20a Festa de la carxofa
Al Mercat Municipal, 28 de febrer. Al Mercat Municipal i a la seva Plaça.
De les 10h a les 11:30h
Visita al Mercat Municipal, on s’oferirà un vermut als assistents i es podran
comprar productes de la terra.
De les 10h a les 20h
• Fora estocs i comerç al carrer.
Al Pavelló Firal, 28 de febrer
A partir de les 11h
• Mercadet de productes típics.
• Tast de vins de la Cooperativa de Gandesa i Vins Andreu Roca amb la
col·laboració del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta
amb un tiquet de 2€ que inclou una copa de vi i dues degustacions.
• Degustació de Cervesa Damm gratuïta.
• Degustació de 3 Ostres del Delta amb copa de cava per La Musclera
amb un tiquet de 3€.
• Circuit de bici-car per a nens i adults per Lo Mas de la Cuixota.
Donatiu per al Projecte Família de Caritas.
• Circuit de cars a pedals per a nens per Lo Mas de la Cuixota.
Donatiu per al Projecte Família de Caritas.
• Exhibició de cavalls per Hípica Roselló.
• Actuació de la Xaranga “Suc d’Anguila”.
De les 11:30h a les 12:30h
• Taller de cuina per a nens per Hotel Ciutat d’Amposta
De les 11:30h a les 13:30h
• Degustació dels diferents plats cuinats amb carxofa i elaborats pels
restaurants amb un tiquet de 10€ que inclou 6 degustacions.
• Premi al millor Tast Degustació.
Visites, 28 de febrer
• Centre d’Informació Casa de Fusta, entrada gratuïta, horari de 10h a
13h.
Parc Natural del Delta de l’Ebre.
• Museu de les Terres de l’Ebre
C/ Gran Capità, 19, Amposta
Horaris: Feiners d’11 a 14 h i de 17.30 a 20 h.
Diumenges i festius d’11.30 a 14 h. Dilluns tancat
Més informació a www.museuterresebre.cat, també a Facebook i Twitter.
Jornada de portes obertes al Museu de les Terres de l’Ebre, dissabte 28
de febrer entrada gratuïta al llarg de tot el dia
El patrimoni natural i cultural de les Terres de l’Ebre a través de dos
exposicions permanents “Les Terres de l’Ebre, de la prehistòria a l’edat
mitjana” i “L’Ebre, camí d’aigua” i a l’exposició temporal “Força i pes. Els
camàlics de l’arròs d’Amposta”

12es Jornades Gastronòmiques de la Carxofa,
del 28 de febrer al 29 de març, als restaurants
d’Amposta i Poble Nou del Delta
Activitats durant les 12es Jornades Gastronòmiques de la Carxofa,
del 28 de febrer al 29 de març
Actes culturals
Museu de les Terres de l’Ebre
Exposició “Força i pes. Els camàlics de l’arròs d’Amposta”
Tots els dies dins l’horari habitual del Museu i fins el 24 de maig de 2015.
Sala d’exposicions temporals del Museu de les Terres de l’Ebre.
Organitzen: Museu de les Terres de l’Ebre i Ajuntament d’Amposta
Col·labora: Cambra Arrossera del Montsià
Parc Arqueològic de la Carrova
Carretera C-12, Eix de l’Ebre. Km 7, Amposta
Una vil·la romana i una torre medieval que mostren la història de les Terres de
l’Ebre a la ribera baixa del riu.
Activitats al parc arqueològic de la Carrova
Visita guiada tots els dissabtes del 28 de febrer al 28 de març d’11 a 13 h.
Lloc. Parc arqueològic de la Carrova
Preu: 2 €
Podeu consultar més activitats culturals a www.amposta.cat
Actes esportius
• II Trofeu Nacional “Ciutat d’Amposta” de Ball Esportiu. CBE Amposta –Quick
Dance, diumenge 22 de febrer al Pavelló
• 1ra Prova de la Lliga Catalana de Ball Esportiu. CBE Amposta –Quick Dance,
diumenge 22 de febrer
• 10mil Amposta Cursa Urbana de 10km. La ½ Marató 21km, diumenge 8 de
març a les 9h recollida de dorsals, sortida conjunta a les 10h. Inscripcions a
amposta10mil.blogspot.com.es
Altres actes
• Jornada Montse Peñarroya: Internet Updates i Ludificació, 2 de març a la
Sala del Museu de les Terres de l’Ebre. Inscrpcions a www.turismeamposta.cat.
• Sortida nocturna amb bicicleta, 7 de març. Sortida des d’Amposta. Mes info
i inscripcions a 977 48 21 81 Parc Natural del Delta de l’Ebre.
• Neteja de la Platja dels Eucaliptus, 15 de març. Sortida a les 10h Oficina
de Turisme Amposta. Inscripcions a 977 48 21 81 Parc Natural del Delta de
l’Ebre.

Visita guiada gratuïta a les exposicions permanents del Museu de les
Terres de l’Ebre, dissabte 28 de febrer de 12h a 13h.
Servei de pàrquing gratuït durant tot el dia al pàrquing subterrani de la plaça
Ramon Berenguer IV (la plaça del Mercat).
Servei gratuït de bus durant tot el matí des del Mercat Municipal fins al
Pavelló Firal.
L’organització informa que les activitats poden sofrir modificacions d’última
hora.

Per a més informació:
www.festadelacarxofa.cat
www.turismeamposta.cat
Oficina de Turisme Amposta Tel. 977 70 34 53

