
PROGRAMA
7a FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA A AMPOSTA

DEL 15 al 17 DE MAIG DE 2015

DIVENDRES, 15 DE MAIG

Divendres tarda:
16.30 h: Obertura del Mercat de parades de queviures i oficis tradicionals, pels 
carrers del nucli antic d’Amposta.
Obert fins les 22 h.

18:00 h: Lliurament dels premis del 4r Concurs d’aparadors de la Festa del 
Mercat. 1r Premi: 150 €. 2n Premi: 100 €. 3r Premi: 50 €; i premi al millor espai 
públic de 150 €.
Organitza: Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta.

19:00 h: Acte de lliurament de l'especial «Revista Amposta» dedicat als 
camàlics, amb motiu de l’exposició “Força i pes”. 
Organitza: Àrees de Comerç i Cultura de l'Ajuntament i Museu de les Terres de 
l'Ebre.
Lloc: Sala d’actes del Museu.

20:00-21:00 h: Anem a ballar a la Plaça de l’Aube. Demostració de diverses 
coreografies i balls de primers de segle XX, a càrrec dels alumnes de l’escola de ball 
Quick Dance Amposta. 

21.00 h: Anem tots a ballar
Ball popular per a tothom.
Ball del fanalet, de la granera, etc.
Lloc: Plaça de l’Aube.
Organitza: C.B.E. Amposta Quick Dance, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta.

Divendres nit:

21:00 h: concentració dels grups participants a la Gimcana nocturna “Enigma 
106: qui estigui lliure de culpa.. que llenci la primera pedra!», organitzada pel 
grup “Les marfantes”. Joc de pistes adreçat a totes les edats en què s’ha d’esbrinar 
un enigma proposat relacionat amb Amposta a primers de segle XX. 
Inici de la cursa: 21:30 h, Plaça del Mercat (Plaça Ramon Berenguer IV) 
d’Amposta.
Inscripcions i sorteig públic dels grups: dissabte 9 de maig les 19 h, a la Plaça del 
Mercat. 

22:00-24:00 h: Anem tots a ballar. Taller gratuït de xarleston en parella i tango 
argentí. Nit de Milonga.
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Lloc: Plaça de l’Aube.
Organitza: C.B.E. Amposta Quick Dance, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta.

22:00 h: «Only Jazz», by Cristian Serret («Lo Furo»). A continuació, a les 23 h, 
cremat de benvinguda.
Organitza: Bous per la Festa.
Lloc: Taverna «Lo Torill», cruïlla c/ Major-c/ Sant Josep.

22:30 h: «Jotaret», un espectacle transgressor nascut de la fusió entre la jota i 
el cabaret. A càrrec de Guardet i la rondalla, grup de dansa Paracota, rondalla de 
corda “Cantem al Llar” i Grup Sanfaina.
Lloc: Sala de ball de La Lira Ampostina.
Entrada: 3 € (senzilla) i 5 € (parella). Venda anticipada a La Lira Ampostina.

22:30 h: AMPOLINO “La primera pedra”. 5 anys del Cabaret a Amposta
Teatre Musical - Comèdia.  
Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica.
Companyia: Dh Company
Direcció: Joan Guijarro
Preu: 6,50 €
Venda d’entrades anticipades: Vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Fila.

DISSABTE, 16 DE MAIG

Dissabte matí:

9:00 h: Carretó capllaçat.
Organitza: Bous per la Festa.
Lloc: Taverna «Lo Torill», cruïlla c/ Major-c/ Sant Josep.

10:00 h: Obertura del Mercat de parades de queviures i oficis tradicionals, pels 
carrers del nucli antic d’Amposta.
Obert fins les 22 h.

10:00 h: Diana pels carrers del Mercat, a càrrec del grup de dolçainers i tabaleters
Sanfaina. 

11:00 h: Demostracions i tallers de balls amb els alumnes del Centre de l'Àngel, 
i oberts a la participació del públic.
Lloc: Plaça de l’Aube.
Organitza: C.B.E. Amposta Quick Dance, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta i alumnes del Col·legi de l’Àngel.

11:00 h: Arribada a Amposta de Francisco de Villamediana (president del Casino 
Ampostino) amb calesa tirada per cavalls, acompanyat de les cupletistes, per a obrir 
un any més el Casino per a l’espectacle de Varietés.
Lloc: Av. de la Ràpita i carrers d’Amposta fins als quatre cantons.
Companyia: Dh Company.
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Col.labora: Amics del Cavall d’Amposta. 

11:30 h: Photocall amb el «burro» Lolo.
Lloc: Taverna «Lo Torill», cruïlla c/ Major-c/ Sant Josep.

11:30 h:Sortida des de la seu de La Fila en cercavila de la Banda de Música La 
Unió Filharmònica d’Amposta i la coral Aquae de La Fila, fins a la Plaça de 
l’Ajuntament.

12:00 h: Signatura de llibres per Montse Soriano-Montagut, autora de «Posant 
veu i paraules al silenci», a la parada de Gavina Llibreria, al c/ Major, 21.

12:00 h:Acte d’obertura de la Festa del Mercat a la Plaça 2015, presidit per l'Hble. 
Sra. Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat i per l’Il·lm. Sr. Manel 
Ferré Montañés, alcalde d’Amposta. Pregó de la Festa, a càrrec de José Eugenio 
Ribera Dutaste, enginyer del Pont Penjant d'Amposta, personatge interpretat 
per l'actor Àngel Miñana.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

12:15 h:Toc d’inici de la Festa, amb el grup de dolçainers i tabaleters Sanfaina. 
Cant de l’himne “Oh! Amposta”, de Joan Suñé (1919), a càrrec del cor La Lira 
Ampostina, la coral Aquae de la Fila i la coral Sant Jordi d’Amposta, acompanyades 
per la Banda de Música La Unió Filharmònica d’Amposta, dirigits per Carles Royo. 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

A continuació, a la Plaça Santa Susanna, homenatge a l'acte de col·locació de la 
primera pedra del Pont Penjant, amb motiu del seu centenari, realitzat l'any 1915. 

12:30 h: Anem a fer el vermut a la Plaça de l'Aube, amb balls de festa.
Lloc: Plaça de l’Aube.
Organitza: C.B.E. Amposta Quick Dance, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta.

13:00-14:15 h: VERMOUTH DANZAT I ALTRES VARIETÉS “Pablito i Pilarin” 
(basat en peces de Joan Suñé), amb teatre, música i varietats.
Lloc: Saló del Casino Recreatiu i Instructiu d’Amposta
Companyia: Dh Company
Guió i direcció: Joan Guijarro  
Preu: 6,50 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

Tarda:

16:30 h: Jocs de taverna, partides de cartes, dòmino i escacs.
Oberts a la participació del públic en general.
Lloc: Cafè Republicà,  Av. de la Ràpita, 2 (zona dels Quatre Cantons).

16:30 h: TARDE DE TANGO I MILONGA A LA PLAÇA DE L'AUBE
16.30 h. Taller de tango
17.30h. Representació de teatre i ball “L´ampostí pobre i bailarin”
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18.30 h. Taller de milonga
19.30h. Milonga 
Lloc: Plaça de l’Aube.
Organitza: C.B.E. Amposta Quick Dance, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta 

17:00-18:00: CINEMA MUT, amb la projecció de la pel·lícula “L’herència de l’avi 
Gisbert” (2013), dirigida per Jordi Galo i produïda per Filmsnòmades i Ajuntament 
d’Amposta.
Lloc: Teatre d’El Casal.
Entrada: 3 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

17:00-18:15 h: VERMOUTH DANZAT I ALTRES VARIETÉS “Pablito i Pilarin” 
(basat en peces de Joan Suñé), amb teatre, música i varietats.
Lloc: Saló del Casino Recreatiu i Instructiu d’Amposta
Companyia: Dh Company
Guió i direcció: Joan Guijarro  
Preu: 6,50 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

17:00-20:00 h: Passejades en carro i cavall per carrers d’Amposta, per a menuts i 
grans, a càrrec d’Amics del Cavall d’Amposta. 
Lloc de sortida i arribada: cruïlla Av. Ràpita - c/ Corsini.

17:30-18:30 h: CIRC MOZZARELLA. Recreació de l'arribada d'un circ de 
principis de segle XX a la ciutat. Espectacle itinerant de circ per a tots els 
públics, a càrrec d'alumnes de l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta (EtcA) i la Banda 
de l'Escola de Música de la Unió Filharmònica d’Amposta. Amb números de circ 
clàssics i música en directe.
Guió i direcció: Jordi Príncep. Direcció musical: Sinto Gisbert.
Recorregut: c/ Sant Josep, c/ Major i plaça de l'ajuntament, a les 17.30 h
Actuació: Plaça del Castell, a les 18 h.

18:00 h: Arribada del pagès amb carro i matxo, carregat de verdura fresca de 
Temps de Terra.
Lloc: Taverna «Lo Torill», cruïlla c/ Major-c/ Sant Josep.

18:00 h: Signatura de llibres per Montse Soriano-Montagut, autora de «Posant 
veu i paraules al silenci», a la parada de Gavina Llibreria, al c/ Major, 21.

18:00-20:00 h: Programa de TV “1món.cat” de la Xarxa de Televisions Locals 
de Catalunya.
Programa en directe des de la plaça de l’Ajuntament, conduït per Clara Tena, amb 
entrevistes i reportatges sobre la Festa del Mercat a la Plaça, amb connexions 
mòbils en diferents espectacles i activitats de la Festa.
Organitza: XTVL i Canal Terres de l’Ebre, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta.

18:00-19:30 h: Ruta guiada “De quant els sacs d’arròs es carregaven a mans. 
Visita guiada a l’exposició “Força i pes. Els camàlics de l’arròs d’Amposta i als espais 
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de treball dels camàlics”.
Lloc de trobada: Museu de les Terres de l’Ebre
Monitor: Josep Segarra. Serveis Educatius i Turístics del MTTE.
Organitza: Ajuntament d’Amposta i Museu de les Terres de l’Ebre

18:00 h: MUSICAL «FUM DE CALIQUENYO» (2015, guió de Miquel Simón i música 
de Tomàs Simón), a càrrec dels alumnes dels tallers de teatre, cant i ball del 
musical. Dirigit per Jacqueline Biosca i Tomàs Simón.
Lloc: Teatre-Auditori La Lira Ampostina.
Preu: 6,50 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Lira.

18:00 – 18:30 h: Tertúl·lies a la barberia Garriga, a càrrec del grup de “clients” de 
la barberia. Escenificació de converses sobre música, festes, futbol, obres i altres 
temes de la vida quotidiana a la ciutat.
Lloc: parada de la barberia Garriga, al carrer Major.

19:00-20:00 h: 4r Campionat de Morra infantil i partides obertes per a totes les 
edats, amb premis tradicionals. 
Organitza: Els Tres Gats Blaus. Col·labora: Morràpita.
Lloc: Cafè Republicà, Av. de la Ràpita, 2 (zona dels Quatre Cantons).

19:00-20:00: CINEMA MUT, amb la projecció de la pel·lícula “L’herència de l’avi 
Gisbert” (2013), dirigida per Jordi Galo i produïda per Filmsnòmades i Ajuntament 
d’Amposta.
Lloc: Teatre d’El Casal.
Entrada: 3 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

20:30 h: AMPOLINO “La primera pedra”. 5 anys del Cabaret a Amposta
Teatre Musical - Comèdia.  
Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica.
Companyia: Dh Company
Direcció: Joan Guijarro
Preu: 6,50 €
Venda d’entrades anticipades: Vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Fila.

Dissabte nit:

21:30 - 23:00 h:  El Ball de Festa Major, amb l’actuació de la banda de música La 
Unió Filharmònica d’Amposta, dirigida per Carles Royo, i dels alumnes del taller de 
balls de principis del segle XX, realitzat per l’escola de ball Quick Dance, amb 
repertori de l’època.
Lloc: Plaça de l’Aube.

22:00 h: MUSICAL «FUM DE CALIQUENYO» (2015, guió de Miquel Simón i música 
de Tomàs Simón), a càrrec dels alumnes dels tallers de teatre, cant i ball del 
musical. Dirigit per Jacqueline Biosca i Tomàs Simón.
Lloc: Teatre-Auditori La Lira Ampostina.
Preu: 6,50 €.
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Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Lira.

22:30 - 23:30 h: Lo Pont (sainet local), a càrrec de Guardet i la rondalla i el grup de 
dansa Paracota.
Lloc: Placeta del Cara-sol (c/ Corsini).

23.00 h: BALL DE MÀSCARES al Casino.
Ball amb repertori musical de l'època. Inclou una màscara, cava i dolços. 
Lloc: Saló del Casino Recreatiu i Instructiu d’Amposta
Companyia: Dh Company
Direcció: Joan Guijarro  
Preu: 10 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

23:00-24:00 h: Tres, dos, un.... acció!. Espectacle musical i de dansa dedicat al 
cinema d'època.
Organitza: Cafè Republicà.
Lloc: Cafè Republicà, Av. de la Ràpita, 2 (zona dels Quatre Cantons).

23:00 h: AMPOLINO “La primera pedra”. 5 anys del Cabaret a Amposta
Teatre Musical - Comèdia.  
Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica.
Companyia: Dh Company
Direcció: Joan Guijarro
Preu: 6,50 €
Venda d’entrades anticipades: Vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Fila.

23:00- 02:00 h: Anem tots a ballar.
Nit de Milonga. Ball del fanalet, de la granera, etc. 
Ball popular per a tots els públics, a càrrec de l’escola de ball Quick Dance.
Lloc: Plaça de l’Aube.
Organitza: Escola Quick Dance.

24:00 h: Festa del cremat, organitzada per Bous per la Festa.
I música en directe, amb ball amenitzat per «Cadenza».
Lloc: Taverna «Lo Torill», cruïlla c/ Major-c/ Sant Josep.

DIUMENGE, 17 DE MAIG

Matí:

9:00 h: Carretó capllaçat.
Organitza: Bous per la Festa.
Lloc: Taverna «Lo Torill», cruïlla c/ Major-c/ Sant Josep.

10:00 h: Obertura del Mercat de parades de queviures i oficis tradicionals, pels 
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carrers del nucli antic d’Amposta. 
Obert fins les 22 h.

10:00 h: Diana pels carrers del Mercat, a càrrec del grup de dolçainers i tabaleters
Sanfaina. 

10:30 h-13:00 h: A què vols jugar? Els jocs tradicionals a Amposta. 
Estacions de jocs i tallers diversos repartits pel recinte del castell (el rellotge; olla 
barrejada; xòrlit; estirar corda; guerra de cavalls; birles; bous; jotes; escacs; etc., i 
jocs d'altres cultures), a càrrec d’alumnes dels col·legis d’Amposta, on faran 
exhibicions dels diferents jocs.
Jocs oberts també a la participació del públic en general. 
Direcció i coordinació: Manel Estellé.

Hi participen: tots els col·legis d’Amposta, Club de Birles Amposta, Agrupació de 
Penyes Taurines de les Terres de l’Ebre, Grup de dansa Paracota, Institut de 
Tecnificació Esportiva, Club d’Escacs Amposta i APASA-Centre l'Àngel.
Lloc: Recinte del Castell d’Amposta.

I per amenitzar els jocs, actuacions de:
la Banda de l’Escola de Música de la Lira Ampostina, dirigida per Eric Benito i el 
cantador Guardet i la rondalla.

11:00-13:00 h: Passejades en carro i cavall per carrers d’Amposta, per a menuts i 
grans, a càrrec d’Amics del Cavall d’Amposta. 
Lloc de sortida i arribada: cruïlla Av. Ràpita - c/ Corsini.

11.00h. DIA DEL LINDY HOP. Demostracions i tallers de ball amb els alumnes del 
Centre de l'Àngel i tothom qui vulgue participar.
Lloc: Plaça de l’Aube.
Organitza: C.B.E. Amposta Quick Dance, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta 

11:00-12:00 h: Arriben les Caramelles amb la Fila, interpretades per la coral 
infantil, coral Aquae i grup de músics de la Unió Filharmònica d’Amposta.
Lloc: recorregut pels carrers del Mercat, al nucli antic.

11:30 h: Espectacle de jota i cant Arriben les plegadores de garrofes, pels 
carrers i places del mercat. 
A càrrec del grup de dansa Paracota, el grup Sanfaina i la rondalla de corda 
“Cantem al Llar”.

11:30-13:00 h: Ruta guiada “De quan Amposta tenia un camp de futbol a les 
Quintanes. Cent anys d’història del Club de Futbol Amposta”.
Lloc de trobada: Museu de les Terres de l’Ebre
Monitor: Àngel Montes. Club de Futbol Amposta
Organitza: Club de Futbol Amposta, Ajuntament d’Amposta i Museu de les Terres de 
l’Ebre

11:30 h: Photocall amb el «burro» Lolo.
Lloc: Taverna «Lo Torill», cruïlla c/ Major-c/ Sant Josep.

12:00 h: Signatura de llibres per Montse Soriano-Montagut, autora de «Posant 
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veu i paraules al silenci», a la parada de Gavina Llibreria, al c/ Major, 21.

12:00- 13:00 h:ESPECTACLE DE TEATRE A LA PLAÇA MAJOR
Escenificació de «Recordant centenaris», a càrrec del grup de teatre de la Festa 
del Mercat. Guió i direcció: Elvira Tomàs Blanch. Llum i so: Musics & Classics. 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.
Espectacle patrocinat per FECOAM, Federació de Comerç d’Amposta

12:30 h-13:00 h: Concert de la Big Band de la Fila, dirigida per Àlex Rodríguez.
Lloc: Taverna de la Fila (carrer Major-carrer Sant Roc).

12.30 h: Vermut i ball amb música dixy.
Lloc: Plaça de l’Aube.
Organitza: C.B.E. Amposta Quick Dance, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta. 

13:15-13:45 h: Concert-vermut amb la Bigband de la Fila, dirigida per Àlex 
Rodríguez.
Lloc: Taverna de la Fila (carrer Major-carrer Sant Roc).

13:15-13:45 h: Tertúl·lies a la barberia Garriga, a càrrec del grup de “clients” de la 
barberia. Escenificació de converses sobre música, festes, futbol, obres i altres 
temes de la vida quotidiana a la ciutat.
Lloc: parada de la barberia Garriga, al carrer Major.

13:00-14:15 h: VERMOUTH DANZAT I ALTRES VARIETÉS “Pablito i Pilarin” 
(basat en peces de Joan Suñé), amb teatre, música i varietats.
Lloc: Saló del Casino Recreatiu i Instructiu d’Amposta
Companyia: Dh Company
Guió i direcció: Joan Guijarro  
Preu: 6,50 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

Tarda:

16:30 h: Acte d'homenatge al sr. Joaquín Fibla Maigí, amb el descobriment de la 
placa commemorativa.
Lloc: Camp Municipal de Futbol.
Organitza: Àrea d'Esports de l'Ajuntament d'Amposta.

16:30 h: Jocs de taverna, partides de cartes, dòmino i escacs.
Oberts a la participació del públic en general.
Lloc: Cafè Republicà, Av. de la Ràpita, 2 (zona dels Quatre Cantons).

16:30 h: Taller de ball Lyndy Hop i ball obert a tothom.
Lloc: Plaça de l’Aube.
Organitza: C.B.E. Amposta Quick Dance, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta 

17:00-18:00 h: CIRC MOZZARELLA. Recreació de l'arribada d'un circ de 
principis de segle XX a la ciutat. Espectacle itinerant de circ per a tots els 
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públics, a càrrec d'alumnes de l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta (EtcA) i la Banda 
de l'Escola de Música de la Unió Filharmònica d’Amposta. Amb números de circ 
clàssics i música en directe.
Guió i direcció: Jordi Príncep. Direcció musical: Sinto Gisbert.
Recorregut: c/ Sant Josep, c/ Major i plaça de l'ajuntament, a les 17.30 h
Actuació: Plaça del Castell, a les 18 h.

17:00-20:00 h: Passejades en carro i cavall per carrers d’Amposta, per a menuts i 
grans, a càrrec d’Amics del Cavall d’Amposta. 
Lloc de sortida i arribada: cruïlla Av. Ràpita - c/ Corsini.

17:00-18:00: CINEMA MUT, amb la projecció de la pel·lícula “La consulta del 
doctor Forcadell” (2014), dirigida per Jordi Galo i produïda per Filmsnòmades i 
Ajuntament d’Amposta.
Lloc: Teatre d’El Casal.
Entrada: 3 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

18:00 h: AMPOLINO “La primera pedra”. 5 anys del Cabaret a Amposta
Teatre Musical - Comèdia.  
Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica.
Companyia: Dh Company
Direcció: Joan Guijarro
Preu: 6,50 €
Venda d’entrades anticipades: Vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Fila.

18:00-20:00 h: Ball del país a les eres del Carasol, amb concurs de cantadors. 
Participen: Guardet i la rondalla, grup de dansa Paracota, la rondalla de corda
Cantem al Llar i el grup Sanfaina.
Lloc: Plaça del Cara-sol (c/ Corsini).

18:00 h: Arribada del pagès amb carro i matxo, carregat de verdura fresca de 
Temps de Terra.
Lloc: Taverna «Lo Torill», cruïlla c/ Major-c/ Sant Josep.

18:30-19:00 h: Cantada de rondalles i de l'himne Oh! Amposta, a càrrec 
d’alumnes de 2n de Primària del col·legi Sagrat Cor, acompanyats del grup de 
músics del col·legi.
Lloc: Plaça de l'Ajuntament.

19.00 h: Representació de teatre i ball “L´ampostí pobre i bailarin”.
Lloc: Plaça de l’Aube.
Organitza: C.B.E. Amposta Quick Dance, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta 

19:00-20:00: CINEMA MUT, amb la projecció de la pel·lícula “La consulta del 
doctor Forcadell” (2014), dirigida per Jordi Galo i produïda per Filmsnòmades i 
Ajuntament d’Amposta.
Lloc: Teatre d’El Casal.
Entrada: 3 €.
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Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

19:00 h: MUSICAL «FUM DE CALIQUENYO» (2015, guió de Miquel Simón i música 
de Tomàs Simón), a càrrec dels alumnes dels tallers de teatre, cant i ball del 
musical. Dirigit per Jacqueline Biosca i Tomàs Simón.
Lloc: Teatre-Auditori La Lira Ampostina.
Preu: 6,50 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Lira.

20:00-21:00 h:Concert-serenata a càrrec de la Banda de l’Escola de Música de La 
Lira Ampostina, dirigida per Eric Benito, amb repertori de primers de segle XX. Lloc: 
Placeta del “Cara-sol” (C/ Corsini).

20:00 h: AMPOLINO “La primera pedra”. 5 anys del Cabaret a Amposta
Teatre Musical - Comèdia.  
Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica.
Companyia: Dh Company
Direcció: Joan Guijarro
Preu: 6,50 €
Venda d’entrades anticipades: Vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la festa: Punt 
d’Informació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Fila.

Nit:

22:00 h: Festa del cremat, organitzada per Bous per la Festa.
I actuació d'Only Jazz by Cristian Serret («Lo Furo»).
Lloc: Taverna «Lo Torill», cruïlla c/ Major-c/ Sant Josep.

22:30 h: ESPECTACLE DE COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DEL PONT 
PENJANT I DE CLOENDA DE LA VII FESTA DEL MERCAT, «EL BATEC DEL 
PONT».
Lloc: Avinguda Alcalde Palau (carrer del Pont).
Direcció: EtcA, Escola de Teatre i Circ d'Amposta.
Organitza: Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta.
Espectacle amb pirotècnia
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ACTIVITATS PARAL·LELES A LA FESTA

TALLERS PER A LA FESTA

Per preparar la Festa del Mercat 2015, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament ha 
organitzat juntament amb diferents col·lectius els següents tallers durant els mesos 
anteriors:

TALLER D’INDUMENTÀRIA I COMPLEMENTS DE LA FESTA. Sala del vestíbul de 
la Biblioteca.

TALLER DE BALLS DE PRINCIPIS DE SEGLE XX. Escola de ball Quick-Dance.

TALLERS DEL MUSICAL «FUM DE CALIQUENYO» (BALL, TEATRE I CANT). 
Escola de Dansa Jacqueline Biosca.

TALLER DE CAL·LIGRAFIA MODERNISTA. Esardi

ÀREA INFANTIL DE LA FESTA A LA PLAÇA DE L'AUBE

Zona d'activitats per a xiquets i xiquetes: atraccions, tallers i activitats.

Dissabte 16:
De 11 h a 13 h i de 17 a 20 h: Jocs d'abans, a càrrec de l'Esplai Piquerol 
d'Amposta.

Diumenge 17:
De 11 h a 13 h i de 17 a 20 h: tallers infantils relacionats amb la temàtica de 
la Festa del Mercat, a càrrec de l'Associació de Voluntaris d'Amposta.

EXPOSICIONS 

VESTÍBUL DE L’AJUNTAMENT

LES AVANTGUARDES

1a experiència d’alliberament gràfic per a la 7a Festa del Mercat a la Plaça. 
Exposició realitzada pels alumnes de 2n de Gràfica Publicitària d’Esardi, de 
reinterpretació de la tipografia d'avantguarda. L'estil Werkman ha estat realitzat a 
partir del Taller de tipografia de fusta i metall, recreant la professió de primers de 
segle XX, amb l'estimable col·laboració de la Impremta Ampostina i l'impressor José 
M. Pons.

APROPANT-NOS

Una mostra fusió d'artesania i disseny, a partir del treball pedagògic i pràctic realitzat 
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conjuntament pels alumnes de 2n de Gràfica Publicitària d’Esardi i les artesanes del 
Museu de la Pauma del Mas de Barberans. S’hi podran conèixer les peces 
artesanals fetes en aquest projecte tan enriquidor, així com tot el procés de treball 
realitzat.

Direcció / Coordinació de les dues exposicions: Sefa Villalbí, professora de 
Gràfica Publicitària d’Esardi, Escola d’art i disseny d’Amposta.

Horari de visita al vestíbul de l’Ajuntament:
Del 15 al 17 de maig, en horari del programa de la Festa del Mercat (de 10 a 22 h).
Del 18 de maig a l’1 de juny, de 9 a 14 h. 

SALA EXPOSICIONS FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA 
Av. Alcalde Palau, 55 (antiga sala Caixa Tarragona)

Exposició d'aquarel·les de Cano
Inauguració: dijous 14 de maig a les 20 h. 
Oberta al públic del 14 al 24 de maig.

MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE
Carrer Gran Capità, 34

Dijous, 14 de maig, a les 19.30 h:
Xerrada «El ball de la jota. Un patrimoni etnomusical de les Terres de 
l'Ebre», amb música i cançó en directe, a càrrec de Lluís-Xavier Flores Abat 
(Espai de So) i la Rondalla dels Ports.
Lloc: Sala d'actes del Museu de les Terres de l'Ebre 
Organitza:  Ajuntament d'Amposta, Museu de les Terres de l'Ebre i Espai de 
So. Grup de recerca etnomusical.

Jornada de portes obertes al Museu de les Terres de l’Ebre, en l’horari següent:
Dissabte dia 16 de maig d’11 a 14 h. i de 17.30 a 20 h.
Diumenge dia 17 de maig d’11.30 a 14 h.
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre
Organitza: Ajuntament d’Amposta i Museu de les Terres de l’Ebre

Exposició “Cent anys del Club de Fútbol Amposta”
Data: Del 27 de març al 31 de maig de 2015 
Lloc: Vestíbul del Museu de les Terres de l’Ebre
Organitza: C. F. Amposta, Ajuntament d’Amposta i Museu de les Terres de l’Ebre
Col•labora: Arxiu Històric de Tarragona, Arxiu Comarcal del Montsià

Exposició “Força i pes. Els camàlics de l’arròs d’Amposta”
Data: Prorrogada fins el dia 24 de maig de 2015 
Lloc: Sala d’exposicions temporals del Museu de les Terres de l’Ebre
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre i Ajuntament d’Amposta
Col•labora: Cambra Arrossera del Montsià
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ALTRES ACTIVITATS

TEMPS DE TERRA – LA VALL DE CABISCOL
Partida l’Ametller s/n  Amposta 
www.tempsdeterra.com

Activitats de la Festa:
. Minitranshumància, que es farà el 16 de maig a les 17:00 hores i el 17 de maig a 
les 11:00 h. L’activitat és gratuïta i el lloc de trobada és al mercat de la terra dintre 
de la Vall de Casbiscol.

. Transport amb carro i venda de verdures fresques fins a la Taverna «Lo torill» (c/ 
Sant Josep).

TAVERNES I FONDES ALS CARRERS DE LA FESTA DEL MERCAT

- LA FONDA DEL MÚSIC, de la societat musical La Lira Ampostina (Placeta del 
Cara-sol, c/ Corsini):

Actuacions en viu a càrrec de professors i alumnes de l’E scola de Música de La 
Lira, amb interpretació de repertori de principis de segle XX, durant els dies de la 
Festa.
Exposició d’instruments i fotografies de la Societat.
Menús, menjars i begudes tradicionals a la Fonda, durant els dies de la Festa.

- LA PARADA I LA TAVERNA DE LA FILA (carrer Major i carrer Sant Roc): 
A la taverna de la Fila, al carrer Major i Sant Roc es serviran menjars i begudes 
durant els tres dies de la Festa. Hi haurà una petita exposició de fotografies i 
instruments antics i també podreu adquirir el CD de la Música de la Festa del Mercat, 
gravat per músics de la Unió Filharmònica d’Amposta.

- ALTRES TAVERNES DE LA FESTA:
Menús i plats tradicionals d’Amposta i les Terres de l’Ebre i servei de begudes.

LA TAVERNA DEL BALL (Plaça de l’Aube) 
L'ARGEPSER (c/ Corsini - Campari)
PASTISSERIA POUS (c/ Major)
CAFÈ REPUBLICÀ (Av. de la Ràpita)
CASA PEPITA (c/ Major, enfront del Casino)
TAVERNA «LO TORILL» (c/ Sant Josep)
LA PEPA (c/ Sant Josep)

CENTRES SOCIOSANITARIS I EDUCATIUS 

 ACTIVITATS DE LA RESIDÈNCIA D’AVIS D’AMPOSTA:
 Dimarts 12  Taller de confecció de bijuteria de l'època. 
 Dimecres 13 Taller d'ornamentació del centre. 
 Dijous 14 Taller de cuina. Panoli
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 Divendres 15 Dinar de germanor amb residents, usuaris del CD, familiars, personal i 
usuaris del CD de Sant Jaume d'Enveja.

 Dissabte 18 MATÍ: Passejada pels carrers de la Festa del Mercat i vermouth a la 
tasca. 

 Diumenge 19 Projecció de la pel·lícula de cine mut produïda per Filmsnòmades i 
dirigida per l’ampostí Jordi Galo, “L’Herència de l’avi Gisbert”.

- ACTIVITATS DEL CENTRE DE DIA DE MALALTIES NEURODEGENERATIVES 
(CD): 

 Dimarts 12 Taller de confecció de bijuteria de l'època. 
 Dimecres 13 Taller de cuina. Panoli
 Dijous 14 Decoració del centre amb fotografies de l'època.
 Divendres 15 Berenar de germanor per als usuaris del CD i els treballadors del 

centre. Projecció de la pel·lícula de cine mut produïda per Filmsnòmades i dirigida 
per l’ampostí Jordi Galo, “L’Herència de l’avi Gisbert”.

 ACTIVITATS DELS CENTRES ENSENYAMENT: 

. Participació dels col·legis i instituts d’Amposta en els jocs tradicionals de la Festa 
del Mercat que es realitzen al recinte del Castell el diumenge dia 17 al matí.

. Col·legi Sagrat Cor: divendres dia 15, a partir de les 11 h, Mercat a la Plaça a 
l'escola.

Activitats de les llars d’infants municipals: 

LA GRUNETA:
Dilluns 11: Inauguració a càrrec de l’autoritat. Primera pedra del pont. Tots els 
alumnes, vestits per a l’ocasió, faran una visita guiada pel centre.
Dimarts 12: Taller de construcció i esmorzar d’època: pa,oli i sal.
Dimecres 13: elaboració i degustació de les coques de panoli. Continuem fent el 
taller de construcció.
Dijous 14: taller de fang i de construcció.
Divendres: festa major amb música, ball i esmorzar a la plaça. Tots vestits d’època.

LA SEQUIETA: 

Al llarg de la setmana es treballaran els oficis de cosidores, pescadors i grangers. Es 
farà una taller de construcció del pont penjant i unes sessions del ball del punxonet.
El divendres 15 de maig es farà la gran Festa major amb pares, mares i familiars, 
amb berenar i ball tots vestits per a l’ocasió.

 COMERÇOS:

4t CONCURS D’APARADORS
Els comerços i establiments d’Amposta col·laboren amb la Festa, amb aparadors i 
espais ambientats en l’Amposta de primers de segle XX.

Es convoca el 4t Concurs d’Aparadors, amb un 1r premi de 150 €, un 2n premi de 
100 €, un 3r premi de 50 € i un premi de 150 € al millor establiment públic. A partir 
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de la valoració del jurat dels aparadors dels comerços inscrits a l’Àrea de Comerç, 
l’acte de lliurament del Premi es realitza en els comerços guanyadors el divendres 
15 de maig, a les 18 h.

JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA FESTA DEL MERCAT:
Restaurants d’Amposta i del Poble Nou del Delta participen en aquestes 
Jornades de gastronomia tradicional, i ofereixen durant tot el cap de setmana 
menús i plats ben diversos. 
www.turismeamposta.cat

Entre pa i pa

Horari: Obert de dilluns a dissabte de 8:30 h a 13 h i de 19 h a 24 h; 
diumenge de 19 h a 24 h.

C/ Tarragona, 4
Amposta
Tel. 977 70 76 54

Entrepà de la setmana
“Clotxa”: ceba, tomàquet, all i sardina de casco escalivats.

Preu
5 € IVA inclòs

Lo Pati d’Agustí

Horari: Obert tots els dies, excepte dimarts.

C/ Ebre, 10
Poblenou del Delta - Amposta
Tel. 977 05 30 00
agustivane@hotmail.com

Entrants
Esqueixada de bacallà
Musclos al vapor
Croquetes de “cocido” i bunyols de bacallà

Plat (tot fet a la llenya)
Arròs tot pelat
o
Arròs a la marinera
o
Paella mixta
o
Arròs negre
o
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Fideuà

Postres 
Crema catalana 
o 
Menja blanc 
o 
Pastís de xocolata 
o 
Mel i mató

Beguda
Vi negre DO Terra Alta (X Tu) o vi blanc o rosat de la Rioja (Vivanco)

Preu
25,50 € IVA inclòs (mínim 2 persones)

L’Antic

Horari: Obert divendres i dissabte tot el dia; dilluns, dimarts, dijous i 
diumenge obert al migdia; dimecres tancat.

Av. de la Ràpita, 128
Amposta
Tel. 977 70 55 19
restaurant-lantic@hotmail.com

Entrants
Amanida de tomàquet amb sardina de casco
o
Esqueixada de bacallà
o
Sardineta en escabetx

Primer Plat
Sopa de peix
o
Sípia amb fesols
o
Sopa bruta

Segon Plat
Rostit de pollastre
o
Bacallà amb samfaina
o
Guatlles amb escabetx
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Postres
Pa amb vi i sucre
o
Menjar blanc

Beguda
Vi, aigua i cafè

Preu
20 €/persona IVA inclòs (mínim 2 persones)

Temps de Terra

Horari: Obert dissabte i diumenge de 9 a 21h.

Partida Ametller, s/n
Amposta
Tel. 977 09 08 94
amposta@tempsdeterra.com
www.tempsdeterra.com

Entrants
Amanida Temps de Terra
i
Crema de verdures de temporada

Primer Plat
Arròs de verdures amb costella de porc

Segon Plat
Carn a la brasa amb guarnició

Postres
Pastisset de la iaia

Beguda
Vi Frisach i aigua

Preu
25 €/persona IVA inclòs 
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