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2€ - 3€

El gust de visitar un 
territori amb història.

Amposta, capital de la comarca 
del Montsià, la més meridional, de 
Catalunya el seu municipi abraça des 
de la erra del Montsià ns al elta 
de l’Ebre. EL contrast entre la serra 
i la zona humida més important de 
la Mediterrània, li permet mantenir 
durant tot l’any una interessant oferta 
turística amb la natura com a gran 
centre interès.
El paisatge, poblat de gran extensions 
d’arrossars, resulta sorprenent 
al visitant atès que està en canvi 
constant d’acord amb el pas de les 
estacions. Les espècies de fauna i ora 
autòctones, les llacunes, canyissars 
i barraques, a més de les platges 
verges de sorra na conformen un 
entorn únic i irrepetible, emocionant, 
tant per l’espectacularitat del paisatge 
com per la seva fragilitat.

Aquesta planícia conviu a la vora de 
la Serra del Montsià, que s’aixeca 
majestuosa oferint un entorn típic 

mediterrani que resulta ideal per a la 
pràctica del senderisme i activitats de 
muntanya.

El clima suau i la seva posició 
estratègica dins el mar Mediterrani ha 
fet de la ciutat d’Amposta un territori 
de pas de diverses cultures que ha 
deixat la seva petjada en un patrimoni 
artístic i cultural que ofereix testimoni 
de la presència dels ibers i romans. 
Les torres de vigilància medievals 
ens recorden de la seva importància 
estratègica en el trànsit del riu Ebre.

e les èpoques posteriors trobem les 
construccions de barraques en ple 

elta, herència d’un estil de vida lligat 
al cultiu de l’arròs, i en el casc urbà hi 
trobem edi cis d’estil modernista i el 
Pont Penjant que presideix l’entrada 
de la Ciutat.
La diversitat natural i cultural 
es tradueix també en diversitat 
gastronòmica, rica i variada basada 
en els productes d’una terra fèrtil que 
ofereix arròs, hortalisses, oli i que fa 
créixer les vinyes d’on s’elaboren els 
vins de la  erra Alta, tot plegat, 

junt amb les carns i peixos dóna lloc 
a una gran varietat de sabors que 
esdevenen al mateix temps màxim 
exponent de la dieta mediterrània.
Com a mostra i principal aparador 
d’aquest patrimoni gastronòmic, 
celebrem la 21a Festa de la Carxofa 
el dia 27 de febrer, podeu trobar 
mil i una possibilitats de combinar i 
adquirir productes al primer Mercat 
de Productes de les erres de l’Ebre
KM0 de la nostra terra en una jornada 
festiva i també del 19 de febrer al 19 
de març els restaurants d’Amposta i 
del Poblenou del elta celebren les 
13es Jornades Gastronòmiques de la 
Carxofa.

A partir de les 10 h.
S’iniciarà la venta dels tiquets, 
aquest any la Festa de la 
Carxofa tindrà un nou format, les 
degustacions dels restaurants seran 
individuals a 2€, així poden adquirir 
la quantitat de degustacions que el 
visitant vulgui.
degustacions:
· Bosc de Ribera: Caneló d’ànec i 
carxofa con tada amb salsa suau de 
poma i cruixent de formatge.
· Cor del Delta: elícia de carxofa 
amb melmelada de tomàquet i 
anxoves.
· El Secret: Arròs amb sèpia i carxofa.
· Els Ullals: Cruixent d’arròs 
amb carxofa.Galetes amb xips de 
carxofa. Barqueta de carxofa amb 
gamba i foie.
Quiche de carxofa amb cansalada 
fumada i rocafort.
· Gatsby: Arròs amb pernil ibèric i 
carxofa. Canalons de carxofa amb 
pernil.
· L’Estany – Casa de Fusta: Carxofa 
con tada i farcida amb crema de 
formatge.
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Per més informació:
www.festadelacarxofa.cat
www.turismeamposta.cat
Segueix-nos al hashtag
#FestaCarxofa2016
Oficina de Turisme 
d’Amposta: 977 703 453 
o l’Àrea de Comerç 977 702 306

· La Tancada:Creme brulee de foie 
i carxofa.Carpaccio de peus de 
porc i carxofa. Sèpia amb carxofa 
i papada ibèrica. ruita de carxofa 
amb espècies.
· Lo Senzill del Petit Cafè: Arròs 
amb cansalada, botifarra i carxofa.
·Pastisseria Pous:Niu coronat.
Quiche de carxofa.
·Temps de Terra: Carxofa fregida 
amb li de Cocons. 

I la degustació popular a 3 € que 
inclou: Dos carxofes, una botifarra, 
una llonganissa, una terrina d’all-i-
oli i una llesca de pa.

A les 11 h.
Els restaurants iniciaran a repartir
les degustacions.

ObertURA del Primer Mercat de 
Productes Ebre-Km0, els visitants 
tindran la possibilitat d’adquirir 
productes de proximitat, així com 
també degustar els productes que 
tinguin a la venta.
Tast de vins pels cellers.

Degustació de cervesa d’estrella 
Damm.

Circuit de bici-cars per als nens 
cedit per Lo Mas de la Cuixota i 
la recaptació anirà destinada al 
Projecte de Caritas, la família és la 
clau.

Actuació de la Xaranga Suc 
d’Anguila.
Inflable del reciclatge per 
l’Agència Catalana de Residus.
Visites i jornada de portes 
obertes:

Visita guiada gratuïta al Molí de 
Lo Nostre Arròs, trucar al 687 871 
475. 

Entrada gratuïta al Centre 
d’Informació Casa Fusta del 
Parc Natural del Delta de 
l’Ebre de 10 h a les 13h.
Museu de les Terres de l’Ebre
C/Gran Capità, 19, Amposta
Horaris: Feiners d’11 a 14 h i de 
17.30 a 20 h.

iumenge i festius d’11.30 a 14 h. 
illuns tancat.

Més informació a: www.
museuterresebre.cat i a la pàgina de 
Faceboo  i witter del Museu.
Exposicions permanents: 
El patrimoni natural i cultural de 
les erres de l’Ebre a través de 
dos exposicions « Les Terres de 
l’Ebre, de la prehistòria a l’edat 
mitjana» i «L’Ebre, camí d’aigua». 
A més podreu conèixer l’exposició 
temporal «El sexe a l’època 
romana».
Visita guiada a les exposicions 
permanents del Museus de les 
Terres de l’Ebre, 27 de febrer de 
les 12 h a les 13 h “Les Terres de 
l’Ebre, de la prehistòria a l’edat 
mitjana” i “L’Ebre, camí d’aigua”
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Restaurant

 BOSC DE RIBERA

Pol. ndustrial Les osses   C/ Berlín, 2  
Amposta

el. 977 702 2 0
www.boscderibera.com

boscderibera@hotmail.com

Horari: bert tots el dies, 
excepte dilluns nit.

Beguda

 l. i de la Casa  erra Alta
Aigua natural

Cafè

IVA INCLÒS

Mínim 2 persones

20 €

Entrants
Crema tèbia de carxofa amb mini 
lioneses

Cruixent de carxofa amb terrina 
de salsa romesco

orrada de carxofa con tada, 
regalims de formatge de cabra i 
tapenade d’olives negres

Plat
Caneló farcit de con t d’ànec i 
carxofa amb de salsa de poma i 
cruixent de formatge.
o
Arròs caldós de galeres, 
calamarsons i carxofa
(mínim 2 persones)

Postres
Postres d’elaboració pròpia

Restaurant

Cor del Delta

Horari: 
bert tots els dies al migdia  

i divendres i dissabte a la nit.

Pl. Jardí, 
Poblenou del elta  Amposta

el. 977 743 30
restaurantcordeldelta@gmail.com

Beguda

Brau de Bot i   erra Alta
Aigües minerals

IVA INCLÒS

Mínim 2 persones

22 €

Entrants
Calamarsons saltats amb encenalls 
de carxofa

Calamars a la romana

Carpaccio de bacallà a l’estil del 
elta

aula de pop roquer

Musclos al vapor

Plat
A escollir
Encenalls de magret d’ànec amb 
cruixent de carxofa

Cuetes de rap a la marinera amb 
llagostins i cloïsses

 
Paella de carxofa amb ànec

Postres
Menjar blanc
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Restaurant Restaurant

 El Secret 
Hotel Ciutat d’Amposta

Els Ullals

Av. de Josep arradelllas, 41 43
Amposta

el. 977 70  
www.hotelciutatamposta.es
info@hotelciutatamposta.es

Horari: 
bert tots els dies,

 excepte diumenge nit.

C/ Burgos, 34
Amposta

el. 1  7   
www.elsullals.es
info@elsullals.es

Horari: bert tots els dies al migdia  
divendres i dissabte a la nit.

Beguda

Brau de Bot,  erra Alta
Aigües minerals

Cafè

Beguda

i Clot d’Encís,  erra Alta
Aigües minerals

Cafè acompanyats
 amb licor de carxofa.

IVA INCLÒS IVA INCLÒS

Mínim 2 persones Mínim 2 persones

22 € 25 €

Entrants
Amanida de carxofa con tada

Remenat de carxofa amb bolets

Carpaccio de carxofa amb pluja
de foie

Individual:
Coca de carxofa amb bacallà
i gambes

Plat 
Arròs caldós amb carxofa i 
fruits del mar 
o
Filet d’ibèric amb salsa de carxofa
o
Bacallà amb mussolina de carxofa

Postres
Pastís de formatge amb coulis de 
maduixa

Entrants
Carpaccio de tonyina amb xips de 
carxofa

Llauneta de carxofa con tada amb 
anxoves

Calamars a la romana

Sèpia saltada amb carxofa i alls 
tendres
Individual:
Barqueta de carxofa, gamba i foie

Plat
A escollir
Arròs cremós amb gambes, rap i 
encenalls de carxofa
o
Rap amb crema de carxofes i 
llagostins
o
Medalló de magret d’ànec del 

elta amb Parmentier de carxofa

Postres
Crep de crema amb reducció
de taronja
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Relació esdeveniment 
turístics gastronòmics 
culturals tradicionals

Food-Trucks Festival 9 d’abril
Bicicletades populars
7, 21 i 28 de maig
Festa del Mercat a la Plaça 
13, 14 i 15 de maig
Jornades Gastronòmiques
de l’Arròs Juny i Octubre
Festa de la Plantada
5 de juny
Caminades populars al 
Montsianell 12 de juny i
18 de setembre
Festes Majors 12 al 21 d’agost
Festa Dia Mundial del Turisme
24 , 25 i 27 de setembre
Delta Birding Festival 
23, 24 i 25 de setembre 
Sega de l’Arròs 2 d’octubre
Fira Amposta 3 al 6 de 
desembre

1-BOSC DE RIBERA
3-EL SECRET
4-ELS ULLALS
5-GATSBY
8-LO SENZILL 
DEL PETIT CAFÈ
9-PASTISSERIA POUS
10-TEMPS DE TERRA

11-OFICINA TURISME
12-PAVELLÓ FIRAL

1-BOSC DE RIBERA
2-COR DEL DELTA
3-EL SECRET
4-ELS ULLALS
5-GATSBY
6-L’ESTANY – CASA DE 
FUSTA
7-LA TANCADA
8-LO SENZILL DEL PETIT CAFÈ
9-PASTISSERIA POUS
10-TEMPS DE TERRA

11-OFICINA TURISME
12-PAVELLÓ FIRAL
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Restaurant Restaurant

Gatsby  CASA DE FUSTA
C/ Amèrica, 4

Amposta
el. 977 702 7

www.restaurantgatsby.com
info@restaurantgatsby.com

Horari: 
bert tots els dies al migdia

i divendres i dissabte a la nit.

Partida de l’Encanyissada, s/n
Amposta

el. 977 2 1 02
www.restaurantestany.com
info@restaurantestany.com

Horari: bert tots els dies al migdia  
i divendres, dissabte i diumenge a la nit.

Beguda

i  erra Alta
Aigua

Beguda

i  erra Alta
Aigües minerals

Cafè

IVA INCLÒS IVA INCLÒS

Mínim 2 persones Mínim 2 persones

26 € 25 €

Entrants
Carpaccio de carxofa amb 
encenalls de foie d’ànec

Cors de carxofa farcits de pernil i 
gratinats al forn 

Calamarsets amb favetes i carxofa

Plat
Arròs amb pernil i carxofa
o
Arròs amb sípia i carxofa 
o
Bacallà amb carxofa al forn

Postres
Postres de la casa

Entrants
Entrants l’Estany

Amanida de carxofa i poma amb 
vinagreta de fruits secs

Carxofa saltada amb foie gras 
d’ànec 
semi cuit i pernil

Carxofa con tada i farcida amb 
crema de formatge

Plat
A escollir
Arròs melós de carxofa i bacallà 
amb allioli de codony
o
Llobarro de l’Encanyissada amb 
crema i xips de carxofa

Postres
Coulant de xocolata farcit d’una
 perla de carxofa i romaní
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Restaurant Restaurant

LA TANCADA Lo Senzill 
del Petit CafèPartida la ancada, Ctra. de les Salines

Amposta
el. 977 2 1 047

www.tancada.com
latancada@hotmail.es

Horari: 
bert divendres, dissabte i 

diumenge a migdia.

Av. de l’alcalde Palau, 3
Amposta

el. 0  70  72
isabelpetit97@gmail.com

Horari: 
bert de dimarts a diumenge a migdia, 

i divendres i dissabte nits. 
El dilluns tancat tot el dia.

Beguda

i de la casa  erra Alta
Aigües minerals

Cafè

Beguda

Vi negre o blanc 
de la  erra Alta 

o cervesa artesana del territori
Cafè

IVA INCLÒS IVA INCLÒS

Mínim 2 persones Mínim 2 persones

28 € 25 €

Entrants
Carpaccio de peus de porc i 
carxofa

Sèpia amb carxofa i papada 
ibèrica

Blini d’anguila fumada i carxofa

Plat
Arròs amb carxofa

Postres
atin de poma

Entrants
3 entrants del Petit

Plat
3 arrossos a escollir

Postres
Crema de torró amb xips de 
carxofa
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Pastisseria Restaurant

Pous Temps de Terra
Av. Santa Bàrbara, 17

Amposta
el. 977 700 1     91

Horari: 
bert de dimarts a divendres 
de 9 a 14 h. i de 17 a 21 h. 

issabtes de 9 a 14 h. i de 17 a 22 h.
 iumenge de 9 h a 1  h. i de1  a 22 h.

illuns tancat.

Partida de l’Ametller, s/n 
(La Vall de Cabiscol)

Amposta
el. 977 090 94

www.tempsdeterra.com
amposta@tempsdeterra.com

Horari: 
bert dissabte i diumenge

de 9 h a 21 h.

Beguda

1 botella 
de cava brut

Beguda

Aigua i 
vi Frisach  erra Alta

IVA INCLÒS IVA INCLÒS

Mínim 2 persones Mínim 2 persones

14 € 25 €

Entrants

2 quiche de carxofa
2 nius coronats

Entrants
Calçots amb salsa romesco
Amanida emps de erra
Plat
Carxofes a la brasa
Carn a la brasa amb guarnició

Postres
Pastisset de la iaia
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ORGANITZA

COL·LABORAAMB EL SUPORT

ALTRES 
ALLOTJAMENTS

HOTELS
L’Algadir del elta

977 744 9
Mediterrani Blau

977 47 93 10
Hostal Baix Ebre

77 0 3 2
ALLOJTAMENTS 

RURALS
Ca la Pilar

977 74  1
Can Gilabert
977 744 234
Can Juvimar
4  20  779

Can León
1  719 41

l’Esquerra de 
Gabriel

2  1  3
Lo Mas del Monjo

977 701 24
Mas de Chapa

977 744 4
Mas del ancat

 901 014
APARTAMENTS

TURÍSTICS
Can Sisco

17 17  943
HABITATGE ÚS 

TURÍSTIC

La Llar de Laura
9 09  13

Birds & Nature
977 742 0
Casa Gavina
30 731 179
Casa Emili
0 9  1 9

Amelia Maria
93  00 00

Interhome
0 44 20
Frantisek

977 479 001
Cristian lives

0  49 997
Amèlia Lorente

93  00 00
CÀMPINGS

Eucaliptus
977 749 04

La ancada
977 2 1 047

ALBERG
Amposta Parc

977 70  0
L’Encanyissada

977 74203
Casa de Colònies
Victoria Amadeo

977 74  22
Àrea de Caravanes

La Casa de Fusta
977 2 1 02

ALLOTJAMENTS 
21ena Festa de la Carxofa
10% de descompte
del 19 de febrer al 19 de març
HOTELS
Hotel Montsià
977 701 027
Allotjament  esmorzar , 0 inclòs
Preu per a dos persones
Ciutat d’Amposta
977 70  
Marjal

0 42 149
Allotjament rural
Ca’l Gasso

3  71 717
Mas de Rallo

2  121 023
Torre Forcheron

4 9  11  Mínim dos nits
Lo Segador

3  17 7
Hab. Individual 30 €  oble 40 €
riple 0 €  Quadruple 77 €

Habitatge ús turístic
Oleamar

9  430 492
Casa Marinada

7 00 0
Gloria Masia
977 4  4 2
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