diumenge dia 18 al matí.

Altres activitats als centres:

Col·legi Soriano-Montagut: exposició sobre la temàtica del mer-

cat a la plaça del 12 al 18 de maig.

Col·legi Sagrat Cor: esmorzar amb panoli el dia 16 de maig.

Activitats de les llars d’infants municipals: 

La Gruneta

Durant la setmana del 12 al 16 de maig, recreació de les parades 

del mercat  (forn, botiga de queviures, peixateria, verduleria, etc.), 

on els xiquets aniran a n’aquest mercat a comprar cada dia. 

Exposició de fotografi es.  

Divendres, 16, els xiquets aniran vestits de primers de segle XX i 

es faran activitats de música i ball.

La Sequieta

Recreació de l’escola de principis de segle XX. Ornamentació de la 

llar basada en aquesta època i exposició de fotografi es.

Divendres, 16, a la tarda, gran festa popular al pati, amb la col·la-

boració dels pares. 
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COMERÇOS

3r CONCURS D’APARADORS

Els comerços i serveis d’Amposta col·laboren amb la Festa, amb 

aparadors i espais ambientats en l’Amposta de primers de segle XX.

Es convoca el 3r Concurs d’Aparadors, amb un 1r premi de 150 €, 

un 2n premi de 100 € i un 3r premi de 50 €. A partir de la valoració 

del jurat dels aparadors dels comerços inscrits a l’Àrea de Comerç, 

l’acte de lliurament del Premi es realitza en els comerços guanya-

dors el divendres 16 de maig, a les 18:00 h.

ESCACS

Obert “Actiu d’escacs Ciutat d’Amposta”

DIUMENGE 18 DE MAIG, matí i tarda

Lloc: Sala de ball de La Lira Ampostina
Organitza: Club Escacs Amposta.

Inscripcions i informació: club.escacs.amposta@gmail.com

Telèfon: 620 15 21 50

ANEM A BALLAR A LA PLAÇA DE L’AUBE:

Organitza: C.B.E. Amposta Quick Dance

Col·labora: Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Amposta

Programa de les activitats de balls d’envelat i de festa major, per a 

tot tipus d’edats. Els participants seran els alumnes de ball esportiu 

del club, els alumnes de l’escola i els  alumnes inscrits al curs orga-

nitzat per a la Festa del Mercat. 

Hi ha també tallers i activitats on pot participar el públic en gene-

ral, grans i menuts. 

Servei de taverna a la Plaça de l’Aube, amb plats tradicionals. 



Divendres, 16  

Des de  les 20.00 h fi ns les 2.00h de la matinada

20.00 h  Demostració de diverses coreografi es per part dels alum-

nes més petits de l’escola (a ritme de vals vienès, pas doble, polka i 

xarleston).

22.00 h  Anem tots a ballar. Taller de xarleston i tango argentí.

A continuació, nit de Milonga

Dissabte, 17

De les 10.30 h del matí fi ns les 2.00 h de la matinada.

11.00 h Demostracions i tallers de ball amb els alumnes del col·legi 

de l’Àngel, acompanyats de familiars i amics

12.30 h  Anem a fer el vermut a la Plaça de l’Aube

18.30 h  Concurs del ball infantil de pas doble, vals i polka

19.00 h  Taller de roda de vals vienès, pas doble i polka

22.00 h  Recreació del  ball de  Festa Major

Actuació de La  Unió Filharmònica d’Amposta, dirigida per Carles 

Royo, i dels alumnes de balls de principis del segle XX.

23.00 h  Anem al ball a festejar

Taller de xarleston i tango argentí

A continuació, nit de Milonga

Ball del fanalet, ball de la granera…

Diumenge, 18

De les 10.30 h del matí fi ns les 2.00 h de la matinada

11.00 h Demostracions i tallers de ball amb els alumnes del col·legi 

de l’Àngel, acompanyats de familiars i amics

12.30 h  Anem a fer el vermut a la Plaça de l’Aube

18.30 h  Demostració dels més petits de l’escola (a ritme de vals 

vienès, pas doble i polka)

19.00 h  Concurs de ball popular. Grup infantil, grup adults, grup 

sènior.

Balls: Pas doble, vals vienès

21.00 h  Ball de fi  de festa







JORNADES GASTRONÒMIQUES
DE LA FESTA DEL MERCAT

Restaurants d’Amposta i del Poble Nou del Delta participen en 

aquestes Jornades de gastronomia tradicional, i ofereixen durant 

tot el cap de setmana menús i plats ben diversos. 

www.turismeamposta.cat

Restaurant
Bosc de Ribera

C/Berlin, 4 Polígon Tosses

Amposta

Tel. 977 70 22 80

www.boscderibera.com

boscderibera@hotmail.com

Horari: Obert tots els dies: De 

dilluns a dijous de 7:30 h a 22:30 h, 

divendres de 7:30 h a 00:00 h, dis-

sabte de 8:30 h a 00:00 h i diumenge 

de 11:00 h a 22:30 h.

Beguda
Copa Vi DO Terra Alta

Aigua mineral 0,5l

Preu
22 € IVA inclòs

(mínim 2 persones)

Entrants 
- Bacallà esqueixat amb cigrons, 
tomàquet, tonyina i tapenade 
d’oliva negra
- Torrada de pebrot i albergínia 
escalivat amb “sardina de casco”
Bunyols de bacallà com els de la 
“iaia”

Plat
- Escudella del Delta 
(cigrons, fi deus, patata, carbassó i 
costella de porc)
- Arròs melós de cansalada, variat 
de bolets i botifarra del Delta

De darreries
- Suquet de bacallà amb fesolets i 
ou estrellat
- Pollastre de la “iaia” a la cassola 
amb canyella i vi dolç

I d’alvitres tenim 
- Plàtan, cacaus i pa
- Pa amb sucre i vi
- Daus de codonyat amb teulets de canela
- Menjar blanc amb canela 
- Galetes amb melmelada casolana
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Casa Amadeo

C/ Ebre, 5

Poblenou del Delta – Amposta

Tel. 977 74 52 25

www.ccamadeo.com

victoria@ccamadeo.com

Horari: obert tots els dies de 9h a 

18h; dissabte de 9h a 23h; dilluns 

tancat 

Preu
24 € IVA inclòs (mínim 2 persones)

Entrants
- Olives i fuet

- Xapadillo d’anguila

- Granotes

Primer Plat
- Peix del caldo amb patates i allioli

Segon Plat
- Arrossejat del caldo

Postres
- Paracotes amb mistela 

- Postres de la casa

Beguda
Vi, gasosa i aigua

Cafè i cóc de la casa

Entre pa i pa

C/ Tarragona, 4

Amposta

Tel. 977 70 76 54

Horari: Obert de dilluns a dissabte 

de 8:30 h a 13 h i de 19 h a 24 h; 

diumenge de 19 h a 24 h.

Entrepà de la setmana
- “Clotxa”

ceba, tomàquet, all i sardina de 

casco escalivats.

Preu

5 € IVA inclòs



Restaurant L’Antic

Av. de la Ràpita, 128

Amposta

Tel. 977 70 55 19

restaurant-lantic@hotmail.com 

Horari: Obert divendres i dissabte 

tot el dia; dilluns, dimarts, dijous i 

diumenge obert al migdia; dimecres 

tancat.

Beguda
Vi, aigua i cafè

Preu

20 €/persona IVA inclòs

(mínim 2 persones)

Entrants
- Amanida de tomàquet amb sardi-

na de casco

- Esqueixada de bacallà

- Sardineta en escabetx

Primer Plat
- Sopa de peix

- Sípia amb fesols

- Sopa bruta

Segon Plat
- Rostit de pollastre

- Bacallà amb samfaina

- Guatlles amb escabetx

- Postres

- Pa amb vi i sucre

- Menjar blanc

Entrants
- Aperitius de benvinguda del Segle 

XX

- Bunyols de bacallà de l’avi Joan

- Xapadillo d’anguila amb sanfaina

- Musclos del terreno

Plat
- Arròs marinera o arròs d’ànec 

amb anguila

Postres
- Crema Sant Josep o menjar blanc 

amb farina d’arròs de Lo Nostre 

Arròs

L’Algadir del Delta 

C/ Ronda dels Pins, 27

Poblenou del Delta – Amposta

Tel. 977 74 45 59

www.hotelalgadirdelta.com

gerencia@hotelalgadirdelta.com 

Horari: Obert tots els dies al mig-

dia; obert divendres i dissabte nit.

Beguda
Vi DO Terra Alta (1/2 persona), 

aigua (1/2), pa i cafè

Preu
25 € IVA inclòs (mínim 2 persones)



L’Estany
Casa de Fusta

Partida l’Encanyissada, s/n

Amposta

Tel. 977 26 10 26

www.restaurantestany.com

info@restaurantestany.com

Horari: Obert tots els dies, excepte 

dilluns, dimarts, dimecres i dijous 

nit.

Preu
25 € IVA inclòs

(mínim 2 persones)

Entrants 
- Napicol i Xirivia amb ous de tenca 
a la sal en vinagreta
- Esqueixada de bacallà en llesques 
de pa torrat
- Croquetes de cigrons i ànec
- Patates a lo pobre amb pebrot 
verd i sardina de casc

Plat
- Arròs d’anguila i sèpia amb 
carxofa

Postres
- Pa amb vi i sucre
- Menjar blanc en pols de canela

Beguda
Vi DO Terra Alta, Aigua mineral i cafè

Lo Pati d’Agustí

C/ Ebre, 10

Poblenou del Delta - Amposta

Tel. 977 05 30 00

agustivane@hotmail.com

Horari: Obert tots els dies, excepte 

dimarts.

Beguda
Vi DO Terra Alta, Aigua mineral i cafè

Preu
25 € IVA inclòs

(mínim 2 persones)

Entrants
- Musclos del Delta a la marinera

- Torrada d’anguila fumada en pa 

de vidre

- Pop farcit amb ceba de l’hort

- Escalivada feta al forn de llenya 

amb anxoves de l’Escala

- Ànec salvatge del Delta marinat

Plat (tot fet a la llenya)

- Arròs tot pelat

- Arròs a la marinera

- Paella mixta

- Arròs negre

Postres 
- Postres casolans



Àrea de Cultura i Festes

Plaça Espanya, 6, 2a

Tel. 977 70 09 04

culturapont@amposta.cat

facebook.com/festadelmercatalaplaca

comparteix les teves fotografi es amb:

#festadelmercatamposta
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