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La vida als carrers. L’alegria de la música, el ball, els 
espectacles, la tradició, la cultura i els esports. La més 
gran de les festes que ens uneix i ens revitalitza per 
la resta de l’any. Això és la Festa Major. Les ganes de 
compartir la felicitat i de recuperar les celebracions a 
l’espai que compartim, a l’espai on convivim i que tant 
defineixen la nostra manera de ser.

Dies que passen massa ràpid i nits que s’allarguen. I 
la màgia de la Festa Major que genera bons moments 
i ens explica com a col·lectiu, com a poble que acull, 
també, els qui la viuen per primera vegada. Perquè 
la Festa Major és, també, una porta d’entrada a una 
societat plural i diversa, rica i integradora a una ciuta-
dania amb diferents edats, diferents orígens i diferents trajectòries.

Per això és just agrair ben sincerament la dedicació a tates les persones que hi ha rere els actes 
de Festa Major.  A tots i tates els que de forma totalment altruista, any rere any, feu possible una 
festa a Amposta i a Poble Nou del Delta que busca la implicació de tothom, perquè per damunt 
de tot, és una festa de la ciutadania.

Per tot això, desitjo que gaudiu plenament d’una Festa Major que finalment arriba sense condi-
cionants i carregada de motius i d’alegries per brindar per avui i per demà Gaudiu plenament 
de la Festa Major per celebrar que som un poble plural, divers, ric i singular.

Visca Amposta i visca la Festa Major! 
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Dirigir-me als veïns i veïnes de la nostra ciutat sempre em 
genera un gran respecte i responsabilitat. Alhora, em fa espe-
cial il·lusió escriure aquestes línies, perquè d’alguna manera 
són la porta d’entrada a uns dies tan especials com els de Festes 
Majors. Després de 797 dies de pandèmia, les d’enguany seran 
les primeres festes que podrem viure amb total normalitat.

Al mateix temps, són també les últimes d’aquest mandat. Per 
aquest motiu voldria donar-vos les gràcies per la confiança que 
ens heu dipositat els darrers anys per tirar endavant la ciutat 
que crèiem millor per a tothom, malgrat que la pandèmia ens 
ha obligat a redefinir prioritats. Permeteu-me aprofitar aquest 
espai per posar en valor la feina feta per tots i cadascun dels i 
els càrrecs electes del govern. Més de la meitat d’aquest mandat 
ha estat impregnat per l’impacte de la Covid-19 que, igual que 
a tots els sectors, també ha entrat a l’Ajuntament. No us engan-
yaré, han estat uns mesos de canvis per intentar resoldre totes 
les demandes de la ciutadania, i em disculpo per avançat si en 
algun moment no hem estat a l’altura de les vostres expectatives. 
Però si alguna cosa us puc garantir és que hem fet tot el que estava a les nostres mans per donar resposta i treballar 
per l’excel·lència de la ciutat. Fins al punt d’haver estat reconeguts com un dels 20 municipis de més de 20.000 
habitants de tot l’Estat espanyol que més sensible ha estat destinant recursos en ajudar a la ciutadania durant els 
dos anys de pandèmia, fet del qual ens sentim tremendament orgullosos.

Però ara toca pensar en el futur i en tornar a sortir al carrer. A les vostres mans teniu el programa de les Festes 
Majors 2022. Un programa amb una gran oferta cultural, d’oci i festiva dirigida a tots els ampostins i ampostines 
amb la voluntat que tothom, sigui quina sigui la seva edat o situació social, pugui gaudir de les Festes Majors. 
Per això hem pensat una programació centrada, sobretot, en la recuperació de la vida social. Seran unes festes 
diverses i participatives, amb entrada gratuïta als actes, i en què habitarem els carrers de la ciutat per recuperar 
espais de convivència i relació social. Els deu dies de Festes Majors són un bon moment per fer tot això, per 
compartir l’espai públic amb el veïnat, les amistats i la família. Per tot, continuem defensant les festes com una 
inversió per millorar i fer créixer la nostra ciutat, així com el sentiment de pertinença. Us hem preparat propostes 
de primer nivell perquè, a més de fer-vos xalar, també apropin els visitants que compraran als nostres comerços i 
menjaran als nostres bars i restaurants, teixint una xarxa de riquesa per a la ciutat.

Voldria tancar aquest espai amb una menció especial a la nostra pregonera, Mari Chordà Recasens, una dona 
que és tot un exemple d’empoderament i perseverança. Ho avala la seva trajectòria artística, cultural i activista 
que, durant anys, ha portat el nom d’Amposta arreu del món. A més, fa uns dies se li ha atorgat la Creu de Sant 
Jordi, el màxim reconeixement que la Generalitat de Catalunya pot brindar a una persona. És un honor que pugui 
oferir-nos el pregó de les Festes Majors d’aquest 2022. I ara sí, només em queda desitjar-vos que passeu unes bones 
Festes Majors! 

festes amposta 2022 - pàgina 5



festes amposta 2022 - pàgina 6



Hi ha un moment a l’any en què a Amposta es 
comencen a sentir les Festes Majors. Són aquests dies 
previs, en què totes les regidories de l’Ajuntament treba-
llem conjuntament, quan soc més conscient que mai del 
privilegi que tinc per fer el que m’agrada. Si cap, enguany 
ho he tingut més en compte que mai, perquè després de 
dos anys programant actes amb limitacions i incertesa, 
aquestes Festes Majors podem tornar a lluir les dife-
rents propostes culturals i lúdiques que, any rere any, 
ens converteixen en una de les ciutats de referència a les 
Terres de l’Ebre. Perquè més enllà de tot el que organitzem 
de gener a desembre, les Festes Majors són l’expressió 
cultural més important que tenim com a ciutat. La música 
de les bandes, les nits de ball i de festa, els concerts a la 
plaça de l’Ajuntament, els correbous o les activitats per als 
nostres xiquets i xiquetes són només una pinzellada de la 
nostra personalitat com a ampostins i ampostines. Una 
essència que es basa en les arrels dels nostres avantpassats, 
però que creix amb la força de la modernitat que ens aporta cada generació. I aquest sentiment de perti-
nença s’accentua, encara més, durant els deu dies de Festes.

Les Festes Majors sempre han estat un motiu de celebració col·lectiva, una excusa per aturar els 
rellotges i compartir temps amb la família, els amics i el veïnat. Una pausa en el nostre dia a dia que, 
després que la pandèmia trasbalsés tota la societat, sembla que podem tornar a gaudir amb una norma-
litat molt semblant a la que coneixíem. Perquè tot i que ens vam esforçar per repensar els actes i definir 
prioritats, sempre hem sabut que l’important recau en poder-los compartir amb els nostres. És per això 
que, ara que ho podem fer, us convido a gaudir d’aquests dies de Festes Majors, que de ben segur ens 
serviran per recarregar energia i sentir-nos més units com a ciutat.

Us hem preparat un programa de festes divers, obert a tothom i amb molts actes al carrer. Després 
de dos anys amb restriccions, ara és moment d’habitar els carrers i places, d’omplir-los de riures, de 
converses i de música. En definitiva, d’encomanar-nos d’alegria compartida i divertir-nos amb l’ambient 
de Festes Majors. Esperem que ho passeu tan bé com nosaltres ho hem fet organitzant-les, amb tota la 
professionalitat i respecte del món. Només llegir les primeres pàgines veureu que hem intentat combinar 
les diferents ofertes perquè tothom se senti atret per unes activitats que de ben segur us sorprendran o, si 
més no, us faran xalar de valent. Gaudiu-les al màxim possible.

Bones Festes!
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Ampostines i ampostins, em sento molt feliç de 
poder desitjar-vos les millors Festes Majors de les 
nostres vides! Em fa molta il·lusió que l’Ajuntament 
hagi decidit escollir-me pregonera. Que toquen ben 
alt les bandes del nostre poble, La Lira i la Fila, que 
tantes vegades mos alegren la tarda o ens ofereixen 
l’espectacle de la nit del Concert de Bandes... i anar 
a ballar? Imagineu el que significa per a mi, que de 
menuda volia ser ballarina. És tot un goig!

Amposta és el principi de tot. Malgrat que he 
voltat molt i he viscut fora, les meves arrels em 
mantenen ben lligada a aquesta ciutat, on sempre 
soc rebuda amb els braços oberts. No només per 
la meva família, sinó també pels amics, ja que va 
ser aquí, quan vam crear Lo Llar, on vam plantar 
la llavor que canviaria el destí de molts ampostins i 
ampostines. Ah, i els qui encara no ho sapigueu, vinc de Casa Chordà, un espai on mons pares 
van crear la que m’agrada dir que era la gran superfície més petita del món. Com em va agradar 
veure’ls homenatjats a la passada Festa del Mercat a la Plaça! Per tot això us vull demanar que 
vos agafésseu fort a la manera de fer, de parlar i de cuidar tan nostra. Perquè només hi ha dos 
ponts penjants al món, un a Brooklyn i l’altre a Amposta, i cada cop que creuo el nostre em 
venen ganes de plorar d’alegria.

Tornant al present, quan fa uns mesos vaig rebre la petició per tal de ser pregonera ho 
vaig pensar molt, però finalment vaig decidir acceptar la invitació. Entre altres motius, perquè 
aquest ha estat un any molt important per a mi: m’han atorgat la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat, el Premi GAC a l’artista consolidada, el Premi a la trajectòria a la Nit de la Cultura 
d’Amposta o fins i tot s’ha escrit un llibre sobre la meva vida. Amb tot això, als meus 80 anys, 
la culminació no podia ser cap altra que oferir el pregó de Festes Majors a aquesta ciutat que 
tant estimo.

Que tingueu molt bones festes i visca Amposta!
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Retrobament de les pubilles de fa 50 anys   Any 1972

Un grup que us desitja unes Bones Festes
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Retrobament de les pubilles de fa 25 anys   Any 1997

Un grup que us desitja unes Bones Festes
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www.comercialarques.es

Ferreteria

Revestiments i Paviments

Sanitaris

Mobles de bany

Complements

etc...

Polígon Industrial l’Oriola
c/ Po, núm. 17 • 43870 AMPOSTA

arquesjaume@gmail.com

977 707 446           691 079 651

C/ Encañizada, 9
43877 SANT JAUME D’ENVEJA

977 478 080          607 736 457

GRUP
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                                             ASSESSORAMENT INTEGRAL D’EMPRESES

Jurídic - Laboral
Fiscal - Comptable
Recursos Humans

Prevenció de Riscos Laborals

http://www.sebastia.info

TORTOSA: Av. Generalitat, 153, baixos
Tel. 977 449 030 – Fax 977 449 171
tortosa@sebastia.info

AMPOSTA: Av. Josep Tarradellas, 127 baixos
Tel. 977 700 344 – Tel. 977 702 004

amposta@sebastia.info

LA SÉNIA: Tarragona, 11 baixos
Tel. i Fax 977 713 459
lasenia@sebastia.info
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Tot tipus de decoracions florals,
tenint en compte les noves tendències

Així com assessorament,
muntatge i manteniment de jardins

C/ Saragossa, 63   -   43870 AMPOSTA
Tel. 699 024 586 · 977 703 137

TOLDOS PARA CAMIONES, PISCINAS, REMOLQUES
Y TODO TIPO DE TOLDOS PARA PROTECCIÓN SOLAR

43870 AMPOSTA - Pol. Ind. Oriola - c/ Támesis, 27-51

      977 706 115 - 606 991 493    FAX 977 706 141
a/e: viestendals@gmail.com
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Divendres 12 d’agost
10.00 h Sorteig de tres pernils amb les compres de preparació de festes. Tots els compradors i compradores que vingui 
durant el període abans de festes entraran al sorteig dels pernils. Lloc: Mercat Municipal d’Amposta.
Organitza: Associació Mercat Municipal d’Amposta. 
10.00 h Repartiment del panoli, les banderes de plàstic i els llibrets de Festes Majors a càrrec dels representants 2022. 
Amb l’acompanyament de  la Colla de Dolçainers i Tabaleters pels carrers. Les taules estaran situades: c. Juan d’Àustria 
amb l’Església del Grau; c. Castelar amb c. Isabel la Catòlica; av. Santa Bàrbara (Bar Jordi); Mercat Municipal; c. Major; 
av. Catalunya amb c. Sebastià Juan Arbó; c. Gran Capità (alçada parc municipal); av. la Ràpita (Sindicat); av. la Ràpita 
(alçada antic BBVA); av. la Ràpita amb el c. Logronyo; av. la Ràpita amb c. St. Cristòfol.
11.00 h Repartiment de Panoli a càrrec de l’Ajuntament d’Amposta. Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia.
Organitza: Residència d’avis d’Amposta
12.00 h Pregó de Festes redactat pels residents. Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia.
Organitza: Residència d’avis d’Amposta
16.30 h Arribada del bou i repartiment de polos. Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia.
Organitza: Residència d’avis d’Amposta
18.00 h Arribada del bou capllaçat i repartiment de polos. La rua s’inicia al Pont Penjant d’Amposta i transcorre per 
diferents carrers. Col·labora: La Jijonenca. 
19.30 h VI Concurs de Samarretes de Festes majors 2022. Es premiarà la samarreta més divertida, la més original i la 
més elaborada. Patrocina: Ametller Origen i Amposta Ràdio. Hi haurà degustació de productes i es repartiran barrets 
d’Ametller Origen. Lloc: plaça Ramon Berenguer IV
20.00 h Música en directe (Bīpôląr DJ). Música de tots els estils. Organitza: Pizzeria Jordi. Lloc: carrer Barcelona, 99
20.00 h  Regalem les ulleres més Fashion del Xaloc 2022. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
20.00 h Inici de Festes amb “Los Peres”. Organitza: La Pepa. Lloc: carrer Sant Antoni, núm. 47
20.30 h Entrega dels premis del V Concurs de Carrers Engalanats. Es donaran a conèixer: el premi de la votació 
popular i el premi del jurat. Lloc: plaça Ramon Berenguer IV
22.00 h Concert de Judit Neddermann i Vernat. Gratuït. Lloc: plaça de l’Ajuntament
23.00 h La Samarreta de Festes. Regal de la samarreta. Organitza: Pub Van Gogh. Lloc: carrer Madrid, 8-10

Dissabte 13 d’agost
9.00 h We Love Fest. Festival de música electrònica i indie a l’aire lliure amb Andrés Campo, Edgar de Ramon, DJ 
COCO i molts més... Preu: 20 € (majors de 16 anys). Organita: TUTU. Lloc: passeig del Riu
11.00 h Actuació de Pablo Honey. Organitza: La Pepa. Lloc: carrer Sant Antoni, núm. 47
12.30 h Esmorzar del bou. Organitza: Residència d’avis d’Amposta. Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia
16.00 h Tirada Festes Majors Modalitat “Pistola Estàndard”. Competició de pistola Calibre 22”. Per a tots els públics. 
Organitza: Club de Tir Montsià Amposta. Lloc: partida Cabiscol s/n. Pol. 255. Parc. 210-211
17.30 h Cercavila de la banda de música de la Lira Ampostina. Organitza: La Lira Ampostina.
Lloc: diferents carrers d’Amposta
19.30 h Rebuda de la pregonera de les Festes Majors 2022 a l’Ajuntament d’Amposta. Rebuda de la Sra. Mari Chorda 
Recasens per part de les autoritats al saló de plens. Concentració dels representants 2022. Lloc: plaça de l’Ajuntament
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Dissabte 13 d’agost

20.00 h Presentació dels representants de les Festes Majors 2022 i pregó a càrrec de la Sra Mari Chordà Recasens. 
Lloc: plaça de l’Ajuntament
20.00 h Actuació de La Mangrana. Organitza: La Pepa. Lloc: carrer Sant Antoni, núm. 47
21.00 h Gran tronada a càrrec de la Pirotècnica Tomàs. Lloc: passeig Canal davant IES Ramon Berenguer IV
22.00 h Cantada d’havaneres amb el grup Balandra. Es repartirà rom cremat. Servei de bus urbà gratuït de les 21.30 h 
a les 00.30 h. Lloc. Embarcador d’Amposta.
22.30 h 100% Tribut Música ACTV de València. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
23.00 h Mojitos Instagrameros. Organitza: Pub Van Gogh. Lloc: Carrer Madrid, 8-10
23.59 h Concert The Show Must Go On - Tribute Queen +  Revival de Guitarra amb Guitars and Machines. Gratuït. 
Lloc: pàrquing piscines velles

Diumenge 14 d’agost
9.00 h Primera trobada del Club Amics dels Clàssics Amposta. Trobada de vehicles  clàssics, amb foodtrucks,  marxan-
datge de peces, joguines, llibres, etc. Música i molt més. Organitza: Amics dels Clàssics Amposta.
Lloc: avinguda Josep Tarradellas (alçada Parc Xiribecs)
9.00 h 12è Concurs Obert Pesca Fluvial Festes Amposta. 8è Memorial Ángel Conde Calvet. Concentració: 7.30 h 
Sorteig: 8.30 h. Degustació: pastes i mistela. Per a tots els públics. Organitza: Club Esportiu de Pesca Imposita.
Lloc: passeig del Riu
10.00 h Concurs de tiradors de rall. Activitat per a tots els públics. Lloc: Parc dels Xiribecs
10.00 h Cercavila de la banda de música de la Lira Ampostina. Organitza: La Lira Ampostina. Lloc: diferents carrers 
d’Amposta
11.30 h XLIV Festival de Bandes de la Lira Ampostina. Amb la participació de la banda de música La Lira Roquetense 
i de la banda de música de la Lira Ampostina. Gratuït. Organitza: La Lira Ampostina.
Lloc: Auditori de la Lira Ampostina
12.00 h Vermuts i variats. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
12.30 h Vermut musical a la terrassa de La botiga del riu amb DJ Jordi Caballé (real music dreams). Organitza: La botiga 
del riu. Lloc: avinguda Sant Jaume, 1
12.30 h Vermut. Organitza: Residència d’avis d’Amposta. Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia
17.00 h Bingo especial de Festes. Organitza: Residència d’avis d’Amposta. Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia
20.00 h Concert de Música de Cobla. Actuació de la Cobla Marinada, una cobla guardonada amb diferents  premis que 
tocarà sardanes i peces per a cobla. Gratuït. Organitza: Ajuntament d’Amposta i Cobla Ciutat d’Amposta. Lloc: plaça de 
l’Ajuntament
20.00 h 29è Festival de Bandes de Música. Amb la participació de la banda de música de la Lira Roquetense, de 
Roquetes, i la banda de música  de la Unió Filharmònica. Gratuït. Organitza: la Unió Filharmònica. Lloc: Auditori de la 
Unió Filharmònica
20.00 h Actuació Dj Abril. Organitza: La Pepa. Lloc: carrer Sant Antoni, núm. 47
21.00 h Concert de Llomily X. Gratuït. Lloc: carrer Jaume I
21.30 h Festival de Festes Majors. Festival de patinatge artístic. Gratuït. Organitza: Club patinatge Artístic Amposta. 
Lloc: pavelló poliesportiu II de patinatge
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Diumenge 14 d’agost

22.30 h Festa Coca-Cola amb regal exclusiu edició limitada. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
23.00 h Colors de Van Gogh. Organitza: Pub Van Gogh. Lloc: carrer Madrid, 8-10
23.00 h Ball amb l’orquestra la Chatta i Homenatge a les pubilles de fa 25 i 50 anys. Servei de bus urbà gratuït de les 
22.00 h a les 03.00 h. Gratuït. Lloc: pàrquing piscines velles
23.00 h III Trobada de Diables i Bèsties de foc ‘Xeics Cremem’. Organitza: Ajuntament d’Amposta. Colla de Diables i 
Tambors d’Amposta. Lloc: avinguda de la Ràpita fins al Pont Penjant

Dilluns 15 d’agost
10.00 h Cercavila de la banda de música de la Lira Ampostina. Organitza: La Lira Ampostina.
Lloc: diferents carrers d’Amposta
11.30 h Missa en honor de la Mare de Déu de l’Assumpció, patrona de la Ciutat d’Amposta i titular de l’església parro-
quial. Presidida pel rector de la parròquia, mossèn Ramon Font i Peig i concelebrada pels rectors de la ciutat. Amb la 
participació de la Coral de la Lira Ampostina. Des de les 10 h fins a les 21 h l’església romandrà oberta per poder venerar 
la Mare de Déu. Lloc: Parròquia de l’Assumpció
12.00 h Vermuts i variats. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
12.30 h Vermut musical a la terrassa de La botiga del riu amb  DJ Jota. Organitza: La botiga del riu.
Lloc: avinguda Sant Jaume, 1
12.30 h Ballada de jotes. Recuperem la jota a la plaça. Vesteix-te d’època i vine. Organitza: Ajuntament d’Amposta i 
Grup de Dansa Paracota. Lloc: plaça de l’Ajuntament
13.00 h Dinar especial de Festes. Organitza: Residència d’avis d’Amposta. Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia
18.30 h Concentració dels participants en l’ofrena de flors i fruits. Participen les i els representants de 2021 i 2022, les 
pubilles de fa 25 i 50 anys, les manoles del Grau, les associacions i entitats culturals i esportives d’Amposta. Acompanyen: 
la Colla de Dolçainers i Tabaleters d’Amposta i la banda de música de la Lira Ampostina. Lloc: Parc Municipal
19.00 h Inici cercavila de l’ofrena de flors i fruits. El recorregut és: c. Gran Capità, av. la Ràpita, c. Sant Josep, c. Major 
i plaça Ajuntament
19.30 h Exhibició equestre Centre Hípic Carlos Cid. Carrussel, ballarines amb cavalls, doma clàssica i alta escola. 
Organitza: Hípica Carlos Cid. Lloc: camí Solsó s/n
19.30 h Ofrena de flors i fruits a la Mare de Déu de l’Assumpció, patrona de la ciutat d’Amposta. Els productes recollits 
aniran destinats a Càritas Interparroquial. En aquest moment els productes necessaris són: packs de llet, cacau per a la 
llet, botelles de sabó per a la rentadora, sac de patates. També es poden fer aportacions en efectiu. 
Lloc: Parròquia de l’Assumpció
20.00 h Missa de cloenda de la diada de veneració de la Mare de Déu de l’Assumpció, amb motiu de les Festes Majors 
2022. Lloc: Parròquia de l’Assumpció
22.00 h Espectacle ‘Entre canyes i fang’ a càrrec de la Xaranga Suc d’Anguila i el Grup de Dansa Paracota. Gratuït. 
Lloc: plaça de l’Ajuntament
22.30 h La teva visita té un regal Xaloc. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
23.00 h Música Catalana. Sessió de música. Organitza: Pub Van Gogh. Lloc: carrer Madrid, 8-10
23.00 h Ball amb l’orquestra Welcome Band. Servei de bus urbà gratuït de les 22.00 h a les 03.00 h. Gratuït. 
Lloc: pàrquing piscines velles
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Dimarts 16 d’agost
11.00 h 56è Homenatge a la vellesa. Concentració de les persones majors de 80 anys al Casal Cívic de la Gent Gran pel 
tradicional esmorzar. Ens acompanyarà la banda de la música de la Lira Ampostina. Lloc: Casal Cívic de la Gent Gran
11.00 h Gimcana aquàtica. Organitza: Residència d’avis d’Amposta. Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia
12.00 h Vermuts i variats. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
12.30 h Vermut musical a la terrassa de La botiga del riu amb DJ Pantheon. Organitza: La botiga del riu.
Lloc: avinguda Sant Jaume, 1
16.30 h Campionat de partides ràpides d’escacs. Ritme de 5 minuts + 3 segons/jugada feta, a 8 rondes. Activitat per a 
tots els públics. Organitza: Club Escacs Amposta. Lloc: carrer Major, 28
17.00 h Presentació i desfilada dels vestits de paper realitzats per residents per celebrar el 50 aniversari.
Organitza: Residència d’avis d’Amposta. Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia
18.00 h Torneig Padel Mixte Festes Majors 2022. Piscina, baldanada, vermut musical i més! Premis en metàl·lic a 
guanyadors i finalistes. Preu: socis 20 €, no socis 23 €. Organitza: Club Esportiu Amposta. Lloc: carretera Freginals s/n
18.00 h Torneig de Pàdel de Festes Majors 2022. 4 categories masculines i 3 categories femenines. Premis per a campions 
i finalistes. Inscripció: 20 € (tel. 602 4460 27). Organitza: I Am Padel. Lloc: Polígon Tosses
18.30 h Espectacle infantil itinerant ‘Witchin’. Inici: carrer Major. Fi: plaça Ramon Berenguer IV
21.00 h Concert d’Alérgicas al Polen. Gratuït. Lloc: plaça de l’Ajuntament
22.00 h Performance Dance a càrrec de la ballarina Venus i acompanyat amb la  veu de Soca.
Organitza: La botiga del riu. Lloc: avinguda Sant Jaume, 1
22.30 h Cantadetes del Techno. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
23.00 h Ball popular amb Pepa’s Duet. Gratuït. Lloc: plaça Ramon Berenguer IV
23.30 h Concert ‘SAU 30’ + Vienna + sessió dj’s amb homenatge a la Música Disco dels anys 80. Gratuït. 
Lloc: pàrquing piscines velles
 

Dimecres 17 d’agost
10.00 h Gimcana infantil amb bicicleta. Per a nens i nenes de 4 a 12 anys, al parc del Miquel Granell, carrer las Palmas. 
Organitza: Club Joves Ciclistes d’Amposta. Lloc: carrer Las Palmas
10.00 h Cercavila de la banda de música de la Lira Ampostina. Organitza: La Lira Ampostina. Itinerant
10.30 h Concurs de pintura ràpida. Tema: el 75 aniversari del Mercat Municipal d’Amposta. Premis al primer, segon i 
tercer a l’atzar entre tots els participants. Obsequi a tots els participants. Activitat infantil i familiar.
Organitza: Associació Mercat Municipal d’Amposta. Lloc: Mercat Municipal d’Amposta
11.00 h Actuació de la Societat Musical La Lira Ampostina. Organitza: Residència d’avis d’Amposta.
Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia
12.00 h Vermuts i variats. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
12.30 h Vermut musical a la terrassa de La botiga del riu amb DJ Fonki Cheff. Organitza: La botiga del riu.
Lloc: avinguda Sant Jaume, 1 
16.30 h Berenar amb fartons i orxata. Organitza: Residència d’avis d’Amposta. Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia
20.00 h Concert a la fresca de Jammer Dúo Versions. Organitza: Pizzeria Jordi. Lloc: carrer Barcelona, 99
20.00 h Recol·lectors al castell: música amb vinils. Organitza: Ajuntament d’Amposta, Recol·lectors de Vinils, Boira 
Discos, Mind Product Records i Surt al Castell. Lloc: zona del Castell
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21.45 h Rebuda de les bandes de música de la Lira Ampostina i la Unió Filharmònica per part de les autoritats. Les 
bandes aniran acompanyades de la geganta Cecília de la Lira i el gegant Roc de la Fila. Lloc: plaça de l’Ajuntament
22.00 h 57è Concert de les Bandes de Música. A càrrec de la Banda de la Lira Ampostina i la Unió Filharmònica, sota 
la direcció de Sergi Costes i Carles Royo, respectivament. Gratuït. Lloc: plaça de l’Ajuntament
22.30 h Regal de l’adhesiu vinil Xaloc. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
23.59 h Concert de jazz a càrrec de Men in swing del cicle Ebre Terra de Vent. Servei de bus urbà gratuït de les 23.30 h 
a les 2.00 h. Gratuït. Lloc: pàrquing piscines velles

Dijous 18 d’agost
10.00 h Cercavila de la banda de música de la Unió Filharmònica d’Amposta. Organitza: La Unió Filharmònica
11.00 h Concurs de pintura ràpida. Activitat infantil i familiar. Lloc: Parc Municipal
11.00 h Actuació musical a càrrec de la Rondalla de Teixidó. Organitza: Residència d’avis d’Amposta.
Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia
12.00 h Vermuts i variats. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
12.30 h Vermut musical a la terrassa de La botiga del riu amb Dalton’s Band. Organitza: La botiga del riu.
Lloc: avinguda Sant Jaume, 1
16.30 h Campionat infantil d’escacs. Partides ràpides de 7 minuts + 3 segons/jugada, a 8 rondes. Activitat per a tots els 
públics. Organitza: Club Escacs Amposta. Lloc: carrer Major, 28
19.00 h Espectacle musical a càrrec de ‘Clap Camp’. En finalitzar l’espectacle, es repartirà entre els xiquets i les xiquetes 
un tall de pizza, obsequi de Telepizza Amposta. Gratuït. Lloc: plaça Ramon Berenguer IV
20.30 h Música amb: Ubaldo Dj Set, Els cundits, KLS, Chill Mafia, Soul Twin Dj Set, Mai Sa Dj Set. Activitat per a 
majors de 16 anys. Organitza: Ajuntament d’Amposta, Recol·lectors de Vinils, Boira Discos, Mind Product Records, Surt 
al Castell. Gratuït. Lloc: zona del Castell
22.00 h Concert a càrrec de Rampaire. Gratuït. Lloc: plaça de l’Ajuntament
22.00 h ‘Noche Blanca’. Organitza: La Pepa. Lloc: carrer Sant Antoni, núm. 47
22.30 h Viodal deep house music. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
23.00 h Ball popular amb l’orquestra Junior’s. Servei de bus urbà gratuït de les 22.00 h a les 03.00 h. Gratuït.
Lloc: pàrquing piscines velles
23.59 h Festa TinderCAT. Gratuït. Lloc: zona jove

Divendres 19 d’agost
10.30 h Actuació del mag Pau Tomàs. Durant l’obra podreu veure trucs de màgia, jocs i il·lusionisme. Un mag que us 
farà retornar a la vostra infància. Organitza: Associació Mercat Municipal d’Amposta. Lloc: Mercat municipal d’Amposta
11.00 h Actuació de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta. Organitza: Residència d’avis d’Amposta. 
Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia
12.00 h Vermuts i variats. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
12.00 h L’hora del vermut amb Josep Borràs. Tast de vi: Mas de Vinyes blanc i Traca i Locador blanc. Preu del tast. 
Organitza: La Pepa. Lloc: carrer Sant Antoni, núm. 47
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12.30 h Vermut musical a la terrassa de La botiga del riu amb recol·lectors de vinils. Organitza: La botiga del riu.
Lloc: avinguda Sant Jaume, 1
17.00 h Visita dels gegants i capgrossos d’Amposta. Organitza: Residència d’avis d’Amposta.
Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia
19.00 h  Xocolatada i espectacle familiar a càrrec de l’Eriçó Punxegut. Gratuït. Lloc: pàrquing piscines velles
19.00 h Carnabars, recorregut per diferents bars d’Amposta. Kutreparty amb Tu Primos Brothers, actuació de Bandidos 
Perversions, Dj Fania. Activitat per a majors de 16 anys. Organitza: Ajuntament d’Amposta, Recol·lectors de Vinils, 
Boira Discos, Mind Product Records, Surt al Castell. Lloc: zona del Castell
20.00 h Agus Sax, actuació en directe. Vols disfrutar d’ell amb els amics, un vinet ben fresc i uns musclos al vapor?  
Organitza: Cafeteria Andreea i cerveseria Lo de davant. Lloc: carrer Barcelona 114 i 129
20.00 h Música en directe. Nit de temàtica flamenca amb el grup Cuerda pa rato. Organitza: Pizzeria Jordi. 
Lloc: carrer Barcelona, 99
20.00 h Actuació de Pablo Honey. Organitza: La Pepa. Lloc: carrer Sant Antoni, núm. 47
22.00 h Sessió a la terrassa de La botiga del riu a càrrec de Beatiful Pearl DJ amb Covers Jazz & Bosa nova.
Organitza: La botiga del riu. Lloc: avinguda Sant Jaume, 1
22.00 h Representació de l’obra de teatre ‘La nit del lloro’ a càrrec de la companyia Terra Baixa d’Amposta. Gratuït. 
Lloc: plaça de l’Ajuntament
22.00 h Exhibició i tallers de ball. Vine, et convidem a ballar. Organitza: Associació The Country Sheriffes.
Lloc: pàrquing piscines velles
22.30 h Tribut música anys 80 amb projecció en pantalla gran de la pel·lícula ‘Freddie Mercury’. Organitza: Xaloc Bar. 
Lloc: Larache, 2
23.00 h Sessió Girls Power. Amb regal de Lucia Be a totes les dones. Organitza: Pub Van Gogh. Lloc: c/ Madrid, 8-10
23.00 h Ball popular amb Almas Gemelas. Gratuït. Lloc: carrer Miquel Granell amb avinguda de la Ràpita
23.59 h Concert amb el Grup Bandidos. Gratuït. Lloc: zona del Castell

Dissabte 20 d’agost
10.00 h Cercavila de la banda de música de la Unió Filharmònica d’Amposta. Organitza: La Unió Filharmònica
12.00 h Vermuts i variats. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
12.00 h L’hora del vermut amb Noel Luna i Laia Reverté. Organitza: La Pepa. Lloc: carrer Sant Antoni, núm. 47
12.30 h Vermut musical a la terrassa de La botiga del riu amb el duet Nando & Santos. Organitza: La botiga del riu. 
Lloc:  avinguda Sant Jaume, 1
15.00 h Aniversaris Cafeteria Andreea i Cerveseria Lo de davant. Vine a celebrar els anniversaris, 8 i 4 anys dels 
nostres locals. Organitza: Cafeteria Andreea i cerveseria Lo de davant. Lloc: carrer Barcelona 114 i 129

15.30 h Partit Festes Majors 2022. Combinat lliga local. Organitza: FS Amposta. Lloc: c/ Sebastià Juan Arbó

17.00 h Partit Festes Majors 2022. FSAmposta Femení vs CFS Pardinyes. Organitza: FS Amposta. Lloc: c/ Sebastià 
Juan Arbó

17.00 h Cursa Ciclista Trofeu Festes Majors d’Amposta. Puntuable per la copa catalana màster. Competició fede-
rada. Organitza: Club Joves Ciclistes Amposta. Polígon l’Oriola: carrers Rin, Loira, Tamesis i camí de la Ferretera
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18.00 h 2n Memorial David Adell ‘BASILIO’. Partit entre Veterans de Riudoms i AEVCF Amposta.
Organitza: AEVCF Amposta. Lloc: Estadi Municipal de Futbol Joaquim Fibla

18.00 h 32a Trobada de gegants. Participen les colles de gegants de Tivissa, Mont-roig del Camp, Ulldecona, 
Cambrils, la Ràpita, Tortosa, Alcanar, l’Ametlla de Mar i Amposta.
Lloc: avinguda la Ràpita amb rotonda de l’Olivera

18.30 h Partit Festes Majors 2022 FS Amposta vs CFS Pardinyes. Organitza: FS Amposta. 
Lloc: c/ Sebastià Juan Arbó

18.30 h Cercavila de la 32a Trobada de gegants. Sortida de les colles geganteres participants acompanyades dels 
grallers, els tabaleters i les dolçaines. Recorregut per: avinguda de la Ràpita, carrer Sant Josep, avinguda Alcalde 
Palau i plaça Ramon Berenguer IV

20.00 h 28è aniversari del Xaloc amb festival remember a càrrec de DJ J-Nathan i des de Castelló DJ Tonet Marzá. 
Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
20.00 h Ballada de la 32a Trobada de Gegants. Lloc: plaça Ramon Berenguer IV
20.00 h Actuació Dj Belén i Edu. Organitza: La Pepa. Lloc: carrer Sant Antoni, núm. 47
20.30 h Amposta Jota Viva. XI Trobada de grups de jota. Lloc: plaça de l’Ajuntament
21.00 h Ballada de sardanes de Festes Majors. Comptarà amb la Cobla Ressó i l’exhibició de sardanes de punts lliures. 
Organitza: Cobla Ciutat d’Amposta. Lloc: plaça Ramon Berenguer IV
23.00 h Un Trosset del Delta -Productes Km0. Amb regal Tots del Delta. Organitza: Pub Van Gogh.
Lloc: c/ Madrid, 8-10
23.00 h Ball amb l’orquestra Saturno. Servei de bus urbà gratuït de les 22.00 h a les 03.00 h. Gratuït.
Lloc: pàrquing piscines velles
23.00 h Concert de Khalifa. Gratuït. Lloc: plaça del Poador
23.30 h Festa disco dels 70, 80 i 90. Entrada solidària a favor d’APASA (3 €). Organitza: Ajuntament d’Amposta i Fem 
Festa. Lloc: embarcador d’Amposta

Diumenge 21 d’agost
10.00 h Cercavila de la banda de música de la Unió Filharmònica d’Amposta. Organitza: la Unió Filharmònica
11.00 h Festa inflables aquàtics per a tothom. Lloc: Parc dels Xiribecs
12.00 h Vermuts i variats. Organitza: Xaloc Bar. Lloc: Larache, 2
12.30 h Vermut musical a la terrassa de La botiga el riu amb Pili Cugat i Carlos Lupprian, amb un viatge cap a l’emoció. 
Organitza: La botiga del riu. Lloc: avinguda Sant Jaume, 1 
12.30 h Vermut a la residència. Organitza: Residència d’avis d’Amposta. Lloc: Residència d’avis i Centre de Dia
19.30 h Desfilada de carrosses. Amb la participació de la Banda de música de la Unió Filharmònica, la xaranga Suc 
d’Anguila, la Xaranga Xino-Xano, la xaranga Aigua en gas, la xaranga En garbo. Recorregut: avinguda de la Ràpita, 
carrer Sant Josep, avinguda Alcalde Palau, plaça Ramon Berenguer IV
23.00 h Castell de Focs d’artifici. A càrrec de la Pirotècnia Tomàs. Lloc: passeig del Riu
23.30 h Concert de Clàudia Xiva. Gratuït. Lloc: plaça de l’Ajuntament
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ALTRES ACTIVITATS (AGENDA AGOST)

7 d’agost a les 10.00 h Festa de barquets de perxar. Lloc: Zona de Cabusson – Final Carrer Major

27 d’agost a les 11.30 h Presentació de la publicació ‘Twentysix casetes del Delta’ d’Irene Visa. Projecte dut a terme a la 
residència d’artistes Baladre. Organitza: Lo Pati-Eufònic. Llocs: Centre d’Art Lo Pati i a Bosc de Ribera

TALLER: Ballada de Jotes, Assaig
3 i 10 d’agost a les 21.00 h. Lloc: Plaça de l’Ajuntament

EXPOSICIONS
Exposició fotogràfica sobre la senyora Palmira Barberà Solé. Fins al 10 d’agost
Organitza: Espai Verd. Lloc: Mercat Municipal

‘Art Premier. Artistes de la Prehistòria’. Fins al 13 de novembre
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre, Departament de Cultura, Museu d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre
Lloc: Sala d’exposicions temporals del Museu de les Terres de l’Ebre

‘Not a matter but il really matters’ de l’artista Ryoko Akama a cura d’Arnau Horta.
Inauguració: 25 d’agost a les 23.30h. Del 25 d’agost a l’11 de setembre
Organitza: Lo Pati-Eufònic. Lloc: Centre d’Art Lo Pati

RUTES
4 d’agost a les 18.00 h
Ruta pel Poble Nou del Delta. Sortida: Ajuntament del Poble Nou

6 d’agost a les 11.00 h
Ruta urbana per l’Amposta desconeguda. Mercat Municipal. Sortida: Oficina de Turisme

11 d’agost a les 18.00 h
Ruta pel Poble Nou del Delta. Sortida: Ajuntament del Poble Nou

13 d’agost a les 11.00 h
Ruta urbana per l’Amposta desconeguda. Mercat Municipal. Sortida: Oficina de Turisme

14 d’agost a les 18.00 h
Ruta teatralitzada a la Torre de la Carrova. Sortida: aparcament de la Torre de la Carrova
18 d’agost a les 18.00 h
Ruta pel Poble Nou del Delta. Sortida: Ajuntament del Poble Nou
20 d’agost a les 11.00 h
Ruta urbana per l’Amposta desconeguda. Mercat Municipal. Sortida: Oficina de Turisme

25 d’agost a les 18.00 h
Ruta pel Poble Nou del Delta. Sortida: Ajuntament del Poble Nou
27 d’agost a les 11.00 h
Ruta urbana per l’Amposta desconeguda. Mercat Municipal. Sortida: Oficina de Turisme

Venda d’entrades: www.amposta.cat o a l’oficina de Cultura i festes d’Amposta.
+info: https://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/

Edició, disseny i publicitat: Setmanari l’Ebre, SL. C/ Rosa Maria Molas. 43500 TORTOSA. Tel. 977 448 757. a/e: ebre@setmanarilebre.cat 
Dipòsit legat: T 898-2022



festes amposta 2022 - pàgina 62



festes amposta 2022 - pàgina 63



festes amposta 2022 - pàgina 64

PAVIDOLS ELABORACION Y 
DISTRIBUCION DE CARNES, S.L.U.

comer  bien

para vivir

mejor

Pol. Ind. l’Oriola
C. loira, 10
43870 Amposta
Tel. centralita-WhatsApp

620 191 463
info@pavidols.com
pedidos@pavidols.com
www.pavidols.com
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Divendres 12 d’agost

08.00 h Concentració al final del carrer Sant Cristòfol per anar a la finca d’Angelina Mur d’Alfara de Carles. 
Festa Campera amb esmorzar i dinar. Per a l’esmorzar i el dinar cal reservar plaça als membres de la Comissió de Bous. 
18.00 h Arribada i Entrada del Bou pel Pont Penjant amb el corresponent repartiment de gelats. Patrocina: Gelateria La Jijonenca i 
l’Ajuntament d’Amposta.

Dissabte 13 d’agost

00.05 h Bou Embolat de la Ramaderia Pedro Fumadó de Deltebre. Lloc: C/ Torreta / Passeig Doctor Pujol, C/ Lleó, C/ Zamora, C/ 
Salamanca, C/ Valladolid, C/ Europa i Avinguda Sant Jaume.
07.00 h Sortida del pàrquing de la plaça de la Comunitat de Regants del Primer Bou Capllaçat de la Ramaderia de Fernando 
Mansilla de Torreblanca. Recorregut: C/ Torreta, C/ Carles I, Passeig Canal, avinguda de la Ràpita, C/ Sant Josep, Alcalde Palau, 
Grau, C/ Navarra, Inocensi Soriano Montagut, Miquel Granell, avinguda de la Ràpita, Passeig Canal, Carles I, Torreta.
11.00 h Sortida del pàrquing de la plaça de la Comunitat de Regants del Segon Bou Capllaçat de la Ramaderia de Pedro Fumadó 
de Deltebre. Recorregut: C/ Torreta, C/ Carles I, Passeig Canal, avinguda de la Ràpita, C/ Sant Josep, Alcalde Palau, Grau, 
C/ Navarra, Inocensi Soriano Montagut, Miquel Granell, avinguda de la Ràpita, Passeig Canal, Carles I, Torreta.

Diumenge 14 d’agost

16.30 h A “La Botiga del Riu”, Trobada de penyes taurines i aficionats. Organitza: Associació Cultural El Cerril d’Amposta. A C/ 
Torreta / Passeig Doctor Pujol, C/ Lleó, C/ Zamora, C/ Salamanca, C/ Valladolid, C/ Europa i avinguda Sant Jaume.
18.00 h Desencaixonada d’un Bou Cerril de la Ramaderia de Don Eduardo Miura. Organitza i patrocina: Associació Cultural El 
Cerril d’Amposta.
18.30 h Desencaixonada d’un Bou Cerril de la Ramaderia Victoriano del Río. Organitza i patrocina: Penya Taurina Bous per la 
Festa. 
19.00 h Desencaixonada d’un Bou Cerril de la Ramaderia Hijos de Don Celestino Cuadri. Organitza i patrocina: Associació 
Cultural El Cerril d’Amposta.
19.30 h Desencaixonada d’un Bou Cerril de la Ramaderia de Don Adolfo Martín. Organitza i patrocina: Associació Cultural El 
Cerril d’Amposta.
22.00 h Embolada del Bou Cerril de la tarda de la ramaderia Don Eduardo Miura. Organitza i patrocina: Associació Cultural El 
Cerril d’Amposta. 
22.30 h Embolada del Bou Cerril de la tarda de la ramaderia Victoriano del Río. Organitza i patrocina: Penya Taurina Bous per la 
Festa.
23.00 h Embolada del Bou Cerril de la tarda de la ramaderia Hijos de Don Celestino Cuadri. Organitza i patrocina: Associació 
Cultural El Cerril d’Amposta. 
23.30 h Embolada del Bou Cerril de la tarda de la ramaderia de Don Adolfo Martin. Organitza i patrocina: Associació Cultural El 
Cerril d’Amposta.

Dimarts 16 d’agost

12.00 h “Encierro” de la Ramaderia de Fernando Mansilla de Torreblanca. Lloc: C/ Europa, C/ Lleó i avinguda Sant Jaume.
18.30 h Tarda de Bous a la Plaça de la Ramaderia German Vidal de Cabanes. 
19.45 h Desencaixonada a la plaça d’un Bou Cerril de la Ramaderia de David Alfaro de Cheste. Organitza i patrocina: Penya 
Taurina Demà Més.
22.00 h Embolada del Bou Cerril de la tarda. Organitza i patrocina: Penya Taurina Demà Més.

                ACTES TAURINS            
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Dimecres 17 d’agost

12.00 h “Encierro” de la Ramaderia de Fernado Mansilla de Torreblanca.  Lloc: C/ Europa, C/ Lleó i avinguda Sant Jaume.
18.30 h Tarda de Bous a la Plaça de la Ramaderia d’Arriazu d’Ablitas (Navarra). 
21.45 h Sisè Bou Capllaçat Nocturn de la Ramaderia de Fernando Mansilla de Torreblanca.
Organitza i patrocina Associació Cultural Bou Capllaçat d’Amposta. Sortida: Plaça de Bous. Recorregut: Antoni Gaudí, 
C/ Amèrica, Sebastià Juan Arbó, Plaça Castellania, avinguda Generalitat, Antoni Gaudí i plaça de bous.
22.30 h Bou Embolat a la plaça de la Ramaderia de Fernando Mansilla de Torreblanca. Organitza i patrocina: Ajuntament d’Amposta.

Dijous 18 d’agost

12.00 h “Encierro” de la Ramaderia de Fernado Mansilla de Torreblanca.  Lloc: C/ Europa, C/ Lleó i avinguda Sant Jaume.
18.30 h Tarda de Bous a la Plaça de la Ramaderia de Fernando Machancoses de Cheste. 
19.45 h Desencaixonada a la plaça d’un Bou Cerril de la Ramaderia de Herederos de Antonio Ordoñez adquirit a la Finca Jucar de 
Vilarreal. Organitza i patrocina: Penya Taurina l’Esquella.
22.00 h Embolada del Bou Cerril de la tarda. Organitza i patrocina: Penya Taurina l’Esquella.

Divendres 19 d’agost

12.00 h “Encierro” de la Ramaderia de Fernado Mansilla de Torreblanca. Lloc: C/ Europa, C/ Lleó i avinguda Sant Jaume.
18.30 h Tarda de Bous a la plaça de la Ramaderia de Fernando Benavent de Quatretonda. 
19.45 h Desencaixonada a la plaça d’un Bou Cerril de la Ramaderia d’Alberto Garrido d’Oropesa de Mar. Organitza i patrocina: 
Joves Emboladors d’Amposta.
22.00 h Embolada del Bou Cerril de la tarda. Organitza i patrocina: Joves Emboladors d’Amposta.

Dissabte 20 d’agost

08.00 h Sortida del pàrquing de la Comunitat de Regants d’un Bou Capllaçat de la Ramaderia de Fernando Mansilla de Torreblanca. 
Recorregut: C/ Europa, Plaça de la Pau, C/ Carles I, C/ Mestre Sunyer, C/ Barcelona, C/ Sebastià Juan Arbó, avinguda de la Ràpita, 
Passeig Canal, Carles I, plaça de la Pau, C/ Europa.
12.00 h “Encierro” de la ramaderia de Fernando Machancoses. Lloc: C/ Europa, C/ Lleó i avinguda Sant Jaume.
18.30 h  Tarda de Bous a la Plaça amb un Concurs de Retalladors de la Ramaderia de Pedro Fumadó de Deltebre. 
22.30 h XVI Concurs Nacional d’Emboladors Ciutat d’Amposta de la Ramaderia de Hermanos Ozcoz d’Osera. Lloc: plaça de Bous. 
Organitza i patrocina: Emboladors d’Amposta.

Diumenge 21 d’agost

11.30 h “Encierro” de la Ramaderia de Fernando Mansilla, de Torreblanca. Lloc: C/ Europa, C/ Lleó i avinguda Sant Jaume.
18.30 h Tarda de Bous a la Plaça de la Ramaderia de Fernando Mansilla, de Torreblanca. 
19.45 h Desencaixonada a la Plaça d’un Bou Cerril de la Ramaderia d’Eliseo Adell d’Alfara de Carles. Organitza i patrocina: Penya 
Taurina l’Afició.
22.00 h Embolada del Bou Cerril de la tarda. Organitza i patrocina: Penya Taurina l’Afició.

NOTES:
- L’Ajuntament d’Amposta i la Comissió de Bous recorda que queda TOTALMENT PROHIBIT L’ACCÉS ALS RECINTES TAURINS ALS MENORS DE 14 ANYS.
- L’Ajuntament d’Amposta i la Comissió de Bous es reserva el dret d’ALTERAR, MODIFICAR O SUPRIMIR qualsevol dels actes programats, si les circumstàncies ho fessin 
necessari.
 - Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol acte amb bous, és totalment lliure i voluntària. I que, malgrat que l’Ajuntament d’Amposta compleix íntegrament la Llei 
34/2010, de l’1 d’octubre de regulació de les festes tradicionals amb bous, de la Direcció General de Jocs i Espectacles de la Generalitat de Catalunya, publicada al DOGC 
núm. 5.731, de data 08/10/2010, sempre hi ha algun perill per a les persones que hi vagin.
 - D’acord amb la Llei 34/2010 de l’1 d’octubre del mateix any, de regulació de les festes tradicionals amb bous, la comissió haurà de vetllar per l’ordre i la seguretat dels 
participants, podrà i haurà de fer sortir els MENORS DE 14 ANYS que pretenguin participar-hi i les persones que manifestament no tinguin les condicions físiques per a 
participar-hi, com ara, les persones discapacitades físiques o psíquiques i les persones en estat d’embriaguesa o intoxicació per drogues o qualsevol altra substància estupe-
faent i no portar el calçat adequat.

                ACTES TAURINS            



festes amposta 2022 - pàgina 70



festes amposta 2022 - pàgina 71



festes amposta 2022 - pàgina 72

ARMERIA NATURESPORT

AMPOSTA 
C/ Sebastià Juan Arbó, 18  •  naturesport@gmail.com  •  977 704 487 • 679 427 192  



festes amposta 2022 - pàgina 73



festes amposta 2022 - pàgina 74





festes amposta 2022 - pàgina 76

Ferreteria
www.bricocentreamposta.com

Av. La Ràpita, 23 - 649 157 166 
43870 AMPOSTA

info@bricocentreamposta.com

Brico Centre Amposta

Fabricació i reparació
de maquinària agrícola i industrial
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•	Llistes	de
	 naixements

•	SPD	preparació	mèdica
	 individual	semanal

•	Laboratori	formulació
	 magistral	personalitzat

•	Veterinaria

•	Alimentació	infantil

•	Proves	anàlitiques

•	Alimentació	geriàtrica

•	Aronatèrapia

•	Ajudes	gent	gran

•	Plantes	medicinals

•	Dietètica	i	nutrició

•	Homeopatia

•	HDermocosmètica
	 i	cosmètica	bio

Tècnic Ortopèdic - Coleg. nº 198

Av. Santa Bàrbara, 30
C/ I. Soriano Montagut, 31

Tel. 977 70 26 13
AMPOSTA



Una llarga passarel·la entre la 
plaça de l’Ajuntament i el carrer 
Major va fer les delícies dels amants 

de la costura el passat 23 de juliol, data en 
què Amposta va celebrar la 50a edició del 
Concurs de Vestits de Paper. Fins a 36 vestits 
elaborats íntegrament amb paper per una 
vintena de modistes i modistos van lluir en 
una festa de creativitat, textures i color. Per 
festejar les noces d’or, aquest any el certamen 
no només va sortir del programa de Festes 
Majors, sinó que també va mudar-se al nucli 
antic, va comptar amb música en directe 
dalt de l’escenari i va convidar a desfilar als 
vestits de paper de Mollerussa, ciutat amb la 
qual Amposta està treballant per demanar 
la declaració dels vestits de paper com a 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Després de dos hores de desfilada on el 
públic va poder delectar-se d’autèntiques 
obres d’artesania, els aplaudiments als vestits 
de Mollerussa, que van tancar la desfilada, 
van donar pas a l’entrega de premis. I és que 
excepte els convidats de Mollerussa, tots els 
dissenys que van passejar per la passarel·la 
participaven en alguna de les quatre cate-
gories del concurs: moda infantil, moda 
actual, vestits d’època i vestits de fantasia. A 
més, per primer cop i només per als menors 
de 30 anys, aquesta edició es va sumar un 
nou guardó: el Premi Jove revelació.
En la categoria infantil, la guanyadora de la 
nit va ser Yolanda Moreno amb el disseny 
Unicorn arc de Sant Martí, que va idear un 
disseny ambientat en la sèrie de dibuixos 
My Little Ponny. El segon lloc de la cate-
goria va ser per a Catalina Lara Juàrez, que 
va presentar una Caputxeta vermella lluïda 
per la besneta de la modista. El tercer podi 
va ser per a Paquita Pagà Climent amb The 
Filestons, basat en Els Picapedra.
En moda actual, la primera posició se la 
va emportar Nut, d’Àngels Cid Lapeira, un 
vestit amb jaqueta de paper de diari. El segon 
premi el va guanyar un conjunt de faldilla i 
pantaló complementats amb una original 
jaqueta de patchwork titulat Geometria, de 
Mireia Panisello Moreno. Yolanda Moreno 

Més de mig segle teixint alta costura amb paper

El Concurs de Vestits de Paper d’Amposta
va celebrar 50 edicions, el 23 de juliol

va tornar a pujar a l’escenari amb el tercer 
premi, que va ser per a Fashion Animal, un 
vestit negre amb brillants amb una jaqueta 
en homenatge als animals de companyia.
Quant als vestits d’època, es va emportar el 
primer premi el model en blanc i negre Gato-
pardo, de Paquita Pagà; seguit per Àgata, 
d’Àngels Cid, que va portar a la passarel·la 
d’Amposta una rèplica d’un dels vestits de 
Maria Antonieta. Princesa Anna, dissenyat 
per Conxita Roig Aguilar, va guanyar el 
tercer premi d’aquesta categoria amb un 
disseny que ho apostava tot pels tons rosats.
En l’última categoria, els vestits de fantasia 

escollits pel jurat van ser Encadenats, de nou 
de Yolanda Moreno. Amb aquest vestit on 
comparteix espai el negre i un enreixat amb 
els colors de l’arc de Sant Martí, Moreno 
volia representar l’angoixa viscuda durant la 
pandèmia. Àngels Cid també va repetir, en 
aquest cas amb Hanami Sakura, que repre-
sentava la floració dels cirerers i la impor-
tància d’aquesta en la cultura japonesa. 
Finalment, repartint cartes de pòquer entre 
el públic, Crupier de CYP- Grup de Moda es 
va emportar el tercer premi.
El Premi jove revelació per a menors de 
trenta anys el va estrenar el conjunt de platja 



Bora Bora, dissenyat i confeccionat per 
Andrea Adell Alegria.
Diferents comerços de la ciutat també van 
participar amb l’entrega d’obsequis. Són 
Grup Galiana Moda, Llenceria Alícia, 
Farmàcia i Perfumeria Ferré, Manuali-
tats Miró, Temptacions-Van Gogh, Joieria 
Salvadó, Bertha Pujol, Pizzeria Moré i Merca 
100 Oportunitats.

Des de 1971
El Concurs de Vestits de Paper d’Amposta 
naixia, tal com el coneixem avui, l’any 1971. 
Tot va començar amb un acord entre l’em-

presa de cartons Dapsa i l’Ajuntament, on 
es va repensar un acte que ja tenia lloc a 
Amposta. El cas és que dècades abans ja hi 
havia precedents d’aquest esdeveniment. 
Era entre els anys quaranta i cinquanta, 
quan els camàlics ampostins dedicaven part 
del seu treball a sargir sacs i, juntament amb 
les modistes, organitzaven una festa per 
homenatjar a la seva patrona, Santa Llúcia. 
Els actes eren un concurs de disseny de 
vestits que tenia com a requisit principal el 
baix cost dels materials. Una iniciativa que 
no va tenir continuïtat fins als setanta, amb 
el naixement oficial del Concurs de Vestits 

de Paper.
Amb el pas dels anys, el Concurs era cada 
cop més participatiu i exitós, fins que als 
vuitanta es van establir les categories per 
poder acollir més participants. A favor 
també ha jugat l’evolució dels materials, 
ja que cada cop hi ha més tipus de paper. 
Pel Concurs de Vestits de Paper d’Amposta 
han desfilat més de 2.700 vestits elaborats 
íntegrament amb paper, tota una fita si 
es té en compte que aquest esdeveniment 
és gairebé únic a Catalunya, pel fet que 
només se celebra a Amposta i a la ciutat de 
Mollerussa.



festes amposta 2022 - pàgina 80



festes amposta 2022 - pàgina 81



festes amposta 2022 - pàgina 82



festes amposta 2022 - pàgina 83



festes amposta 2022 - pàgina 84



festes amposta 2022 - pàgina 85



festes amposta 2022 - pàgina 86



festes amposta 2022 - pàgina 87



festes amposta 2022 - pàgina 88



festes amposta 2022 - pàgina 89



festes amposta 2022 - pàgina 90



festes amposta 2022 - pàgina 91




	2022FMEBRE-078
	2022FMEBRE-079
	2022fmEBRE_001
	2022FMEBRE_002
	2022FMEBRE_003
	2022FMEBRE_004
	2022FMEBRE_005
	2022FMEBRE_006
	2022FMEBRE_007
	2022FMEBRE_008
	2022FMEBRE_009
	2022FMEBRE_010
	2022FMEBRE_011
	2022FMEBRE_012
	2022FMEBRE_013
	2022FMEBRE_014
	2022FMEBRE_015
	2022FMEBRE_016
	2022FMEBRE_017
	2022FMEBRE_018
	2022FMEBRE_019
	2022FMEBRE_020
	2022FMEBRE_021
	2022FMEBRE_022
	2022FMEBRE_023
	2022FMEBRE_024
	2022FMEBRE_025
	2022FMEBRE_026
	2022FMEBRE_027
	2022FMEBRE_028
	2022FMEBRE_029
	2022FMEBRE_030
	2022FMEBRE_031
	2022FMEBRE_032
	2022FMEBRE_033
	2022FMEBRE_034
	2022FMEBRE_035
	2022FMEBRE_036
	2022FMEBRE_037
	2022FMEBRE_038
	2022FMEBRE_039
	2022FMEBRE_040
	2022FMEBRE_041
	2022FMEBRE_042
	2022FMEBRE_043
	2022FMEBRE_044
	2022FMEBRE_045
	2022FMEBRE_046
	2022FMEBRE_047
	2022FMEBRE_048
	2022FMEBRE_049
	2022FMEBRE_050
	2022FMEBRE_051
	2022FMEBRE_052
	2022FMEBRE_053
	2022FMEBRE_054
	2022FMEBRE_055
	2022FMEBRE_056
	2022FMEBRE_057
	2022FMEBRE_058
	2022FMEBRE_059
	2022FMEBRE_060
	2022FMEBRE_061
	2022FMEBRE_062
	2022FMEBRE_063
	2022FMEBRE_064
	2022FMEBRE_065
	2022FMEBRE_066
	2022FMEBRE_067
	2022FMEBRE_068
	2022FMEBRE_069
	2022FMEBRE_070
	2022FMEBRE_071
	2022FMEBRE_072
	2022FMEBRE_073
	2022FMEBRE_074
	2022FMEBRE_075
	2022FMEBRE_076
	2022FMEBRE_077
	2022FMEBRE_080
	2022FMEBRE_081
	2022FMEBRE_082
	2022FMEBRE_083
	2022FMEBRE_084
	2022FMEBRE_085
	2022FMEBRE_086
	2022FMEBRE_087
	2022FMEBRE_088
	2022FMEBRE_089
	2022FMEBRE_090
	2022FMEBRE_091
	2022fmEBRE_092

