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Quan una petita vila va esdevenir ciutat

Temps era temps hi havia una vila a la riba dre-
ta del riu Ebre. Les seves gents es dedicaven al 
món de la pagesia i el cultiu de l’arròs era el seu 
principal mitjà de vida. Eren tenaços i treballa-
dors i amb el seu esforç  van convertir Amposta 
en ciutat. 

Les primerres dècades del s. XX van ser anys 
pròspers, d’arribada d’innovacions que van re-
volucionar la manera de treballar i també de 
viure. Anys de progressos que van fer créixer 
la nostra ciutat. Anys d’expansió urbana amb la 
creació de nous barris i d’obres urbanístiques i 
de comunicació. Anys de nous serveis educatius 
i sanitaris i de creació d’un teixit associatiu que 
més de 100 anys després continua dinamitzant 
Amposta amb esport, música i cultura.

Enguany ja fa catorze  anys que recordem aquells 
temps i, sobretot, homenatgem els ampostins i 
les ampostines que van fer possible la gran trans-
formació que va viure la ciutat. I ho fem recreant 
com treballaven i com vivien; com comerciaven i 
què menjaven; fins i tot, com es vestien.

La Festa del Mercat a la Plaça s’ha fet ja gran 
i s’ha consolidat com un esdeveniment de re-
ferència dins el calendari festiu de les Terres de 
l’Ebre, i arreu del país, així com al nord de Cas-
telló, gràcies a l’esforç de promoció en fires i es-
deveniments especialitzats.
Amposta està a punt per endinsar-se, un cop 
més, en aquells anys de principi de s. XX. Vivim, 
tots plegats, els temps en què una vila va esde-
venir ciutat.

Índex d’activitats
 ACTES PROPIS  
6 Acte inaugural: "El comerç centenari"
6 Entrada de la Sra. Conxita Recasens acompanyada 

per les autoritats 
20 Últim Sopar a les Fosques
6 Seguici de la Festa cap al Mercat Municipal 
20 Taller d’aparadorisme
18 Xerrada: "Comerç i comerciants d'Amposta a 

principis de s. XX"
20 Lliurament de premis del XI Concurs d'Aparadors

6 Concentració de participants de “Lo Passeig”
6 “Lo Passeig” de la XIV Festa del Mercat a la Plaça 
18 Nit dels Museus de Catalunya
18 Inauguració de l'Exposició "Comerç al servei de la 

ciutat: Amposta en el tombant dels segles XIX i XX"
18 Taula rodona: "Al servei de la ciutat. Els quatre 

establiments centenaris d'Amposta" 
12 Presentació del llibre: “Història de vida de Mari Chordà”
19 Lliurament del Premi en record a José Tomàs "Pe-

pito de Canes" a la millor caracterització
6 Traca final de la Festa

 ESPECTACLES  
7 “Lo Sirgador i la Danielle” pel Riu Ebre
9 “Los Sellers”
7 "Anem a la platja dels tontos"
7 Escenificació del Mercat a la Plaça 
7 El Circ Mozzarella: "Questo è un pasticcio"
7 Cinema Mut a la Fresca: "El circ de Charles Chaplin"
7 Cinema Mut a la Fresca: "El maquinista de la gene-

ral de Buster Keaton"
8 Cabaret “Ampolino X”
8 Ball del país a les Eres del Carasol i Concurs de 

cantadors
8 Ambientació musical a càrrec dels grups instru-

mentals de l’Escola de la Fila
9 Actuacions musicals de grups de l'Escola de la Lira
9 Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet
8 Concert-Serenata amb la Lira
8 Concert musical amb "Los Forasteros"
8 Concert de la banda de l’Escola de la Lira
7 Varietés: “Lo Povador”
8 Tocada final dels Grups de Grallers, Dolçainers i 

Tabaleters 
9 Música de cambra de la fila
9 Concert coral 
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9 Cantem Sarsuela
9 Ball popular amb "Tres Fan Ball" a la Plaça de l’Aube
9 Cantada de jotes amb la Rondalla jove

 ITINERANTS  
17 Diana pels carrers
17 Tradicional Ronda de Jotes pels carrers de la Festa
7 Lo Sirgador i la Danielle pel Riu Ebre
6 Seguici de la Festa cap al Mercat
17 Ruta Modernista 
17 Ronda de jotes per les tavernes
17 Les Caramelles
17 Arribada del Circ Mozzarella per l’Av. de la Ràpita

10 Un Pastor, un centenar d'ovelles, seixanta cabres i 
lo gos Roget

17 La Rondalla per les Tavernes
17 Ronda de Gaiteros Ambulantes
17 Ruta pels molins arrossers
17 Rondalla per les Tavernes
16 Ruta d'aparadors comercials amb tast final a la 

Plaça del Mercat
17 La Rondalla per les Fondes
17 Nit de cota a las tavernes
16 V Trobada de Grallers, Dolçainers i Tabaleters 
16 Volta ciclista Amposta - IV Trobada de bicicletes 

antigues al Pont Penjant
6 Concentració dels participants de "Lo Passeig"
6 “Lo Passeig” de la XIV Festa del Mercat

 GASTRONOMIA, COMERÇ I TRADICIONS  
15 Mercat d’Època amb parades de venda i 

demostracions d’oficis
15 Vermouth amb rondalles escrites per Gabriel lo Cantador
21 VIII “Tasta el Mercat de Nit” 
20 “L’últim sopar a les fosques”
21 IX Jornades Gastronòmiques per la XIV Festa 

del Mercat a la Plaça
16 Concurs d'allioli
16 Campionat obert de morra
15 Campionat de guinyot per parelles amb conyac cremat

16 Taller de construcció de castells
15 Jocs tradicionals: a què vols jugar?
10 Taller de construcció artesanal de barraques
12 Taller pràctic de dolços ampostins i tradicionals

 AMBIENT D’ÈPOCA  
15 Mercat d’Època amb parades de venda i 

demostracions d’oficis
15 Concentració de Vehicles Clàssics
20 Demostració d’oficis tradicionals
15 Entrada de Vehicles Clàssics pel Pont Penjant
15 Jocs tradicionals: a què vols jugar?
16 Cercavila i concert de cançons populars i 

tradicionals de les Terres de l'Ebre.
15 Coses de güelos
20 Concurs d’Aparadors

10 Lo Mercat de braços
15 Anem a ballar a la plaça de l’Aube
15 Campionat de guinyot per parelles amb conyac 

cremat
21 VIII “Tasta el Mercat de Nit” 
15 Taller de pintura infantil “Del terreno”
18 Exposició "Comerç al servei de la ciutat: Amposta 

en el tombant dels segles XIX i XX"
15 Vermouth amb rondalles escrites per "Gabriel lo 

Cantador"
9 Ball popular amb Tres fan Ball a la Plaça de l’Aube
16 Cantada de rondalles i cançons populars 
20 Rondalla pels restaurants del Sopar a les Fosques
11 Guardet i la rondalla
12 Demostració de balls de principis de s. XX
15 Exposició de Vehicles Clàssics
16 Volta ciclista Amposta - IV Trobada de bicicletes 

antigues al Pont Penjant
10 Taller de construcció artesanal de barraques
10 Exhibició de camàlics
18 La vida cultural a la ciutat

 DES DE L’ AMPOSTA CENTENÀRIA  
10 L’autobús de la HIFE; Ronda de la Policia 

Local d’Època; Ronda del Sereno; Lo Carboner; 
L´Escamot dels Mossos d'Esquadra; l’Esmolet 
per la ciutat; Un pastor, 100 ovelles, 60 cabres i lo 
seu gos Roget creuen Amposta; Passejades amb 
carro d’època i cavall; "Las damas enfermeras" de 
la Residència; Exhibició de camàlics; L’arribada de 
l’Orxatero al Castell; Lo Fotògraf; Lo mercat de 
braços; Els repartidors de diaris: "Extra, extra!"; 
Demostració de “Tiradors de Rall” i de pescar “Lo 
Gamber”; Les dependentes de casa “Lo Francès”       
; Exhibició de lluita tradicional de les Terres de 
l'Ebre "Lo bac".



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

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

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

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

L’activitat comercial d’Amposta és coneguda des de l’antigor. Fa cent anys, la celebració del mercat setmanal comportava un gran tràfec 
de gent, carros i tartanes que entraven i sortien de la plaça de l’Ajuntament, llavors el rovell de l’ou de l’activitat a la ciutat. Però no només la 
venda ambulant dinamitzava la ciutat, sinó que als carrers que envoltaven la plaça també es concentraven gran part dels establiments comer-
cials: botigues de roba i teixits, de queviures, forns, carnisseries, barberies, farmàcies... les botigueres i botiguers eren els encarregats d’abastir 
a aquella ciutat en constant creixement. 

Avui, cent anys després, els comerços segueixen sent una peça clau en l’engranatge de la ciutat. Enguany, la Festa del Mercat a la Plaça vol 
ser un homenatge a totes aquelles persones que van bastir les primeres botigues a Amposta, però també els qui encara avui s’hi dediquen. Per 
tot plegat, el comerç local serà més present que mai al programa de la Festa. Durant tres dies, Amposta tornarà a principis de segle XX, com 
també ho faran els seus comerciants. En aquesta catorzena edició, la Festa del Mercat a la Plaça vol recuperar la seva essència d’abans de la 
pandèmia, tornant al carrer les parades i tavernes, així com un centenar d’activitats al voltant d’aquest eix temàtic, perquè la Festa del Mercat 
segueixi sent un referent festiu arreu de Catalunya.

Que puguem tirar endavant aquesta celebració és, un cop més, gràcies a la voluntat d’entitats i persones a títol individual que s’involucren 
de manera desinteressada. Des d’aquí us volem traslladar el més sincer agraïment. També a la ciutadania, que espera aquests dies per abillar-
se amb les vestimentes d’època. Els animem a formar part de la Festa sortint al carrer, decorant les portalades i balcons i convidant a familiars 
i amics a visitar la ciutat. Els espera una ciutat carregada d’il·lusió que vol fer un homenatge als seus avantpassats, aquells qui van fer possible 
que la vila s’acabés convertint en la ciutat que és avui.

BENVINGUTS A L’AMPOSTA 
DE PRINCIPIS DEL 

SEGLE XX

- Regidoria de Cultura i Memòria Històrica
- Regidoria de Turisme i Promoció Exterior
- Regidoria de Comerç i Mercat Municipal
- Regidoria d’Educació i Polítiques Ambientals
- Regidoria de Mitjans de Comunicació, Festes 
  i Governació
- Regidoria de Serveis Socials i Salut
- Regidoria de Serveis i Territori
- Regidoria de Participació Ciutadana, 
  Transparència i Joventut

- Regidoria de Governació
- Regidoria de Poblenou i Nuclis Aïllats
- Regidoria d’ Urbanisme i Activitats
- Regidoria d’Hisenda i Règim Intern
Direcció artística: Jordi Príncep
Producció executiva:
Tècnica de Cultura: Maite Subirats
Àrea de Cultura: Immaculada Cheliz 
Àrea de Comerç: Anna Navarro i Xènia Casanova
Àrea de Festes: Montse Vilanova
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Adam Tomàs
Alcalde d’Amposta

Inés Martí
Regidora de Cultura i Memòria Històrica

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

EQUIP DE LA XIV FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA



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

Glòria al poble que treballa i que 
progressa!  

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

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

que és i serà la nostra fe cabdal.

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

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

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

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

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

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

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

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

I tu, pont gegantí 
Que el nostre riu traspasses,  

seràs el dret camí 
de moltes altres races.

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

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

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

S’ha habilitat un Punt d’Informació de La Festa 
a l’Oficina de Cultura i Festes (c/ Palau Quer, 
62) on hi haurà la venda anticipada d’entrades 
a partir del 3 de maig, de 9:30h a 13:00h (de di-
marts a divendres) i durant els dies de la ma-
teixa Festa (Dissabte 21 de maig) de 10:30h a 
13:00h i de 17:00h a 20:00h i (Diumenge 22 de 
maig) de 10:30h a 13:00h i de 17:00h a 19:00h. I 
les entrades restants per a l’espectacle Ampoli-
no del dissabte i diumenge nit  30 min. abans 
del passi a l’Auditori de la Fila.

També podeu comprar les entrades als espec-
tacles en línia a www.amposta.cat i a www.no-
tikumi.com des del 3 de maig a partir de les 
9:30h.

No s’admetran devolucions ni canvis d’entrades 
un cop ja s’hagin comprat. Assegureu-vos
que són les correctes al comprar-les al Punt 
d’Informació de la Festa, o bé, a través de la
web.
En cas de suspensió d’un espectacle, les entra-
des només podran ser reemborsades al Punt
d’Informació de la Festa o per internet.

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

Participem vestits d’època a “Lo Passeig de la 
XIV Festa del Mercat a la Plaça”. Concentració 
diumenge 22 de maig a les 19:15 h a la cruï-
lla del c/ Sebastià Juan Arbó amb l’Av. de la 
Ràpita (Plaça de l’Olivera) abans de l’inici del 
recorregut. 

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

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

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

Quan tenia dotze anys, la seva família es trasllada a viure 
d’Amposta a Barcelona. De forma autodidacta aprèn a tocar 
la flauta travessera i acaba formant-se a l’Escola Municipal de 
Música de Barcelona. Més tard, al Conservatori, va tenir per 
company d’estudis a Pau Casals. Va ser director de la Banda 
Municipal de Borriana fins el 1903, quan guanya una plaça 
d’instrumentista de flauta travessera a la Banda Municipal de 
Música de Barcelona, on va romandre fins a jubilar-se’n el 
1936.
“L’obra de Suñé és de música popular i ballable. Va ser un dels pri-
mers introductors del cuplet original a Barcelona Segons el propi músic, 
va composar més de 400 cuplets, uns 70 amb música i lletra seva i els 
restants amb col·laboració amb altres escriptors. També una vintena de 
sarsueles  i nombroses sardanes”.     Joana Altadill

Com a compositor es va dedicar en especial als ballables, couplets, pasdobles i teatre musical. El 1919 va composar l’himne de 
la seva població natal, Oh! Amposta, i des del 1966 té un carrer dedicat a la ciutat.
“La música popular de cada temps, la que consumeix el públic el dia a dia, no només és fruit de la veu o l’artista que la interpreta, sempre darrera 
està l’autor. Joan Suñé fou un autor abundant i amb suficient capacitat per crear una producció variada tant de música (cuplets, himnes, sarsueles, 
interludis, etc.) com de lletres. Com tantes vegades succeeix la seva popularitat fou més gran a la seva època que el seu record, esborrat amb el pas dels 
anys més per ignorància que no per la lleugeresa de la seva producció. Tal i com passa avui dia, de la música popular coneixem més l’intèrpret que no 
l’autor i tot i que en el seus anys de més brillant producció fou un home conegut i reconegut, el temps li ha fet la mateixa justícia que a molts compositors 
que treballen a l’ombra dels grans intèrprets”. Carles Royo

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

per sempre hi passaran.

Vindran a casa nostra 
a veure la ciutat 

que en rica i opulenta 
s’haurà ja transformat.

I en mil venes de vida 
El riu, esparramat,  

en un riu d’arrossos 
ha convertit el prat.

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

omplint-lo d’hermosura.

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

el Pont, que és símbol de pau.

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

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

Glòria al poble que treballa i que 
progressa!  

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

fer la vida més ditxosa va buscant.

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

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

El comerç a l’Amposta del 
tombant del segle XIX al XX

Les necessitats dels ampostins i ampos-
tines van incrementar-se a finals del se-
gle XIX i, especialment, a principis del 
XX. Aquest fet no només va compor-
tar un notable augment en el nombre de 
comerços i la varietat de productes que 
s’oferien, sinó també en la localització de 
les diferents botigues per una ciutat en 
constant creixement. Els factors demo-
gràfics i de creixement urbanístic que ex-
perimentà la ciutat van anar suposant un 
augment de la demanda comercial. Tant 
va ser així que amb el canvi de segle veu-
rem com poc a poc s’incrementa el nom-
bre de comerços essencials, especialment 
de botigues d’alimentació, al temps que 
en van sorgint de nous, com les pastisse-
ries o les joieries.

No és difícil imaginar quins van ser els 
punts on s’instal·laren les tendes: al nucli 
antic i l’avinguda de la Ràpita. Ambdós 
vertebraven la vida social a la ciutat, en 
tant que eren les zones més concorregu-
des, especialment a partir de la construc-
ció del Pont Penjant.

Així, és justament al voltant de les princi-
pals vies de comunicació on s’estableixen 
la majoria de comerços. Cal destacar 
especialment el punt conegut com els 

Quatre Cantons, en la confluència de 
l’avinguda de La Ràpita amb els carrers 
Corsini, el Sant Josep, Sant Isidre i el Ma-
jor. En aquest punt s’hi localitzaven co-
merços des de sempre i, a més, s’hi van 
començar a situar diferents entitats i as-
sociacions, com el Casino, el Cercle de la 
Fraternitat Republicana o el Centro Mo-
ral e Instructivo de Amposta, entre molts 
d’altres. Al mateix temps, són reflex de la 
importància creixent d’aquesta zona que 
fos aquí on s’hi instal·laren les primeres 
làmpades de llum elèctrica i s’arranjaren 
les voreres, entre d’altres obres de millora 
urbanística..

Per contra, les barriades històricament re-
sidencials i industrials, com les Quintanes 
o el Grau, disposaven de molts menys es-
tabliments a l’inici de la centúria. En rea-
litat, encara avui l’avinguda de La Ràpita 
i els carrers adjacents és on s’hi localitzen 
el volum més gran de comerços, tot i que 
s’ha estès a altres punts en detriment, es-
pecialment, del carrer Major i la plaça de 
l’Ajuntament.

Extracte de la recerca “Comerç i comerciants d’Amposta a 
principis del s. XX”. Amb l’ajut de la recerca etnològica del 
consorci del Museu de les Terres de l’Ebre. Autores: Sabina 
Colomé Ortí i Ariadna Reverté Callarisa

 HIMNE DE LA 
FESTA DEL MERCAT

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

Comerços, tavernes per tots els carrers.
 

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

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

 
La Festa del Mercat a la Plaça

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

quan ens van atorgar el títol de ciutat.
 

I recordar aquest gran succés
per natros té molt pes.

Lloem la tradició
amb la celebració
d’aquest festeig.

 
Música, espectacles, jocs també tallers.

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

i d’un gran ambient tots disfrutarem.
 

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

Revivim la Història d’aquesta ciutat.
 

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

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

  
La Festa del Mercat, 
La Festa del Mercat,

La Festa del Mercat a la Plaça.

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

Acte propi

Des de la Regidoria de Comerç d’Amposta es lliuraran 
els premis convocats per onzè any a tots aquells ne-
gocis, botigues, centres i serveis que han engalanat els 
seus aparadors, espais o establiments, inspirats amb la 
temàtica de l’edició vigent: “El comerç”.

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

Entrada de la Sra. Conxita Recasens 
acompanyada per les autoritats
 

Acte inaugural

Aquest any dedicat al comerç centenari, el pregó inau-
gural anirà a càrrec de la comerciant Alícia Valldepérez 
Cid, qui representarà a Conxita Recasens del negoci 
centenari Casa Chordà. Amb les dues Bandes de Mú-
sica acompanyant a les autoritats aniran a buscar la 
pregonera  a la seu de la ja desapareguda Casa Chor-
dà, al carrer Major, acompanyant-la fins la Plaça de 
l’Ajuntament on tindrà lloc el seu pregó.

Divendres 20 de maig a les 19:30h
Lloc: Carrer Major 
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

“El comerç centenari”
 

Acte inaugural

Presidit pel Sr. Adam Tomàs, alcalde d’Amposta i la 
Sra. Inés Martí, regidora de Cultura i Memòria His-
tòrica, acompanyats per la resta d’autoritats del Con-
sistori, on es recrearà l’anunci del títol de ciutat. Pre-
gó de la Festa a càrrec de la Sra. Conxita Recasens. 
S’interpretarà en directe “l’Himne de la Festa” a la 
Plaça i l’Himne “Oh! Amposta”.

Divendres 20 de maig a les 19:45h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït
Amb seients

Sense dubte un acte ben especial! 

Toc d’inici de la Festa
 

Acte inaugural

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

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

Cant de l’Himne “Oh! Amposta”
 

Acte inaugural

Per finalitzar l’acte inaugural, el Cor de la Lira Ampos-
tina i la Coral Aquae de la Fila interpretaran l’Himne 
composat per Joan Suñé en el seu primer centenari 
(1919), acompanyades per les Bandes de la ciutat. 

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

Seguici cap al Mercat Municipal
 

Acte inaugural

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

Divendres 20 de maig a les 20:45h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament -C/ Major -C/ Sant 
Josep - Av. Alcalde Palau - Pl. Ramon Berenguer IV.
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

“Lo Passeig” de XIV Festa del Mercat
 

Acte de cloenda

Commemoració col·lectiva on es recrea els passejos 
del diumenge la tarda realitzant un. recorregut per l’Av. 
de la Ràpita i protagonitzat pels participants abillats 
amb la indumentària d’època.  

Diumenge 22 de maig a les 19:30h
Lloc: (Concentració) Rotonda de l’Olivera; (Reco-
rregut)  Av. Ràpita - C/ Sant Josep - Av. Alcalde 
Palau - Pl. Ramon Berenguer IV
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

Coet Fi de Festa
 

Acte de cloenda (pirotècnia)

A l’acabar “Lo Passeig” a la mateixa Pl. Ramon Beren-
guer IV, llançament de coets tradicionalment disparats 
per motius festius acomiadant-nos d’aquesta catorze-
na edició. 

Diumenge 22 de maig a les 20:45h
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït

Nit dels Museus de Catalunya
“El poder dels museus”
 

Acte propi

Són moltes les ciutats del món que participen en 
aquesta jornada festiva que té els Museus com a pro-
tagonistes. 

Dissabte 21 de maig a les 20:00h i a les  21:00h
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre
Recomanat per a tots els públics   //   Gratuït 
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“Lo Sirgador i la Danielle”
 

 
Viu un recorregut apassionant a bord del vaixell Lo 
Sirgador. Gaudeix de la vida bohèmia que ve directa-
ment del París dels any 20 i s’escapa cap a l’Ebre. Da-
nielle, propietària d’un petit cafè de París on confluïen 
poetes, pintors i bohemis de qualsevol part del món, 
desenganyada per un amor fallit decideix canviar de 
vida fugint cap a terres ebrenques. Després de dos anys 
està plenament integrada en la societat ampostina, on 
conviu i coneix músics de l’Ebre com el mestre Joan 
Suñé. Però els records sempre reapareixen en forma 
de cançons provinents del seu petit local multicultural.  

Divendres 20 de maig 20:30 h
Dissabte 21 de maig 10:30 h  
Durada: 50 min
Lloc: Embarcador d’Amposta
Preu: 5 €
Recomanat per a tots els públics. (Aforament limitat)

Lo Sirgador, activitats al riu Ebre i la Via Verda / Producció 
de l’espectacle: Pili Cugat i Carlos Luppian. 

“Anem a la platja dels tontos” 
 

  
Uns ampostins van a passar el dia a la Platja dels Ton-
tos però, uns personatges molt foscos i  una pedra 
“escantellada”  faran que sigui un dia... especial. No 
recomanada per als estrenyits. Un espectacle de re-
creació de tradicions populars. Vaiga, allò que feien els 
ampostins abans,  per celebrar Sant Jaume.

Divendres 20 de maig
Horari: 22:30h / Durada: 90 min / Preu: 5 €
Lloc: Auditori Municipal d’Amposta
Recomanat per a tots els públics /Amb seients numerats
Protagonitzen: Grup de dansa Paracota i el Grup musical Suc 
d’Anguila.

Varietés: “Lo Povador”
 

  
El Casino ha tancat fatalment per la grip. Ens trobem 
a l’any 1918 i les cupletistes i el seu empresari es llan-
cen als camins a guanyar-se el pa, a cantar i ballar per 
als qui els vulgue escoltar. De moment s’han salvat del 
contagi... però el “bitxo” ha trobat la manera d’arribar 
fins ells. Com ho arreglaran? Vine i comprova-ho! A 
través dels divertits cuplets del Mestre Suñé entrarem 
de ple en aquesta època que tantes coses ens diu a les 
persones de 2022.

Dissabte 21 i diumenge 22 de maig
Hora: 12:30h / Durada: 70 min / Gratuït
Lloc: Plaça del Castell
Recomanat per a tots els públics /Amb seients no numerats

Producció: Dh Company

Escenificació del Mercat a la Plaça 
 

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

Dissabte 21 i diumenge 22 de maig  
Hora: 12:00h / Durada: 50 minuts  / Gratuït
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Recomanat per a tots els públics /Sense seients 
Guió i direcció: Elvira Tomàs. Protagonitzen: Participants del 
taller de teatralitzacions del mercat a la plaça

El Circ Mozzarella: 
“Questo è un pasticcio” 
 

 

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

Dissabte 21 i diumenge 22 de maig  
Hora: 18:00h / Durada: 50 minuts  / Gratuït
Lloc: Plaça del Castell 
Recomanat per a tots els públics /Amb seients no numerats
 
Producció: EtcA - Escola de teatre i circ d’Amposta

Cinema Mut a la Fresca: “El circ de 
Charles Chaplin” i “El maquinista de 
la general de Buster Keaton”
 

 

Recuperem dues de les pel·lícules de cinema mut en 
blanc i negre de l’època, dues clàssiques de la cine-
matografia d’autor. La rivalitat que va existir entre els 
dos grans còmics del cinema mut va ser una de les 
conteses més grans que ha tingut lloc en la història del 
cinema. Charlot (Chaplin, més conegut a Sud-amèrica 
com Carlitos o “el rodamón”) va tenir aquesta sort 
d’enfrontament amb Stoneface (o “cara de pedra”, tal 
com és anomenat Buster Keaton en espanyol) durant 
part de la dècada del 10 i fins a finals de la dècada del 
20. Conegut és el recel mutu que existia cap a la carre-
ra de cadascú (més de part del nord-americà que del 
britànic), aspecte que va alimentar aquesta rivalitat i va 
portar a prendre la rellevància que li donem avui dia.

Divendres 20 de maig a les 22:30h /  
Passi: “El circ de Charles Chaplin” 
Dissabte 21 de maig a les 22:00h / 
Passi: “El maquinista de la general de 
Buster Keaton”  
Durada: 90 minuts / Gratuït
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Recomanat per a tots els públics /Amb seients no numerats
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Ball del país a les Eres del Carasol i 
Concurs de cantadors
 

  

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

Diumenge 22 de maig
Hora: 17:00h / Durada: 1h 30 min / Gratuït
Lloc: Plaça Carasol / Amb Seients
Recomanat per a tots els públics. (Aforament limitat)

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

Cabaret Ampolino: “X” 
 

  
L’Ampolino fa deu anys! Deu anys de color, música, 
de dansa, d’humor. Acompanya’ns en aquest repàs 
pels millors moments del nostre llarg periple. A ban-
da, enguany el nostre cabaret està ple de sorpreses que 
ni t’imagines! El cor del Grau ja torna a bategar... Hi 
serem tots, el nostre fabulós cos de ball, Coseret, Lola, 
Chantal, l’Ampostí, el Perellonenc... I Divax! Només 
faltes tu. Vine i forma part de la nostra història. El 
show és a punt de començar!

Dissabte 21 de maig a les 20:00h i 23:00h
Diumenge 22 de maig a les 18:00h i 22:30h
Durada: 1,25 h.  / Preu: 5 €
Lloc: Auditori de la Fila 
Recomanat per a majors de 18 anys /Amb seients numerats
 
Producció Dh Company.

Ambientació musical amb grups 
instrumentals de l’Escola de la Fila
 

 

Repertori de peces musicals interpretades en directe 
al carrer pels músics de l’Escola de la Fila. La música 
es farà sentir pels diferents espais de la festa i especial-
ment on hi han les fondes, tavernes i espais socials.

Dissabte 21 de maig
Hora: 12:00h / Durada: 1h / Gratuït
Lloc: Taverna de la Fila 
Recomanat per a tots els públics 
Alumnes de l’Escola de música de la Unió Filharmònica.

Concert-Serenata amb la Lira
 

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

Diumenge 22 de maig  
Hora: 19:00h / Durada: 45 min /  Gratuït
Lloc: Plaça del Carasol
Recomanat per a tots els públics 
Organitza: La Lira Ampostina / Protagonitzen: Professors de l’Escola i 
músics de la Banda de la Lira

Concert musical “Los Forasteros” 
 

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

Dissabte 21 de maig
Hora: 22:30h / Durada: 1,30 h. /  Gratuït
Lloc: C/ Sant Josep
Recomanat per a tots els públics / Sense seients

Direcció: Àlex Rodríguez     
Protagonitzen: Músics de la Unió Filharmònica d’Amposta

Concert de la Banda 
de l’Escola de la Lira
 

  

Actuació musical protagonitzada per alumnes de 
l’Escola de música de la Lira a la Plaça del Mercat.

Protagonitzen: Músics de la Unió Filharmònica d’Amposta

Dissabte 21 de maig
Hora: 10:30h / Durada: 1 h. /  Gratuït
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Recomanat per a tots els públics / Sense seients

Tocada final dels grups de Grallers, 
Dolçainers i Tabaleters 
 

  

A les Terres de l’Ebre, sabem de la presència de la gaita 
i el tambor com a mínim des del segle XVII. Les seves 
funcions i format (conjunt de dos músics, gaiter i tam-
borer) es manté quasi intacta fins els primers anys de 
la dècada de 1980-1990. És en aquest moment que es 
produeix un canvi, d’una banda, amb l’arribada des del 
País Valencià, del nou concepte de colla de dolçainers 
formada per molts músics, i d’altra banda, amb la in-
fluència dels grups d’animació amb música de gralles 
de les comarques centrals de Catalunya. 

Dissabte 21 de maig
Hora: 20:00h / Durada: 45 min /  Gratuït
Lloc: C/ Sant Josep
Recomanat per a tots els públics / Sense seients

Per finalitzar la V Trobada de Grallers, Dolçainers i 
Tabaleters tots els grups participants interpretaran dos 
peces.
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Actuacions musicals de 
grups de l’escola de la Lira
 

 

Actuació musical protagonitzada per alumnes de 
l’Escola de música de la Lira a la Plaça del Carasol 
entorn a la Taverna de l’entitat.

Organitza: Escola de la Lira Ampostina

Dissabte 21 de maig a les 20:00h 
Diumenge 22 de maig a les 12:00h
Durada: 1 h
LLoc: Plaça del Carasol
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Música de cambra de la Fila
 

 
Concert musical amb repertori de cambra al carrer i 
en obert a càrrec dels músics de la Banda de la Unió 
Filharmònica d’Amposta.

Organitza: Escola de la Fila

Dissabte 21 de maig  
Hora: 19:00h / Durada: 1 h / Gratuït
Lloc: Pl. Ajuntament
Recomanat per a tots els públics

Ball de Gitanes de Sant 
Vicenç de Castellet
 

  

El Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, és una 
Festa Declarada d’Interès Local amb més de 115 anys 
d’història, i que uneix tot un poble al voltant d’una 
dansa i d’una plaça. Se celebra el diumenge de la Sego-
na Pasqua, on més de 300 balladors distribuïts en dife-
rents colles es reuneixen per ballar i gaudir de les peces 
musicals interpretades per la cobla, fent vibrar tot el 
públic assistent. Des de l’any 2019, el Ball de Gitanes 
de Sant Vicenç s’incorpora al Catàleg del Patrimoni 
Festiu de Catalunya.

Diumenge 22 de maig  
Hora: 11:00h / Durada: 45 min. / Gratuït
Lloc: C/ Sant Josep
Recomanat per a tots els públics / Sense seients  

Protagonitzen: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Associació Ball 
Popular de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, Grup Paracota i Grup 
Sanfaina.

Los Sellers
 

  
Los Sellers, precursors del màrqueting, arriben per 
primera vegada a Amposta carregats de productes 
mai vistos: els últims invents americans, els darrers 
avenços en bellesa, les noves tendències en gastrono-
mia... o no? Qui són realment aquest trio tan esper-
pèntic? Acompanyeu aquesta família d’entranyables i 
sorprenents estafadors en la seva primera incursió al 
Casino Ampostino.

Dissabte 21 i diumenge 22 de maig  
Hora: 11:30h i 13:30h / Durada: 30 min. / Preu: 5 €
Lloc: El Casino
Recomanat per a tots els públics / Amb seients no numerats

Producció Dh Company.

Concert Coral
 

  
Les veus dels dos cors ens faran vibrar dins de 
l’Església amb un repertori divers de cançons.
Protagonitzen: Coral de la Lira Ampostina i Coral de l’Agrupació 
Musical Rapitenca

Dissabte 21 de maig  
Hora: 20:30h / Durada: 45 min.  /  Gratuït
Lloc: Parròquia de l’Assumpció de Maria
Recomanat per a tots els públics / Amb seients 

Tres fan Ball  
Veniu a ballar amb el grup Tres Fan Ball que ens inter-
pretaran músiques amb tarota, sac de gemecs, acordió 
i percussió, o bé dolçaines, acordió i percussió. Ens 
ensenyaran balls populars que es ballaven i es ballen. 
Comptarem amb la participació d’alumnes de l’Escola 
de Ball Quick Dance.

Dissabte 21 de maig  
Hora: 19:30h i a les 20:45h / Durada: 45 min. 
descans i 45 min /  Gratuït
Lloc: Plaça de l’Aube
Recomanat per a tots els públics / Sense seients 
Protagonitzen: Grup Tres Fan Ball i Quick Dance

Cantada de jotes amb la Rondalla jove  
Una nova rondalla arriba a la ciutat. Encapçalada per 
Imma de Sopa i acompanyada per diversos músics 
d’ambdues entitats musicals locals i amb la veu de di-
versos cantadors, tots ells i elles joves, ens faran reviure 
a través de la jota improvisada i el picadillo l’Amposta i 
les Terres de l’Ebre dels nostres avantpassats. 

Diumenge 22 de maig  
Hora: 11:00h / Durada: 1 h /  Gratuït
Lloc: Carrers del nucli antic i Tavernes
Recomanat per a tots els públics / Sense seients 

Protagonitzen: Imma de Sopa i la Rondalla Jove

Cantem sarsuela  
Repertori de peces cantades de sarsuela a càrrec de la 
soprano Mari Pau Medina al carrer Major.

Dissabte 21 de maig a les 20:00h 
Diumenge 22 de maig a les 13:30h  
Durada: 45 min  /  Gratuït
Lloc: Taverna Il Viale
Recomanat per a tots els públics / Gratuït / Amb seients
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DES DE L’AMPOSTA CENTENÀRIA…

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

protagonitzat pels Germans Pelegrin 
Dissabte 21 de maig i diumenge 22 a les 11:00h i les 17:00h

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

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

Els Repartidors de diaris: “Extra, extra!”  
protagonitzat per alumnes Escola de teatre i 

circ d’Amposta 
Divendres 20 de maig a les 17:00h

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

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

 
Dissabte 21 de maig a les 11:00h

Diumenge 22 de maig a les 11:00h
Recorregut: Carrers del Nucli Antic

Durada: 2h / Gratuït

L’esmolet per la ciutat  
protagonitzat per Adolfo Frances.

 
Dissabte 21 de maig i diumenge 22 de maig

a les 11:00h i 17:30h
Recorregut: C/ Major- Pl. Ajuntament - C/ Corsini- C/ Sant Josep

Durada: 30 minuts / Gratuït

Arriba l’orxatero al Castell
protagonitzat per Alfredo l’Orxatero

 
Dissabte 21 i diumenge 22 de maig a les 18:00h

Lloc: Plaça del Castell i C/ Major
Venda de productes i refrescos per a tots els gustos.

Durada: 1,30 h / Preu segons producte

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

 
Dissabte 21 de maig i diumenge 22 des de les 

11:00h i les 17:00h
Sortida: C/ Alcalde Palau 53

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

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

Dissabte 21 de maig a les 21:30h
Diumenge 22 de maig a les 19:30h i les 22:30h

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

Lo Fotògraf   
protagonitzat pel Sr. Joaquin Forcadell

Dissabte 18 de maig a les 11:15h i 19:30h
Diumenge 19 de maig a les 11:30h i a les 17:30h

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

Lo carboner,  
protagonitzat pel Sr. Carles Zayas

 
Dissabte 21 de maig a les 19:30 h i 
diumenge 22 de maig a les 17:30h

Recorregut: Carrers del Nucli Antic
Durada: 1,5h / Gratuït

Lo Mercat de Braços  
protagonitzat per Paleotraining Delta

 
Dissabte 21 de maig a les 12:00h

Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Durada: 1h / Gratuït

Exhibició de camàlics  
protagonitzat per la Taverna La Pepa

Diumenge 22 de maig a les 16:00h
Lloc: C/ Sant Antoni, 47

Durada: 1h / Gratuït

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

de l’Ebre d’Amposta
Diumenge 22 a les 10:30h

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

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

Dissabte 21 de maig i diumenge 22 de maig
a les 11:00h i les 17:00h

Parada: C/ Sant Josep
Durada: 3 h / Gratuït

Ronda de la Policia Local d’Època  
protagonitzat per agents de la Policia Local d’Amposta

 
Dissabte 21 i diumenge 22 de maig a les 11:00h 

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

Durada: 2 h / Gratuït

L’Escamot dels Mossos d’Esquadra  
protagonitzat pel Servei Històric dels Mossos d’Esquadra

 
Divendres 20 de maig i dissabte 21 i 

diumenge 22 a les 19:10h
Recorregut: Carrers del Nucli Antic

Durada: 1 h / Gratuït

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

 
Dissabte 21 de maig i diumenge 22 a les 11:30h

Recorregut: Carrers comercials de la ciutat 
Durada: 1,5 h / 5€

Taller : Construcció Artesanal de Barraques 
protagonitzat pel Sr. Josep Juan Segarra

 
Dissabte 21 de maig i diumenge 22 a les 11:00h i les 17:00h

Lloc: Pl. Ramon Berenguer IV
Durada: 2 h /  Preu: 5€ (Tickets a la mateixa parada)

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

protagonitzat per L’Assoc. de Bac de les Terres de l’Ebre
Diumenge 22 de maig a les 12:00h

Lloc: Pl. Ramon Berenguer IV
Durada: 1 h / Gratuït



PROGRAMA
XIV FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA

Amposta, del 19 al 22 de maig de 2022

TRADICIÓ I CULTURA EBRENQUES A PRINCIPIS DEL SEGLE XX
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HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

DI
VE

ND
RE

S  
20 17:00 ELS REPARTIDORS DE DIARIS: "EXTRA, EXTRA!" Escola de teatre i circ d'Amposta Plaça Ramon Berenguer IV- 

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

17:00 OBERTURA DEL MERCAT D'ÈPOCA Venedors, artesans, tavernes i oficis Carrers del Nucli Antic AE, G, T 4 h. TP VP 15

18:00 ANEM A BALLAR A LA PLAÇA DE L'AUBE CBE Amposta Quick Dance Pl. de l'Aube AE 1 h. TP GR. 15

18:00 TALLER DE PINTURA INFANTIL 
"DEL TERRENO"

Hernan en H Taverna La Pepa AE 2 h. TP GR. 15

19:00 L´ESCAMOT DELS MOSSOS D'ESQUADRA L´Escamot de Recreació Històrica del Grup 
del Servei Històric dels Mossos d'Esquadra

Carrers del Nucli Antic AC 2,30 h TP GR. 10

19:30 ENTRADA DE LA SRA. CONXITA RECASENS 
ACOMPANYADA PER LES AUTORITATS 

Acte propi C/ Major 24 AP 15 min. TP GR. 6

19:45 ACTE INAUGURAL: "EL COMERÇ CENTENARI" Acte propi Pl. Ajuntament AP 45 min. TP GR. 6

20:00 ACTUACIONS MUSICALS DE GRUPS DE L'ESCOLA La Lira Ampostina Pl. Corsini E 3 h. TP GR. 9

20:30 SEGUICI DE LA FESTA CAP AL MERCAT MUNICIPAL Acte propi Sortida: Pl. Ajuntament AP 15 min. TP GR. 6

20:30 LO SIRGADOR I LA DANIELLE PEL RIU EBRE Lo Sirgador, Pili Cugat i Carlos Luppian Sortida pel Riu: embarcador E, IT. 3 1 h. TP 5€ 7

20:45 VIII TASTA EL MERCAT DE NIT Associació de Paradistes del Mercat i 
Àrea de Comerç - A la vora / Imma de 
Sopa i la rondalla Xino-Xano

Mercat Municipal AE, G, T 2, 30 h. TP 3€ Tapa 
+ 1,5€ 
beguda

21

22:30 ESPECTACLE: "ANEM A LA PLATJA DELS TONTOS" Grup musical Suc d’Anguila i Grup de 
Dansa Paracota

Auditori Municipal d'Amposta E 1,30 h. TP 5€ 7

22:30 CINEMA MUT A LA FRESCA: "EL CIRC DE 
CHARLES CHAPLIN"

Acte propi Plaça Ramon Berenguer IV E 1,30 h. TP GR 7

VESTEIX-TE PER A LA FESTA!                           COMENÇA LA FESTA

HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

DI
SS

AB
TE

 21

10:00 OBERTURA DEL MERCAT D'ÈPOCA Venedors, artesans, tavernes i oficis Carrers del Nucli Antic AE, G, T 11 h. TP VP 15

10:30 DIANA PELS CARRERS Grup Sanfaina Sortida: C/ Major AE, IT. 4 1 h. TP GR. 17

10:30 JOCS TRADICIONALS: A QUÈ VOLS JUGAR? La Lira Ampostina Davant la Lira Ampostina T 2,30 h. TP GR. 15

10:30 CAMPIONAT OBERT DE MORRA Morràpita Pl. Ramon Berenguer IV T 2 h. TP GR. 16

10:30 TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE CASTELLS Xiqüelos i Xiqüeles del Delta - Colla 
Castellera del Delta de l'Ebre

Pl. Ramon Berenguer IV T 1,30 h. TP GR. 16

10:30 CONCERT DE LA BANDA DE L'ESCOLA DE LA LIRA La Lira Ampostina Pl. Ramon Berenguer IV E 1,30 h. TP GR. 9

10:30 LO SIRGADOR I LA DANIELLE Lo Sirgador, Pili Cugat i Carlos Luppian Sortida pel Riu: embarcador E, IT. 3 1 h. TP 5€ 7

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

10:30 LES CARAMELLES Coral Infantil, Coral Aquae i músics de 
l'Escola de la Fila

Carrers del Nucli Antic AE, IT. 4 1 h. TP GR. 17

11:00 ENTRADA DE VEHICLES CLÀSSICS PEL 
PONT PENJANT

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

AE 30 min. TP GR. 15

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

11:00 RONDA DE LA POLICIA LOCAL Policia Local d'Amposta Carrers del Nucli Antic AC 2 h. TP GR. 10

11:00 PASSEJADES AMB CARRO D'ÈPOCA I CAVALL Amics dels Cavalls d’Amposta Parada: Alcalde Palau 53 AC 2 h. TP 2€ 10

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

VESTEIX-TE PER A LA FESTA!                           COMENÇA LA FESTA

HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

20:00 TAULA RODONA: “AL SERVEI DE LA CIUTAT. ELS 
QUATRE ESTABLIMENTS CENTENARIS D’AMPOSTA”

Museu de les Terres de l’Ebre c/ Gran Capità, 34 AP 1 h. TP GR. 11

DIMECRES 18                       

HORA QUÈ QUI PÀG.PREUON PER ADURADATIPUS

9:30 JOCS TRADICIONALS: A QUÈ VOLS JUGAR? Centres educatius d’Amposta Carrers i carrerons del nucli antic AE 4 h. TP GR. 15

17:00 LLIURAMENT DE PREMIS DEL XI CONCURS 
D’APARADORS

Comerços, entitats, centres i serveis Amposta i Poble Nou del Delta AP 2 h. TP GR. 20

19:00 INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “COMERÇ 
AL SERVEI DE LA CIUTAT: AMPOSTA EN EL 
TOMBANT DELS SEGLES XIX I XX”

Museu de les Terres de l’Ebre C/ Gran Capità, 34 AP 1 h. TP GR. 18

20:30 ÚLTIM SOPAR A LES FOSQUES Restaurants i bars participants Amposta i Poble Nou del Delta AP 4 h. TP VP 20

21:00 RONDALLA PELS RESTAURANTS DEL 
SOPAR A LES FOSQUES

Restaurants i bars participants / Rondalla 
de Guardet Lo Cantador, Imma de Sopa i 
la Rondalla dels Afacs i la Rondalla del Teixidó

Amposta i Poble Nou del Delta AE 4 h. TP GR. 20

DIJOUS 19                    VESTEIX-TE PER A LA FESTA!                           COMENÇA LA FESTA                      
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DI
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MENJA’T LA FESTA!                           Tavernes, bars i restaurants d’Amposta i Poble Nou del Delta

11:00 L'ESMOLET PER LA CIUTAT Sr. Adolfo Frances C/Major-Pl. Ajuntament AC 30 min. TP GR. 10

11:00 LO MERCAT DE BRAÇOS Paleotraining Delta Pl. Ramon Berenguer IV AE 1 h. TP GR. 10

11:00 "LAS DAMAS ENFERMERAS" DE LA RESIDÈNCIA Residència d'Avis d'Amposta Carrers del Nucli Antic AC 2 h. TP GR. 10

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

Guardet i Sílvia Ampolla amb la 
rondalla Suc d'Anguila

Carrers del Nucli Antic AE, IT. 4 2 h. TP GR. 17

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

Germans Pelegrin Av. Santa Bàrbara - Sebastià 
Juan Arbó - Av. Ràpita - C/ 
del Grau - Av. Santa Bàrbara

AC, IT. 5 45 min. TP GR. 10

11:00 TALLER DE CONSTRUCCIÓ ARTESANAL 
DE BARRAQUES

Sr. Josep Juan Segarra Pl. Ramon Berenguer IV AE 2 h. TP 5€ 10

11:30 ESPECTACLE: “LOS SELLERS" Dh Company El Casino E 30 min. TP 5€ 9

11:30 RUTA D’APARADORS COMERCIALS AMB 
TAST FINAL A LA PLAÇA DEL MERCAT

Àrea de comerç  - A la vora Sortida: Mercat Municipal AE, IT 1,30 h. TP 5 € 16

11:30 LO CARBONER Sr. Carles Zayas Carrers del Nucli Antic AC 30 min. TP GR. 10

11:30 RUTA MODERNISTA Turisme Amposta Sortida Museu de les TTE IT 1,30 h. TP 5 € 17

12:00 EXHIBICIÓ DE LLUITA TRADICIONAL DE 
LES TERRES DE L'EBRE "LO BAC"

L’Associació de Bac de les Terres 
de l’Ebre

Pl. Ramon Berenguer IV AE, T 60 min. TP GR. 10

12:00 ACTUACIONS MUSICALS DE GRUPS 
DE L'ESCOLA DE LA LIRA

La Lira Ampostina Pl. Corsini E 3 h. TP GR. 9

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

12:00 AMBIENTACIÓ MUSICAL A CÀRREC 
DELS GRUPS INSTRUMENTALS

La Fila C/ Major amb C/ Sant Roc E 2 h. TP GR. 8

12:30 VARIETÉS: “LO POVADOR” Dh Company Plaça del Castell E 1h. TP GR. 7

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

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

13:00 RONDA DE GAITEROS AMBULANTES Los Navegantes Restaurants i bars del
Poblenou del Delta

AE, IT. 4 2 h. TP GR. 17

13:30 ESPECTACLE: “LOS SELLERS" Dh Company El Casino E 30 min. TP 5€ 9

12

16:00 CAMPIONAT DE GUINYOT PER PARELLES 
AMB CONYAC CREMAT

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

17:00 L'AUTOBÚS DE LA HIFE La Hispano Fuente en Segures S.A. Parada al C/ Sant Josep AC 3 h. TP GR. 10

17:00 RUTA PELS MOLINS ARROSSERS Turisme Amposta Sortida: Pl. Castell AE, IT 1 h. TP 5€ 17

17:00 V TROBADA DE GRALLERS, DOLÇAINERS 
I TABALETERS

Colla de Dolçainers i Tabaleters Sanfai-
na d’Amposta i colles convidades

Sortida: Pl. Ramon Berenguer 
IV

AE 1 h. TP GR. 8

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

Germans Pelegrin Av. Santa Bàrbara - Sebastià 
Juan Arbó - Av. Ràpita - C/ 
del Grau - Av. Santa Bàrbara

AC, IT. 5 45 min. TP GR. 10

17:00 EXHIBICIÓ DE MORRA I PARTIDES OBERTES Morràpita i Taverna Som Riu C/ Corsini AE 2 h. TP GR. 16

17:00 TALLER DE CONSTRUCCIÓ ARTESANAL DE 
BARRAQUES

Sr. Josep Juan Segarra Pl. Ajuntament AE 2 h. TP 5€ 10

17:00 PASSEJADES AMB CARRO D'ÈPOCA I CAVALL Amics dels Cavalls d’Amposta Sortida: Av. Alcalde Palau, 53 AC 7 h. TP 2€ 10

17:00 RONDA DE LA POLICIA LOCAL D'ÈPOCA Policia Local d'Amposta Carrers del Nucli Antic AC 2 h. TP GR. 10

17:30 L'ESMOLET PER LA CIUTAT Sr. Adolfo Frances C/ Major - Pl. Ajuntament AC 30 min. TP GR. 10

17:30 ARRIBADA DEL CIRC MOZZARELLA PER 
L'AVINGUDA DE LA RÀPITA

Escola de teatre i circ d'Amposta Av. de la Ràpita - C/ Sant Josep - 
Alcalde Palau -  C/ Sant Sebastià 
- C/ Bon Succès - Pl. Castell

E, IT. 1 30 min. TP GR. 17

18:00 DEMOSTRACIÓ DE BALLS DE PRINCIPIS 
DE SEGLE XX

Associació de ball en línia The Country 
Sheriffes

Pl. Ramon Berenguer IV E 1 h. TP GR. 15

18:00 ARRIBA L'ORXATERO AL CASTELL Alfredo l'Orxatero Pl. Castell AC 1,30 h. TP VP 10

18:00 CAMPIONAT DE MORRA Taverna Somriu C/ Corsini AE 3 h. TP GR. 16

18:00 EL CIRC MOZZARELLA: "QUESTO È UN 
PASTICCIO"

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

18:30 RUTA MODERNISTA Museu de les Terres de l'Ebre Sortida Museu de les TTE IT 1,30 h. TP 5 € 17

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

Col·legi Sagrat Cor Pl. Ramon Berenguer IV cap 
a la Pl. Ajuntament

AE 30 min. TP GR. 16

19:00 L´ESCAMOT DELS MOSSOS D'ESQUADRA L´Escamot de Recreació Històrica del Grup 
del Servei Històric dels Mossos d'Esquadra

Carrers del Nucli Antic AC 2,30 h. TP GR. 10

19:00 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: HISTÒRIA DE 
VIDA DE MARI CHORDÀ

Autora: Núria Gil / Intervindran: Adam 
Tomàs i Mari Chordà

El Casino AP 1h. TP GR. 12

19:15 MÚSICA DE CAMBRA DE LA FILA La Unió Filharmònica d'Amposta Plaça Ajuntament E 30 min. TP GR. 9

19:30 BALL POPULAR AMB "TRES FAN BALL" Tres Fan Ball i Quick Dance Pl. de l'Aube AE 45 min. TP GR 9

19:30 COSES DE GÜELOS Grup CREA C/ Major i Pl. Ajuntament AE 30 min. TP GR 15

19:30 LO FOTÒGRAF Sr. Joaquin Forcadell Carrers del nucli antic AC 2 h. TP GR 10

19:30 LO CARBONER Sr.  Carles Zayas Carrers del nucli antic AC 30 min. TP GR. 10

20:00 NIT DELS MUSEUS DE CATALUNYA 
"EL PODER DELS MUSEUS"

Museu de les Terres de l’Ebre C/ Gran Capità, 34 AP 1 h. TP GR. 18

20:00 TOCADA FINAL DELS GRUPS DE GRALLERS, 
DOLÇAINERS I TABALETERS 

Sanfaina i grups convidats Pl. Ajuntament E 45 min. TP GR. 8

DI
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10:00 OBERTURA DEL MERCAT D'ÈPOCA Venedors, artesans, tavernes i oficis Carrers del Nucli Antic AE 11 h. TP VP 15

10:30 DIANA PELS CARRERS Grup  Sanfaina Carrers Nucli Antic AE, IT. 4 1 h. TP GR. 17

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

Grup de bicicletes antigues Sortida: Pont Penjant AE, IT. 4 3 h. TP GR. 16

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

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

Pl. Ajuntament AC 1 h. TP GR. 10

10:30 CONCURS D'ALLIOLI Taverna Som Riu C/ Corsini T 2 h. TP GR. 16

11:00 L'AUTOBÚS DE LA HIFE La Hispano Fuente en Segures S.A. Parada al C/Sant Josep AC 3 h. TP GR. 10

11:00 "LAS DAMAS ENFERMERAS" DE LA RESIDÈNCIA Residència d'Avis d'Amposta Carrers nucli antic AC 2 h. TP GR. 10

11:00 RONDA DE LA POLICIA LOCAL Policia Local d'Amposta Carrers del Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR. 10

11:00 CANTADA DE JOTES AMB LA RONDALLA JOVE Imma de Sopa i la Rondalla Jove Carrers del Nucli Antic i 
Tavernes

E, IT. 4 1 h. TP GR. 9

11:00 PASSEJADES CARRO D'ÈPOCA I CAVALL Amics dels Cavalls d’Amposta Sortida: Av. Alcalde Palau, 53 AC 2 h. TP 2€ 10

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

Guardet i Sílvia Ampolla la rondalla 
amb Suc d'Anguila

Carrers del Nucli Antic AE, IT. 4 3 h. TP GR. 17

11:00 TALLER DE CONSTRUCCIÓ ARTESANAL 
DE BARRAQUES

Sr. Josep Juan Segarra Pl. Ramon Berenguer IV AE 2 h. TP 5€ 10

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

Germans Pelegrin Av. Santa Bàrbara - Sebastià 
Juan Arbó - Av. Ràpita - C/ 
del Grau - Av.Santa Bàrbara

AC, IT. 5 45 min. TP GR. 10

11:00 BALL DE GITANES DE SANT VICENÇ DE 
CASTELLET

Associació Ball Popular de Gitanes i 
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, 
Grup Paracota i Grup Sanfaina

C/ Sant Josep E 45 min. TP GR. 9

11:30 ESPECTACLE: “LOS SELLERS" Dh Company El Casino E 30 min. TP 5€ 9

11:30 LO CARBONER Sr. Carles Zayas Carrers del Nucli Antic AE 30 min. TP GR. 10

11:30 RUTA MODERNISTA Turisme Amposta Sortida Museu de les TTE AE, IT 1,30 h. TP 5 € 17

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

12:00 ACTUACIONS MUSICALS DE GRUPS DE L’ESCOLA La Lira Ampostina Pl. Corsini AE 1 h. TP GR. 9

12:00 AMBIENTACIÓ MUSICAL A CÀRREC DELS 
GRUPS INSTRUMENTALS

La Unió Filharmònica d’Amposta C/ Major amb C/ Sant Roc E 1 h. TP GR. 8

12:30 VARIETÉS: “LO POVADOR” Dh Company Plaça del Castell E 1h. TP GR. 7

13:00 LLIURAMENT DEL PREMI EN RECORD 
A JOSÉ TOMÀS "PEPITO DE CANES" 
A LA MILLOR CARACTERITZACIÓ

Acte propi Pl. Ajuntament AP 30 min. TP GR. 19

13:30 ESPECTACLE: “LOS SELLERS" Dh Company El Casino E 30 min. TP 5€ 9

13:30 COSES DE GÜELOS Grup CREA C/ Major i Pl. Ajuntament AE 30 min. TP GR. 15

13:30 CANTEM SARSUELA Mari Pau Medina Taverna Viale E 45 min. TP GR. 9

14:00 RONDA DE JOTES PER LES TAVERNES La Rondalla Teixidó Carrers Nucli Antic AE, IT. 4 1 h. TP GR. 17

16:00 RONDA DE JOTES PER LES TAVERNES La Rondalla Teixidó Carrers Nucli Antic AE, IT. 4 1 h. TP GR. 17

16:00 EXHIBICIÓ DE CAMÀLICS Taverna La Pepa C/ Sant Antoni, 47 AE 1 h. TP VP 10

17:00 L' AUTOBÚS DE LA HIFE La Hispano Fuente en Segures S.A. Parada al C/ Sant Josep AE 2,30 h. TP GR. 10

17:00 TALLER DE CONSTRUCCIÓ ARTESANAL 
DE BARRAQUES

Sr. Josep Juan Segarra Pl. Ajuntament AE 2 h. TP 5€ 10

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

Germans Pelegrin Av. Santa Bàrbara - Sebastià 
Juan Arbó - Av. Ràpita - C/ 
del Grau - Av.Santa Bàrbara

AC, IT. 5 45 min. TP GR. 10

17:00 RONDA DE LA POLICIA LOCAL Policia Local d'Amposta Carrers del Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR. 10

VESTEIX-TE PER A LA FESTA!                           COMENÇA LA FESTA

MENJA’T LA FESTA!                           Tavernes, bars i restaurants d’Amposta i Poble Nou del Delta
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20:00 CANTEM SARSUELA Mari Pau Medina Taverna Viale E 45 min. TP GR. 9

20:00 ACTUACIONS MUSICALS AMB GRUPS DE L'ESCOLA La Lira Ampostina Pl. Corsini AE 3 h. TP GR. 9

20:00 CABARET: “AMPOLINO X” Dh Company Auditori de la Fila E 1,30 h. 18 5€ 8

20:00 NIT DELS MUSEUS DE CATALUNYA 
"EL PODER DELS MUSEUS"

Museu de les Terres de l’Ebre C/ Gran Capità, 34 AP 1 h. TP GR. 18

20:30 CONCERT CORAL Coral de la Lira Ampostina i Coral 
Agrupació Musical Rapitenca

Parròquia l’Assumpció 
de Maria 

E 1 h. TP GR 9

20:45 BALL POPULAR AMB "TRES FAN BALL" Tres Fan Ball i Quick Dance Pl. de l'Aube E, AE 45 min. TP GR. 9

21:30 RONDA DEL SERENO PELS CARRERS Sr. Juanito Díaz Carrers Nucli Antic AC 30 min. TP GR. 10

21:30 NIT DE COTA A LES TAVERNES Guardet i la rondalla Tavernes, carrers i fondes de la Festa AE, IT. 4 2 h. TP GR. 17

21:30 RONDA DE GAITEROS AMBULANTES Los Navegantes Tavernes, carrers i fondes de la Festa AE, IT. 4 2 h. TP GR. 17

21:30 RONDALLA PER LES FONDES La Rondalla Teixidó Tavernes, carrers i fondes de la Festa AE, IT. 4 2 h. TP GR. 17

21:30 RONDALLA PER LES TAVERNES Imma de Sopa i la Rondalla dels Alfacs Tavernes, carrers i fondes de la Festa AE, IT. 4 2 h. TP GR. 17

22:00 CINEMA MUT A LA FRESCA: "EL MAQUINIS-
TA DE LA GENERAL DE BUSTER KEATON"

Acte propi Plaça Ramon Berenguer IV CM 90 min. TP GR 7

22:30 CONCERT MUSICAL AMB "LOS FORASTEROS" Orquestra de ball Los Forasteros C/ Sant Josep E 1,30 h. TP GR. 8

23:00 CABARET: “AMPOLINO X” Dh Company Auditori de la Fila E 1,30 h. 18 5€ 8
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17:00 PASSEJADES AMB CARRO D'ÈPOCA I CAVALL Amics dels Cavalls d’Amposta Sortida: Av. Alcalde Palau, 53 AC 5,30 h. TP 2€ 10

17:00 RUTA PELS MOLINS ARROSSERS Turisme Amposta Sortida: Pl. Castell AE, IT. 3 1 h. TP 5€ 17

17:00 BALL DEL PAÍS A LES ERES DEL CARASOL 
I CONCURS DE CANTADORS

Guardet lo Cantador i la rondalla, Grup 
Paracota, Grup Sanfaina, Imma de Sopa 
i la Rondalla Jove

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

17:30 ARRIBADA DEL CIRC MOZZARELLA 
PER L'AVINGUDA DE LA RÀPITA

Escola de teatre i circ d'Amposta Av. de la Ràpita - C/ Sant Josep - 
Alcalde Palau -  C/ Sant Sebastià 
- C/ Bon Succès - Pl. Castell

E, IT. 1 30 min. TP GR. 17

17:30 L'ESMOLET PER LA CIUTAT Sr. Adolfo Frances C/ Major - Pl. Ajuntament AC 1 h. TP GR. 10

17:30 LO FOTÒGRAF Sr. Joaquim Forcadell Carrers Nucli Antic AC 1,30 h. TP GR. 10

18:00 ARRIBADA DE L'ORXATERO AL CASTELL Alfredo l'Orxatero Pl. Castell AC 1,30 h. TP VP 10

18:00 LO CARBONER Sr. Carles Zayas Carrers Nucli Antic AC 30 min. TP GR. 10

18:00 CABARET: “AMPOLINO X” Dh Company Auditori de la Fila E 1,25 h. 18 5€ 8

18:00 EL CIRC MOZZARELLA: "QUESTO È UN 
PASTICCIO"

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

18:30 RUTA MODERNISTA Museu de les Terres de l'Ebre Sortida Museu de les TTE i 
diferents carrers

IT 1,30 h. TP 5 € 17

19:00 L´ESCAMOT DELS MOSSOS D'ESQUADRA L´Escamot de Recreació Històrica del Grup 
del Servei Històric dels Mossos d'Esquadra

Carrers del Nucli Antic AC 2,30 h. TP GR. 10

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

Pl. Carasol E 30 min. TP GR. 8

19:00 RONDA DEL SERENO PELS CARRERS Sr. Juanito Díaz C/ Major-Pl. Ajuntament AC 20 min. TP GR. 10

19:15 CONCENTRACIÓ DELS PARTICIPANTS DE 
"LO PASSEIG"

Participants i grups Plaça de l'Olivera (Cruïlla: c/ 
Sebastià Juan Arbó amb Av. 
de la Ràpita)

IT. 2 15 min. TP GR. 6

19:30 "LO PASSEIG" DE LA XIV FESTA DEL MERCAT 
A LA PLAÇA

Acte propi amb les entitats, grups i 
persones participants.

Itinerari pels carrers de la ciutat AP / 
IT. 2

1,30 h. TP GR. 6

20:45 TRACA FINAL DE LA FESTA Acte propi Pl. Ramon Berenguer IV AP 5 min. TP GR. 6

22:30 CABARET: “AMPOLINO X” Dh Company Auditori de la Fila E 1,25 h. 18 5€ 8

22:30 RONDA DEL SERENO PELS CARRERS Sr. Juanito Díaz C/ Major-Pl. Ajuntament AC 20 min. TP GR. 10
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Des de l’Amposta Centenària
Itinerant
Venda de Productes
Tots els Públics
Gratuït

Llegenda

Auditori de la Fila
Auditori Octavi Ruiz
El Casino
Plaça de l’Aube
Plaça del Castell
Plaça de l’Ajuntament
Plaça Ramon Berenguer IV

Museu Terres de l’Ebre
Mercat Municipal
Pont Penjant
Embarcador Fluvial
Plaça Corsini
Auditori Municipal
Rotonda de l’Olivera

Espai d’activitats i Espectacles
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Fonda del Músic
Taverna de la Fila
Taverna de Fidel
Taverna la Forçuda
Taverna SomRiu
Taverna de l’Astoré

Taverna de La Pepa
Taverna Il Viale
Taverna els Ullets
Taverna Coyote
Taverna dels Cortés
Cafè Republicà

Tavernes i fondes
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Punt d’informació de la Festa
Zona d’aparcament
Serveis públics
Zona autocaravanes
Oficina de turisme
Vista monumental del Pont
Punt recollida de gots

P

i
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Informació d’interès

Mercat d’època 
(Carrers del Nucli Antic)
      Itinerari 1 (IT.1)
      Itinerari 2 (IT.2)
      Itinerari 3 (IT.3)
      Itinerari 4 (IT.4)
      Itinerari 5 (IT.5)

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

Entrades a festadelmercat.cat
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Mercat d’Època
 

Recreació de les parades ambulants i serveis del mer-
cat de primers de segle XX entorn al centre històric 
de la ciutat. És l’eix central de la festa i l’element que 
li dóna nom. Us trobareu tot un seguit de parades. 
Moltes provinents d’Amposta i d’altres poblacions de 
les Terres de l’Ebre, i també en venen d’altres contra-
des, alguns dels quals són mestres artesans i fan ta-
llers i demostració dels oficis, tot creant amb les seves 
eines els productes artesanals a la mateixa parada. A 
les parades trobarem productes alimentaris (verdures, 
fruites, arròs, pans, dolços, mel, olis, vins, formatges i 
derivats làctics, embotits, fruits secs, torrons...); plan-
tes aromàtiques i remeieres; i molts productes tèxtils, 
estris, complements, eines d’ús tradicional.

 Divendres 20 de maig de 17:00h a 21:00h
 Dissabte 21 de maig de 10:00h a 21:00h
 Diumenge 22 de maig de 10:00 a 21:00h

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

Entrada i concentració 
de Vehicles Clàssics
Vinguts des de diferents punts del camp de Tarrago-
na arribaran pel Pont Penjant diferents cotxes antics 
amb la posterior concentració de vehicles al centre 
d’Amposta.  

 Diumenge 21 de maig a les 11:00 h
Entrada: Pont Penjant
Exposició: Plaça Ramon Berenguer IV
Durada: 3 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Protagonitza: Tarragona 2CV Club            

Vermouth amb rondalles escrites per 
“Gabriel lo Cantador”
 

Tradicional trobada a voltes de migdia entorn de la ta-
verna Som Riu amb una beguda de la terra i amenitzat 
amb la rondalla escrita pel “Mestre de mestres” Ga-
briel lo Cantador.

 Dissabte 21 de maig a les 13:00h
Lloc: Taverna Somriu (c/ Corsini)
Durada: 45 min. / Organitza: Taverna Somriu amb Sr. Àlex 
i Newita’s / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Coses de güelos
Cisquet, Juanito i Ramonet: Tres güelos es troben al 
mig del carrer, fan la xerradeta i interactuen amb els/
les vianants.

 Dissabte 21 de maig a les 19:30h 
 Diumenge 22 de maig a les 13:30h

Lloc: c/ Major i Pl. Ajuntament
Durada: 30 min / Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Protagonitzat per Grup Crea

Campionat de guinyot per parelles 
amb conyac cremat
 

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

 Dissabte 21 de maig a les 16:00h
Lloc: Taverna La Pepa
Durada: 1 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Organitza: Taverna de la Pepa

Taller infantil de pastes tradicionals
 

Vine i gaudeix cuinant receptes de dolços tradicionals 
i llepat els dits!

 Dissabte 18 de maig a les 16:00h
Lloc: Taverna La Pepa
Durada: 1 h /Organitza: Taverna de la Pepa
Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Taller de Pintura del Terreno
 

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

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

Jocs tradicionals: a què vols jugar?
 

La mar de jocs, tots del passat i també tallers, envaeix 
els carrers, places i carrerons del nucli antic: correguda 
de cabassos, curses de sacs, el mocadoret, la corret-
geta, guerra de cavalls, jocs de saltar a corda, la cadi-
reta,  estirada de corda, birles, la morra, etc., a càrrec 
d’alumnes de les escoles d’Amposta, que jugaran a di-
ferents jocs. Dijous per als centres educatius i dissabte 
obert a tothom. 

 Dijous 19 de maig a les 9:30 (Nucli antic)
 Dissabte 21 de maig a les 10:30 h (Davant de la 

        seu de la  Lira Ampostina)
Durada: 2 hores 30 minuts
Centres educatius/ Gratuït 
Participen: Centres Educatius d’Amposta, EUSES, Banda 
Jove de la Lira, Guardet i la seva rondalla, Morràpita, As-
sociació de jubilats i pensionistes d’Amposta i Club de Bitlles.

Anem a ballar a la plaça de l’Aube
 

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

 Divendres 21 de maig a les 18:00h
Lloc: Plaça de l’Aube
Durada: 1h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Organitza: Escola de ball Quick Dance
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Tavernes, fondes i restaurants 
de la Festa del Mercat
 

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

Taller de construcció de castells
 

La colla castellera del delta de l’Ebre, els Xiqüelos i Xi-
qüeles del Delta ens ensenyaran com construir castells 
des de la base en un taller obert per a tothom. No cal 
experiència prèvia.

 Dissabte 21 de maig a les 10:30h
LLoc: Plaça Ramon Berenguer IV
Durada: 1 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Exhibició i campionat obert 
de Morra
 

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

 Dissabte 21 de maig a les 10:30h (Davant de la   
        Lira Ampostina) i a les 17:00 (Taverna Som Riu)
Durada: 1 h/ Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Organitza: Morràpita i Taverna Somriu

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

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

 Dissabte 21 de maig a les 18:45h
Cercavila: Pl. Ramon Berenguer IV - c/ Major   
Actuació: Plaça de l’Ajuntament
Durada: 30 min / Recomanat per a tots els públics / Gratuït
Organitza: Col·legi Sagrat Cor d’Amposta

Demostració d’oficis antics i artesans
 

Els oficis representats són molt diversos: fusters; saba-
ters i artesans del cuir, fotògrafs, carboner, terrissaires, 
basters, ferrer-forjador, artesans de la pauma i altres 
fibres vegetals i de cotó; joiers, vitrallers, forners i pas-
tissers, carnissers i xarcuters, barbers, restauradors, arts 
gràfiques, robes i complements de vestit tradicional. 
També tintorers de roba natural, arts de la pesca i la 
caça tradicional.

 Divendres 20 de maig de 17:00h a 21:00h
 Dissabte 21 de maig de 10:00h a 21:00h
 Diumenge 22 de maig de 10:00 a 21:00h

Lloc: Carrers del nucli antic / Recomanat per a tots els públics. 
Demostració i venda de productes.

Concurs d’allioli
 

El seu origen no és clar, però els romans i egipcis pre-
paraven salses similars. L’origen mediterrani és força 
probable, atès que aquesta salsa és habitual i tradi-
cional en gran part del Mediterrani occidental i que a 
l’oriental també hi ha hagut des de sempre salses amb 
oli d’oliva i all. Se n’acostuma a menjar amb carns a la 
brasa o patates al caliu o bullides.

 Dissabte 21 de maig a les 10:30 h
Lloc: Taverna Som Riu (c/ Corsini)
Durada: 1,30 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

ITINERANTS

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

 Diumenge 22 de maig a les 10:30h
Lloc: Pont Penjant - Carrers del Nucli Antic
Durada: 3 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

V Trobada de Grallers, Dolçainers 
i Tabaleters
 

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

 Dissabte 21 de maig a les 17:00h
Trobada: Pl. Ramon Berenguer IV / Recorregut: Carrers de la 
Festa / Durada: 2h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Ruta d’aparadors comercials amb 
tast final a la Plaça del Mercat 
 

Recorregut on els grups participants podran conèixer la his-
tòria i el present dels comerços de la ciutat engalanats per a 
l’ocasió. En l’any dedicat al comerç, aquesta activitat és una 
indispensable per a descobrir els serveis i els productes de 
proximitat que t’ofereix el comerç local!

 Dissabte 21 de maig a les 11:30 h
Sortida: Mercat Municipal / Recorregut: Carrers i places 
Durada: 1,30 h / Recomanat per a tots els públics / 5€ 
Aforament limitat / Sense seients / Itinerant
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ITINERANTS

Diana pels carrers
 

La Colla de Dolçainers i Tabaleters Sanfaina ens despertaran 
amb la música per a què de bon matí no fem tard a cap acte.

 Dissabte 21 i diumenge 22 de maig a les 10:30h
Recorregut: C/ Major - Pl. Ajuntament - c/ Nou - c/ Corsini 
- c/ Sant Josep (Dissabte també al Mercat de verdures i fruites 
del c/ Tarragona i c/ Navarra)
Durada: 1h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

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

 Dissabte 21 i diumenge 22 de maig a les 11:00h
Recorregut: Pl. Ramon Berenguer IV - c/ Major - Pl. Ajunta-
ment - c/ Nou - Pl. Aube - c/ Corsini - c/ Sant Josep
Durada: 3 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Ruta modernista
 

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

 Dissabte 21 i diumenge 22 de maig a les 11:30h i 18:30h
Sortida: Museu de les Terres de l’Ebre / Recorregut: Ruta Mo-
dernista i Històrica / Durada: 1,30 h (Places limitades)
Recomanat per a tots els públics / 5 €

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

 Dissabte 21 de maig a les 10:30 h
Recorregut: Carrers del Nucli Antic
Durada: 1 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Ronda de jotes per les Tavernes
La Jota, cantada, tocada o ballada, és element emblemàtic de 
la música popular de les terres catalanes de l’Ebre i també un 
vincle cultural d’unió entre els territoris que hi conflueixen: 
Catalunya, el País Valencià, Aragó i, més enllà del mar, les 
Illes Balears. La Rondalla Teixidó estarà present amenitzant 
les tavernes, carrers i fondes de la Festa.

 Diumenge 22 de maig a les 14:00 h i les 16:00h
Recorregut: Tavernes i fondes 
Durada: 2 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

Arribada del Circ Mozzarella 
per l’Av. de la Ràpita
 

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

 Dissabte 21 i diumenge 22 de maig a les 17:30h
Recorregut: Av. de la Ràpita - c/ Sant Josep - Alcalde Palau 
-  c/ Sant Sebastià - c/ Bon Succés - Pl. Castell 
Durada: 30 min / Recomanat per a tots els públics / Gratuït

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

 Dissabte 21 de maig a les 21:30 h                     
Recorregut: Tavernes i fondes
Durada: 2 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït 

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

 Dissabte 21 de maig a les 13:00h (Poble Nou del Delta)
         i 21:30h (Amposta)

 Diumenge 22 de maig a les 19:30h
Recorregut: Tavernes i fondes 
Durada: 2h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït 

La Rondalla per les Fondes
La Rondalla Teixidó aniran de fonda en fonda animant i ver-
sant en directe jota improvisada i versada que ens parlen de 
l’època, les tradicions i la cultura lligada a la terra i al camp. 
La jota cantada improvisada és una expressió musical amb 
una identitat pròpia a les Terres de l’Ebre.

 Dissabte 21 de maig a les 21:30 h
Recorregut: Tavernes i fondes
Durada: 2 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït 

Ruta dels molins arrossers i dels canals
A principis del segle XX, la necessitat d’abastir una població 
creixent va afavorir el desenvolupament de la indústria de 
transformació de productes agraris, en paral·lel a l’augment 
de l’extensió del conreu de l’arròs i de la seua producció. Les 
principals indústries en aquells moments a Amposta eren els 
molins d’arròs i els d’oli.

 Dissabte 21 i diumenge 22 de maig a les 17:00 h
Sortida: Pl. del Castell / Recorregut: Ruta històrica pels antics 
molins. / Durada: 1 h (Places limitades) / Recomanat per a 
tots els públics   / 5€
 

Nit de cota a les tavernes
Guardet lo Cantador, acompanyat per la seva rondalla visi-
taran i animaran amb música les diferents tavernes i fondes 
de la festa amb les seves jotes. La jota cantada improvisada 
forma part d’un tot que és la jota. 

 Dissabte 21 de maig a les 21:30 h
Recorregut: Tavernes i fondes
Durada: 2 h / Recomanat per a tots els públics / Gratuït
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Centres educatius i serveis socioeducatius Poble Nou del Delta
Ronda de Gaiteros Ambulantes pels 
Restaurants de Poble Nou del Delta

 Dissabte 18 de maig a les 13:00h
Cercavila amb música popular pels diferents 
restaurants i bars de Poble Nou del Delta 
convidant a participar a la Festa del Mercat 

a comensals, visitants i públic.

“CICLE DE CONFERÈNCIES 
CULTURA VIVA 2022”

  Divendres 6 a les 19.00 h

Conferència “Comerç i comerciants 
d’Amposta a principis del segle XX”, a 
càrrec de Sabina Colomé i Ariadna Reverté.
Lloc: Sala d’actes del Museu.
Organitza: Departament de Cultura, Campus 
Extens de la URV a Amposta, Ajuntament  
d’Amposta i Museu de les Terres de l’Ebre
Col·labora: Diputació de Tarragona

  Dimecres 18 a les 20.00 h

Conferència “Al servei de la ciutat. Els 
establiments centenaris d’Amposta”, a 
càrrec de Pepita Armengol, M. José Serret, 
Pere Lafont i Jon Iñurrategi.
Lloc: Sala d’actes del Museu.
Organitza: Departament de Cultura, Campus 
Extens de la URV a Amposta, Ajuntament  
d’Amposta i Museu de les Terres de l’Ebre
Col·labora: Diputació de Tarragona

Museu de les Terres de l’Ebre

Nit dels
Museus

EL PODER DELS MUSEUS
 Dissabte 21 de maig 

Dos passis de 20 a 21 h. i de 21 a 22 h
Visita guiada teatralitzada “Veus de Pepito. Lo 
venedor ambulant” amb Jesús Ferré Clown.

Lloc: Sala d’exposicions temporals del Museu.
Aforament limitat a 25 persones. 

Inscripcions a: info@museuterresebre.cat
Organitza: Museu i Ajuntament d’Amposta

Participen preparant l’ambientació dels espais, als Jocs tradicionals, 
amb tallers de jota i gastronomia i amb diverses actuacions: 

Llar La Gruneta, Llar La Sequieta, APASA, Institut Ramon Berenguer IV, Institut Montsià 
Escola Miquel Granell, Col·legi Sagrat Cor, Institut-Escola Agustí Barberà, Escola Soriano-
Montagut, IES Tecnificació, Escola Consol Ferré, Residència d’avis d’Amposta i Hospital 

Comarcal. 

La vida cultural a la ciutat

  Del 19 de maig al 3 de juliol de 2022

Exposició “Comerç al servei de la ciutat. Am-
posta en el tombant dels segles XIX i XX”  
Lloc: Sala d’exposicions temporals del Museu.
Organitza: Museu i Ajuntament d’Amposta 
Col·labora: Dep. de Cultura i Dip. de Tarragona

  Dijous 19 a les 19.00 h

Inauguració de l’exposició:
“Comerç al servei de la ciutat. Amposta en el 
tombant dels segles XIX i XX”  



Ambients infantils a 
l’Institut Montsià

La Gruneta, La Sequieta i l’Institut-Escola 
Agustí Barberà, han creat diversos ambients 
per a xiquets i xiquetes d’infantil, al voltant de 

2 anys. 

1  Jocs tradicionals infantils i jocs de falda
2  Panel sensorial d’estimulació oïda (amb in-
truments de percusió senzills, la majoria d’elements 
naturals: coco, fusta, vieires, algunes maraques, cas-

tanyoles,... entre altres
3  Panel sensorial d’estimulació oïda a partir d’objectes 

de cuina (cassoles, tapadores i culleres de fusta)
4  Panel sensorial d’estimulació del tacte (amb 

diferents teles i elements variats)
5  Zona d’estimulació d’olfacte (amb herbes 

aromàtiques i productes culinaris aromàtics)
6  Taller viu (amb jocs infantils variats)
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La vida cultural a la ciutat

Premi  José Tomàs 
Reverté Vidal 

“Pepito de Canes” a la millor 
caracterització de la XIV Festa 

del Mercat a la Plaça

Premi a la millor caracterització de la XIV 
Festa del Mercat que s’escollirà entre tots els 
participants a Lo Passeig. (Exclosos perso-
natges d’espectacles). Consulta les bases a 

www.festadelmercat.cat

Sant Vicenç 
de Castellet

Poble convidat a XIV Festa del Mercat 

Sant Vicenç de Castellet és el municipi 
més gran del Bages Sud pel que fa al nom-
bre d’habitants. La seva posició geogràfica 
es troba al bell mig de la resta dels muni-
cipis que configuren aquesta subcomarca. 
Així, exerceix una funció de capitalitat pel 
que fa a la prestació de determinats serveis 
(comercials, educatius, sanitaris, etc.) a la 
resta de municipis: Monistrol de Montse-
rrat, Castellbell i el Vilar, Marganell, Caste-
llgalí i el Pont de Vilomara i Rocafort. Sant 
Vicenç està situat entre la confluència dels 
rius Llobregat i Cardener i el congost de 
Castellbell. El municipi queda ben comu-
nicat amb Manresa i Barcelona per dues lí-
nies de ferrocarril, per l’autopista Terrassa-
Manresa i per carretera. Participaran amb 

el tradicional i popular Ball de Gitanes. 

El Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Cas-
tellet, a la comarca del Bages, és una Festa 
Declarada d’Interès Local amb més de 115 
anys d’història, i que uneix tot un poble al 
voltant d’una dansa i d’una plaça. Se ce-
lebra el diumenge de la Segona Pasqua a 
la Plaça de l’Ajuntament, on més de 300 
balladors distribuïts en diferents colles es 
reuneixen per ballar i gaudir de les peces 
musicals interpretades per la cobla, fent 
vibrar tot el públic assistent, envoltat dels 
colors i la brillantor de la plaça engalana-
da per a l’ocasió. Des del mes de març de 
l’any 2019, el Ball de Gitanes de Sant Vi-
cenç s’incorpora al Catàleg del Patrimoni 

Festiu de Catalunya.

Oficina de Turisme 
KMO

Taller pràctic de dolços ampostins 
i tradicionals

Receptes tradicionals de dolços amb motiu 
de la Festa del Mercat a la Plaça a càrrec de 

Pastisseria Pous.
Dissabte 14 de maig
Hora: 16:00 h a 18:00 h

Lloc: Oficina de Turisme d’Amposta



XI CONCURS D’APARADORS 

L’Ajuntament d’Amposta, mitjançant la Regidoria de Co-
merç, convoca el “XI Concurs d’Aparadors”  dintre de la 
XIV Festa del Mercat a la Plaça 2022 per tal d’impulsar 
l’animació comercial i crear un ambient festiu que doni 
una bona imatge comercial d’Amposta a tots els seus 
veïns i visitants.
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Com era habitual en moltes viles i ciutats, 
el mercat setmanal tenia lloc a la Plaça Ma-
jor, on hi havia l’edifici de l’ajuntament i 
l’església. La celebració del mercat compor-
tava un important moviment de gent, carros 
i tartanes del poble i d’altres vinguts de les 
poblacions properes, que entraven i sortien 
pels carrers propers a la plaça. Algunes fonts 
indiquen que, en el segle XIX, a Amposta es 
feia els diumenges i posteriorment va passar 

als dimarts.

Les parades venien fruites, verdures, lle-
gums, aviram, objectes de llauna o de fibres 
vegetals, confeccions i metratge, i altres pro-
ductes de consum i ús per a la població, a 
la Plaça. Al c. Sant Antoni s’instal·laven les 
parades de venda de carn, i a l’edifici de la 
peixateria de la Pl. de l’Aube, el despatx de 

peix.

L’activitat comercial d’Amposta també es 
concentrava en els carrers del nucli antic, 
on vivia la major part de la població: boti-
gues de queviures, de roba i teixits, forns, 
carnisseries, barberies, farmàcies, estancs, 

etc. També es concentraven en aquesta zona 
la majoria de fondes, hostals, bars i taver-
nes, així com artesans i petits industrials, 
que abastien a Amposta i altres poblacions 
circumdants d’eines i estris domèstics, agrí-
coles o altres (ferrers, carreters, fusters, “si-
lleros”, etc.). Hi havia, per exemple, les bo-
tigues d’Escrivà, la botiga de queviures de 
Josefa la Melsa, la de Poquessalses -després 
sastreria Escrihuela- i altres botigues de que-
viures com les de Pepa, la Monera o Teresa. 
També hi havia, entre d’altres, la farmàcia 

Ferré (1874) o els magatzems El Siglo. 

Recreació de les parades del mercat a la 
Plaça pels carrers i carrerons del nucli antic.

PARADES DE PRODUCTES 
ARTESANALS I OFICIS ANTICS

ÚLTIM SOPAR A 
LES FOSQUES 

Dijous 19 de maig a partir de les 20:30h 
als diferents restaurants participants.

Com a prèvia a les activitats que se cele-
braran durant el cap de setmana de la XIV 
Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta, 
‘L’últim sopar a les fosques’ és una cele-
bració de l’arribada de la llum elèctrica en 
què, per commemorar-ho, diversos bars i 
restaurants del municipi recreen les condi-
cions de fa més de 100 anys dins dels seus 
propis locals. Per això, els establiments 
participants han organitzat uns menús es-
pecials per celebrar una nit de forma única, 
els clients soparan a les fosques, a la llum 
de la candela, com quan no hi havia elec-
tricitat. Entre els participants es sortejarà 
un sopar per a dues persones i 2 entrades 

a espectacles.

DEMOSTRACIÓ 
D’OFICIS ANTICS 

Els oficis tradicionals i l’artesania for-
men un dels actius culturals i històrics 
més importants de les Terres de l’Ebre. 

Des d’un punt de vista turístic, didàctic 
i pròxim, es pretén apropar el públic als 
antics oficis i artesans que actualment en-
cara són presents a les comarques ebren-
ques, ja sigui perquè encara es troben en 
actiu o perquè alguna vegada ho havien 
estat i han deixat una empremta visible 

al territori.



VIII TASTA EL 
MERCAT DE NIT 

En aquesta nova edició del 
“Tasta el Mercat de Nit” els 

paradistes ens deleitaran amb 
diferents tapes elaborades amb 
productes de proximitat que 

podeu trobar cada dia al 
Mercat d’Amposta. 

Ens amenitzarà el tast la veu 
i música d’Imma de Sopa i la 
Rondalla Xino-Xano amb un 
variat repertori musical. Una 

vetllada inoblidable que viurem 
després de l’Acte Inaugural i 
amb l’arribada del Seguici de 
la Festa cap al Mercat. Veniu, 
gaudiu i mengeu al Mercat!

Lloc: Mercat Municipal 
d’Amposta

Horari: Divendres 20 de maig a 
les 20:45h 

Preu: 3 € tapa + 1,5€ begu-
da (Sense seients) / Venda de 
tiquets a l’exterior del mercat i 
anticipada a les parades des del 

2 de maig.

IX JORNADES GASTRONÒMIQUES 
DE LA FESTA DEL MERCAT
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Les jornades gastronòmiques volen apropar els sabors i olors 
d’aquells productes de proximitat cuinats i elaborats amb receptes i 

plats tradicionals i populars. 

La cuina del Delta de l’Ebre és rica i variada. La gastronomia am-
postina tradicional és la pròpia del Delta de l’Ebre, que utilitza tota 
mena de productes, naturals o en conserva: alguns es recol·lecten a 
la natura (bolets, borraines, cargols, marisc...), altres són productes 
generats per l’agricultura (arròs, carxofes, col, panís, oli, olives...), 
per la caça (ànec, conill, fotja, granotes, tord...) i per la pesca, sigui 
al riu Ebre, a les basses del Delta o a la costa mediterrània (anguila, 
marbre, moixarra, tenca,), altres són productes elaborats (brossat, 

codonyat, confitures, formatge tendre, licors d’herbes...). 

Finalment, cal assenyalar la tradició d’elaborar 
la rebosteria més antiga i tradicional.

FECOAM
ACONSEGUEIX EL TEU JOC TRA-

DICIONAL del 2 al 19 de maig
La Federació de Comerç d’Amposta - 
FECOAM col·labora amb la Festa del 
Mercat a la Plaça i promocionant els jocs 
tradicionals. Ofereix entre els clients dels 
diversos comerços adherits a la federació, 
obsequis consistents en jocs populars i les 
instruccions per jugar-hi amb família. A més 
no et perdis les dues jornades on podras ju-

gar als jocs que es jugaven fa 100 anys. 

No deixeu passar l’ocasió, i visiteu el comerç 
de proximitat, el teu comerç! FECOAM

Per a més informació consulteu
festadelmercat.cat
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AMPOSTA OS ESPERA

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

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

AMPOSTA ES DELTA DEL EBRO 

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

PARQUE NATURAL DEL DELTA 
DEL EBRO

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

AMPOSTA ES GASTRONOMÍA

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

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

AMPOSTA ES FAMILIA

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

EN FAMILIA SIEMPRE ES MEJOR

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



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

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

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

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

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

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

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

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

www.turismeamposta.cat
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Save the dates
Réserver les dates

XV
AR
T

AR
TT


