ACTIVITATS PRÈVIES AL MERCAT DE SANTA LLÚCIA
Dia: Divendres 12 de desembre:
Lloc: Museu de les Terres de l'Ebre (C/ Gran Capità, 34 d'Amposta)
19.00h Conferència “Força i pes. Transcendència i conseqüències del treball dels camàlics de l'arròs d'Amposta”, a
càrrec de M. Carme Queralt. Conservadora del Museu de les Terres de l'Ebre, en el marc del Programa Cultura Viva del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
20.00hInauguració de l'exposició temporal “Força i pes. Els camàlics de l'arròs d'Amposta”,organitzada i produïda per
l'Ajuntament d'Amposta i el Museu de les Terres de l'Ebre, amb la col·laboració de la Cambra Arrossera del Montsià.
L'exposició restarà oberta al públic en l'horari habitual del Museu, fins al diumenge 25 de gener del 2015.

XVIIè. MERCAT DE SANTA LLÚCIA
9.00h Cursa i Marxa solidària a favor de la Marató de TV3 (1 i 5 km, Lloc: Parc dels Xiribecs). Donatiu de 3€ per persona.
Inscripcions de l’1 al 12 de desembre al Punt Òmnia.
Lloc: C/ Nou, C/ Sant Pere, C/ Corsini.
10.00h Obertura.
11.00h Acte d'homenatge als camàlics d'Amposta, organitzat per l'Ajuntament d'Amposta, en col·laboració amb el Museu
de les Terres de l'Ebre i la Cambra Arrossera del Montsià. En acabar l'acte, es podrà visitar l'exposició temporal.
11.30h Jotes de l'Ebre per la Marató de TV3, a la Plaça del Mercat. Organitza Suc d'Anguila i Guardet lo Cantador, Els
dimarts al Llar i el grup de Dansa Paracota.
L'Ajuntament posarà una carpa on al matí tindrà lloc un tast a càrrec del Gremi de Carnissers i Forn Adell Torres i a la
tarda es farà una xocolatada amb la col·laboració de Caprabo. Tots els diners que es recaptin aniran a Càritas.
18.00h Entrega de premis del concurs de Corones d’Advent als comerços guanyadors. Organitza FECOAM.
Actes paral·lels al Mercat:

FIRA D'ENTITATS:
Organitza:

Regidoria de Sanitat, Serveis Socials i Participació Ciutadana.
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Dia: Diumenge 14 de desembre.

al c/ Corsini, c/ Nou i c/ Sant Pere

