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Recordant d’on venim
Enhorabona per reviure les tradicions d’Amposta i de les Terres de l’Ebre de
fa aproximadament 100 anys. I enhorabona també per a fer-ho com ho feu,
això és, no amb voluntat de recuperar fòssils, sinó amb voluntat de futur, com
feu vosaltres. Saber d’on venim per a saber on anem, i sobretot per a saber
on volem anar.

Lluís Puig
Director general de Cultura Popular, Associacionisme
i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya

Equip de la 8a Festa del Mercat
d’Amposta:
Regidoria de Cultura i Ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta
Regidoria de Promoció exterior
Regidoria de Comerç
Regidoria de Festes
Regidoria de Serveis
Director artístic: Jordi Príncep

Adam Tomàs
Alcalde d’Amposta

Producció executiva: Maite
Subirats, Montse Vilanova i Marga
Sebastià
Comunicació, premsa i protocol:
Vanesa Adell
Coordinació serveis municipals:
Jordi Caballé

Perquè la història només té sentit i adquireix tot la rellevància quan serveix
per a projectar-nos cap el futur. La vida de la societat ampostina d’avui és
la d’una societat treballadora, comerciant, curiosa, festiva, inquieta, tocada
per la música -deixeu-me fer esment de passada als cent anys de la Lira Ampostina i als cent anys que l’any que ve farà la Unió Filarmònica-. És aquesta
realitat la que vertebra lo riu i també el pont penjant, sens dubte una fita en
la història d’Amposta. Per tant, la vostra història ve de lluny, no és un invent
d’abans d’ahir, i va encara més lluny.
En aquests moments històrics on tenim tantes coses per a definir, és essencial conèixer d’on venim. Per a saber què volem ser i cap a on volem anar.
Enhorabona, per tant, per recuperar aquest bocí de la història.

Deia Moisès Broggi que “el futur és imprevisible, però les experiències viscudes fan veure que sovint els fets es repeteixen”; que “malgrat que les coses
canvien, l’home segueix essent el mateix de sempre” i que “la humanitat és
capaç d’ensopegar repetides vegades amb la mateixa pedra”. És cert. La història ens ho confirma. Hi ha fets que es reprodueixen al llarg dels segles de
forma incontestable. En altres indrets, amb altres noms i cognoms i sota altres peculiaritats, però tots som testimonis de com es repeteixen. És per això
que cal conèixer la història. Tant la que s’escriu amb majúscules, aquella que
és comuna a tota la humanitat; com també la història propera, la que van
protagonitzar els nostres avantpassats més directes i que ens fa ser com som.
Les petites històries personals darrera les que s’amaguen les nostres arrels.
Perquè per fer una ciutat del segle XXI, hem de saber d’on venim. No seríem
on som sense els nostres avantpassats. És la nostra obligació rememorar-los.
La Festa del Mercat a la Plaça s’emmarca, en part, en aquesta voluntat d’honorar aquells qui amb el seu esforç i treball van assentar les bases de l’Amposta, i també de les Terres de l’Ebre, que avui coneixem. Van ser els anys en
què la nostra ciutat i el nostre territori es va transformar per complet, tant
des del punt de vista urbanístic, amb l’arribada d’infraestructures tan cabdals
com el Pont Penjant; com també culturalment, amb la creació de moltíssimes
entitats, i econòmicament, amb la proliferació dels molins d’arròs.
Tot aquest llegat històric es converteix en una excel·lent base per a la nostra
festa de recreació històrica, de la qual gaudim tots els ampostins i ampostines. Però també ha de ser una festa capaç d’esdevenir un pol d’atracció de
visitants d’arreu del país i posar Amposta al mapa de les festes de recreació
històrica.
Ja no em queda res més a dir. Només desitjar-vos que viviu aquests dies de
festa al carrer i animar-vos a participar-hi activament abillant-vos com ho
feien els nostres avantpassats.
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Inés Martí
Regidora d’ensenyament i cultura

Amposta a principis de segle XX. Quan un poble va esdevenir una ciutat. Això
és el que podreu veure durant els dies de la Festa.
Uns dies en què Amposta i tots els seus habitants es vesteixen amb els vestits tradicionals de principis de segle XX ajudant a recrear la història durant
aquest període.
Amb aquesta festa, Amposta es converteix en la ciutat on podrem gaudir de
música, cultura, tradició, espectacles, gastronomia, tavernes, mercat, concursos... tot lligat amb la cultura dels nostres avantpassats.
Aquest any Amposta vol rememorar el transport fluvial, donant especial èmfasi al vaporet Anita, l’últim vapor que va viatjar pel riu. De la mà d’ella inaugurarem la Festa.
Us animo a que vingueu i gaudiu de la Festa. Viviu-la intensament i si potser
participeu de tots els actes que pugueu.
Finalment, volem fer arribar el nostre agraïment més sincer a totes les persones i entitats que, amb el seu esforç i dedicació, fan possible que gaudim
d’una nova edició de la Festa del Mercat a la plaça.
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Ana Roca, “Anita”, la pregonera de la Festa
del Mercat 2016
Enguany, les Terres de l'Ebre commemoren el centenari de l'avarada del vapor “Anita”,
l'últim vaixell de vapor que va navegar per l'Ebre. En la vuitena Festa del Mercat se li
ha volgut donar rellevància a aquest fet, convertint el centenari de l'Anita i la navegació fluvial en l'eix temàtic central. És per això que serà Ana Roca, “Anita”, la dona de
Lluís G. Pons, propietari del vapor, l'encarregada de fer el pregó de la Festa.
“Anita” va nèixer l'any 1849, i el 1876, amb 27 anys d'edat, es va casar amb l'empresari
i polític manresà Lluís Gonzaga Pons i Enrich. Tots dos formaven part de dos importants famílies de la burgesia catalana. La seva vida transcorria entre la colònia industrial tèxtil que tenien a Puig-Reig (el Berguedà), la ciutat de Barcelona (la família Roca
tenia una casa al Passeig de Gràcia núm. 15) i els nombrosos viatges per motius de
negocis i també polítics.
El seu marit, Lluís G. Pons, inverteix també a la zona de l'Ebre, amb negocis relacionats
amb l'arròs i l'oli, fins que també adquireix l'illa de Buda, on es construeixen una casa,
una escola i una capella. Augmenta el nombe de colons que treballen a l'illa amb el
conreu de l'arròs, i per fer el transport als molins adquireix un vapor, el “Ciudad de
Tortosa”, que també destinaven a fer excursions a la desembocadura i al far de Buda.
És l'any 1915 quan Lluís G. Pons encarrega als tallers Sales de Tortosa, la construcció
d'un nou vaixell de vapor, que bategen amb el nom d'ella, “Anita”, i que es va avarar
el dia 28 d'octubre de 1915, amb una gran festa en què van assistir convidats de la
burgesia i de la classe política catalana i que va despertar molta expectació en la
població ebrenca.
Ana Roca, “Anita”, ja amb problemes de salut durant aquells anys, va morir l'any 1920,
però ella esdevé, amb el seu nom, el símbol de la memòria del “vaporet” més estimat
i recordat en la memòria popular de la gent de l'Ebre.

Oh! Amposta
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, lo gran creador nostre!
¡Fills de Hibera, dels íbers 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 tots les mans,
I en un chor d’amor i d’harmonia,
fan sentir-te la joia de llurs cants.
¡Cantem a nostra mare ben aimada!
Cantem-li tots, cantem-li tots ben fort,
i diem-li que’ls fills que ara li canten
per ella, lluitaran fins a la mort.
Diem-li que l’amor de nostra terra
és per ella tot pur, tot noble i sant;
i que sempre treballant de nit i dia
procurem que sigui 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’l nostre riu traspasses,
seràs lo dret camí
de moltes altres rasses.
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
lo riu, esparramat,
en un jardí d’arrossos
ha convertit lo prat.
I els nostres horts frondosos
de flor i de verdura
adornaran el poble
omplint-lo d’hermosura.
Des de Buda a la Carrova
des de la Candela al Grau
tots els habitants saluden
al 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’ls nostres cors t’envien;
és la festa del nostre sant amor.

Lletra i música: Juan Suñé Masià
(1866 – 1947)

ORÍGENS DE LA FESTA DEL
MERCAT A LA PLAÇA
La Festa del Mercat a la Plaça naix l'any
2008 per commemorar el centenari de
la concessió del títol de ciutat a Amposta a partir del Reial Decret signat pel rei
Alfons XIII, i amb Juan de la Cierva y Peñafiel com a ministre de Governació, en
data 19 de maig de 1908.
Es tracta d'una festa de recreació històrica i cultura popular que vol rememorar la
vida de la capital del Montsià de principis
de segle XX. Els anys de referència que
s'agafen es mouen entre finals de segles
XIX fins als anys 20 del segle XX.
Àmbit temàtic i cronològic
A principis del segle XX, Amposta era
una vila eminentment agrícola i de poc
més de quatre mil habitants. En aquells
moments era alcalde d’Amposta Juan Palau Miralles, de partit polític dinàstic.
L’atorgament del títol de ciutat coincideix amb un període històric clau i de
gran progrés a Amposta, en què el municipi experimenta un creixement urbanístic, econòmic i social molt important.
La població d’Amposta va arribar a 4.959
habitants el 1910, com a conseqüència
del seu creixement sostingut des del
1857. Van tenir un paper protagonista en
aquest creixement la construcció del canal de la Dreta de l’Ebre i la colonització
i posada en conreu dels terrenys del Delta. A principis del segle XX, l’agricultura
de regadiu amb l’arròs i l’agricultura de
secà amb les oliveres, els garrofers, la vinya i els cereals se situaven com a principal font de riquesa de la població. L’arròs
era l’ànima de l’economia local.
Però aquest creixement demogràfic també va afavorir el desenvolupament de la
indústria de transformació de productes agraris, amb la instal·lació de molins
arrossers i altres indústries. Els primers
molins d’arròs es construïren a final del
segle XIX, dintre del nucli urbà, però
s’originaren diversos incendis que van
fer veure que seria millor construir-los als
afores. L’expansió urbana que es produïa
a partir del nucli antic, des del carrer de
Sant Josep enfora, va originar la construcció de nous barris com el del Grau i
la Torreta, mentre que la urbanització de
l’espai comprés entre la carretera de Vinaròs o de la Ràpita i la carretera de Santa Bàrbara va originar el barri de l’Eixample. Altres transformacions importants
que va viure la població al tombant del
segle XIX i principis del XX, van ser la posada en marxa d’obres urbanístiques i de
comunicació, la dotació de nous serveis
educatius i sanitaris, i la creació des de
la societat civil d’entitats socioculturals i
periòdics com El Faro i El Liberal, que es
publicaven a Amposta en la primera dècada del segle XX.
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Rodolins del Vaporet

festadelmercat.cat

Vè CONCURS D’APARADORS
Lliurament i visita als comerços premiats
en el Vè concurs d'aparadors de la Festa.
Temàtica:
“Transports fluvials i vapor Anita”.
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 5è 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 de la valoració del jurat dels aparadors dels comerços inscrits a l’Àrea de
Comerç, l’acte de lliurament del Premi
es realitzarà in situ als comerços guanyadors durant la Festa del Mercat el dissabte 14 de maig, a les 11 h amb cotxe
d'època.
Els comerços i establiments d’Amposta
que col·laboren amb la Festa, amb aparadors i espais ambientats en l’Amposta
de primers de segle XX són:

JOIERIA SALVADÓ Av. de la Ràpita,14
LLENCERIA Alicia C/ Sant Josep, 15
PASTISSERIA ALEMANY C/ Sant Josep, 19
VIATGES AROCHA TOURS C/ Major, 40
CREIXELL c/ Jacint Verdaguer, 26
TEMPTACIONS VAN GOGH C/Madrid,8-10
NONO C/ Miquel Granell, 38
TONDA JOIERS C/ Corsini, 66
TRIBECA Av. Santa Bàrbara,3
PASTISSERIA POUS Av. Santa Bàrbara,17
FORN DE PA ADELL TORRES c/Sant Just, 55
MERCERIA REMEI C/ Felip II, 1
CARNISSERIA IDIARTE C/ Gran Capità, 11
MAGATZEMS CHORDÀ Av. Alcalde Palau, 37
ART 89 Av de la Ràpita, 157
BORSACHE Av. Santa Bàrbara, 21
GERMANES BALART Av de la Ràpita, 60
BOUTIQUE ÀNGELS Av. Alcalde Palau,36
PERRUQUERIA TRENDY C/Simpàtica,18
PASTISSERIA POUS Av.Santa Bàrbara,17
JOIERIA DIAMANT Av. de la Ràpita, 30
ESTANC 1 Av. de la Ràpita,
EROSKI C/ Sant Cristòfol s/n
VICENT RAMOS PERRUQUERIA PER
HOMES C/ Mallorca, 17
RESTAURANT XIRIBECS C/Suïisa, 2
M&F C/ Estel, 38 local 5
JOIERIA MARAGDA Av. Alcalde Palau, 52
ORGÀNIC C/ Agustina d’Aragó, 4
CENTRE OPTIC L’ESGUARD Av. de la Ràpita, 125

festadelmercatalaplaca

#FestadelMercat
#Amposta
#visitAmposta

En cas de de suspensió d'un espectacle,
les entrades només podran ser reemborsades al Punt d'Informació de la Festa.

Un vaporet pel riu Ebre navegava.
No era gran ni petit, però a la gent portava
Per anar al mercat,
al metge i al notari,
L’utilitzaven a diari.
El Vaporet Anita
passejava la mainada
riu amunt, riu avall
fins l’arribada
Txu txu...
Xemenia avall!
Txu, txu
Xemeneia amunt!
Passat el pont riu amunt!
El Vaporet navega pel riuet,
amb les bodegues plenes.
Puja,puja,rapidet!
Corre,corre,Vaporet!
Pel Baix Ebre i el Montsià
el seu viatge va traçar,
alegria donava el Vaporet
al nostre vell riuet.
Que arranca! Posat el tratge!
Alegria i bon viatge,
A treballar! A treballar!
Que en força em d´ arrencar.

Pel fet d’assistir als actes i espectacles
de la Festa del Mercat, doneu el vostre
consentiment perquè les imatges en les
quals sortiu siguin publicades al web de
l’Ajuntament, el programa o altres mitjans gràfics que així ho hagin pactat amb
l’Ajuntament d'Amposta.

No s'admetran devolucions ni canvis
d'entrades un cop ja s'hagin comprat. Assegureu-vos a la Punt d'Informació de la
Festa o bé en comprar a través de la web
que heu triat i us han lliurat les entrades
que heu demanat.

El 28 d’octubre de 1915,
la construcció del vaixell “Anita” és a la fí,
i tots els ciutadans, al nostre riu acudí,
per veure l’Anita sortir,
riu avall, cap al seu destí.
Als tallers Sales el van fabricar,
i cabien 300 passatgers.
Per poder navegar,
contant amb els cambrers

RECOMANACIONS

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.

Fa molts anys una família va existir,
i com un dineral van tenir
un vaporet van construir.
I com la senyora, Anita de nom li van
posar,
I de Barcelona al Delta de l’Ebre van viatjar.
I com fills no van tenir un bon senyor el va
aconseguir.

Recordeu que, un cop hagin començat
els espectacles, no es pot entrar a la sala.

OFICINA D’ATENCIÓ AL
CIUTADÀ DE CULTURA I
FESTES D’ESPECTACLES
c/ Palau i Quer, 62

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

(Casella exterior del Mercat Muncipal
al costat d’Amposta Ràdio)

Tel: 977 703 404
Utilitzeu els aparcaments habilitats o el
bus urbà, per tal d'evitar aglomeracions
en accedir al nucli històric de la ciutat.
Emporteu-vos les pàgines centrals del
diari, tindreu un programa de mà!

info@festadelmercat.cat

El Vaporet va arribar
i molta alegria va donar.
Adults i nenes van pujar
i amb tristesa van baixar .
A Sant Jaume va parar,
i el Vaporet va embarcar.
Al cap d’una estona va marxar,
i a Amposta i Tortosa va viatjar.
Per falta de cabal va morir,
el carrilet, el va matar.
Sense del riu poder sortir,
i el va adquirir Sebastià Albacar
D’històries sobre l’ Anita
N’hi ha a grapats.
No sabem segur, si són mentides o veritats.
Ai!El vaporet!
Primer anava pel riu,
i ara tothom n’escriu.
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Tallers per a la Festa
Taller d’indumentària tradicional
El Taller d’indumentària tradicional de la Festa del Mercat a la Plaça, va començar el mes de febrer i s’ha reunit els
dimarts i dimecres, de 16 a 18 h a una aula dels baixos de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.
El taller ha constat de sessions pràctiques per confeccionar diversos vestits i peces de roba de primers de segle XX,
per a alguns personatges i espectacles previstos per a la Festa d’enguany.
Des que va néixer la Festa del Mercat, el taller d’indumentària s’ha fet tots els anys, en diferents formats, però ha
permès dissenyar i confeccionar nombroses peces d’ indumentària femenina, masculina i infantil, relacionades
amb el món del treball (de camp, botiguers, agutzils, etc.) i també roba de mudar i altres peces pròpies de l’època.
Els dos darrers anys també es van treballar altres àmbits de la indumentària, com ara els complements de vestir,
fent peces com ara mantons, toques, calces de pagès, colls i punys de gipons, puntes per a mocadors i altres peces i
complements dels vestits de la Festa, realitzats amb tècniques com la calça, el ganxet, les puntes (“bolillo”), serrells
de mantó, etc.

Taller de gastronomia
Després d’altres tallers relacionats amb la gastronomia i cuina tradicional d’Amposta i les Terres de l’Ebre, realitzats
en edicions anteriors de la Festa del Mercat, enguany s’ha fet un taller en què es fusionen la cuina tradicional amb
la nova cuina, «Tradició i avantguarda de la cuina d'Amposta» de la mà del xef Xavier Montañés, cuiner ampostí
que s’ha format a l’escola de cuina de Santi Santamaria i que ha estat treballant en diversos restaurants de França,
Grècia, Illes Balears i altres llocs.
Amb ell, s’han creat innovadors plats sobre la base de la tradició i productes de la cuina tradicional ampostina i
ebrenca. Ho fa amb l'ajuda de testimonis vius del llegat gastronòmic i cultural transmès de generació en generació, i de Rebeca Cano, dietista, que ens parlarà de les propietats dels ingredients utilitzats, tots basats en productes
de proximitat.
Els tallers són lloc els dissabtes 7 i 14 de maig a l'espai Ebre KM0 de l'oficina de Turisme d'Amposta, a les 19,30h. Els
tallers són gratuïts però a canvi d'un petit donatiu de 3€ a benefici de l'Associació d'Esclerosi Múltiple de les Terres
de l'Ebre (EMATE). Es fa entrega de les receptes de cuina.

Tallers de ball per a la sarsuela
Amb motiu de la sarsuela “Els nebots del capità”, adaptació de la sarsuela “Los sobrinos del Capitán Grant”, basada
en la novela de Juli Verne "Los hijos del capitán Grant", que es va estrenar al Teatre Príncipe Alfonso de Madrid, el
25 d’agosto de 1877, s’ha realitzat des del passat mes de desembre de 2015, diversos tallers per treballar el guió,
els balls, els cants i la música de la sarsuela.
Així, tots els divendres al vespre i nit, a l’Escola de Dansa Jacqueline Biosca s'ha fet el taller de balls de la sarsuela;
al Casal i a l'Auditori Municipal, es fan els tallers de teatre i del cor de la sarsuela; i a la seu de La Unió Filharmònica
d’Amposta es fa el taller de música, amb músics de vent i percussió que actuaran també en directe quan es facin
les representacions a la Festa del Mercat.

Taller de cal·ligrafia modernista
Taller de cal·ligrafia de principis de segle XX, impartit pels mestres Keith i Amanda Adams, que han ensenyat a
escriure Lettering modernista, Specerian i altres escriptures pròpies de l’època, després de l’èxit de tres anteriors
edicions d’aquests tallers de cal·ligrafia. El projecte final del Taller ha estat una acció cal·ligràfica en la realització de
rètols senyalèctics d’espais, teatres i auditoris on es fan els espectacles de la Festa del Mercat.
El taller s'ha realitzat a Esardi, Escola d’Art i Disseny d’Amposta, implicada activament en el taller, tant des del professorat com l’alumnat que s’inscriu i en fa l’acció final pràctica que repercuteix directament en la Festa.

Tallers d’ambientació, engalanament i aparadors de la Festa
Un altre taller és el que s’ha fet dirigit a comerços i establiments de la ciutat, per tal d’ensenyar-los tècniques i idees
per realitzar els aparadors que muntaran amb motiu de la Festa, i especialment enguany en què es dedica a la
navegació fluvial per l’Ebre.
Ha estat impartit per Gemma Rebull, i s’ha realitzat en dos sessions a principis del mes d’abril, a partir de les quals
els assistents han aconseguit els continguts per desenvolupar-los després als seus establiments comercials.
Així mateix s’han fet dos classes més per al públic en general, sobre engalanament de portals i carrers, a partir de
robes i tècniques inspirades en l’època de primers de segle XX.

Taller de balls de principis de segle XX
Taller de balls impartit per Rita Moya i Agustí Ferré, de l’Escola Quick Dance d’Amposta. Classes pràctiques de balls
de fa cent anys: pas-dobles, tangos, valsos, massurques, etc. Aquests balls s’han recuperat sobretot a partir de les
recerques musicològiques realitzades en anys anteriors.
La mostra d’aquests balls es fa en el marc de l’activitat “El ball de Festa Major” a la Plaça de l’Aube, el dissabte dia
14 de maig, acompanyats de la música en directe interpretada per la banda de música de La Unió Filharmònica
d’Amposta.

6
Arribada d'Anita a la ciutat
Acte inaugural
La Sra. Anna Roca, interpretada per Clara Salvadó, ha
estat la convidada a fer el pregó d'aquesta VIII edició de
la Festa del Mercat. Arribarà amb el seu cotxe d'època,
entrant a Amposta pel Pont Penjant per a dirigir-se a
la Plaça de l'Ajuntament on serà rebuda per Guardet i
la seva rondalla, qui li dedicaran unes jotes de benvinguda.

Amposta: la nova ciutat
Acte inaugural
Acte d'inauguració de la VIII Festa del Mercat a la Plaça
2016, presidit per Sr. Lluís Puig, director General de
Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de
la Generalitat de Catalunya, pel l’Il·lm. Adam Tomàs, alcalde
d'Amposta i per la Sra. Inés Martí, regidora de Cultura i Ensenyament, acompanyats per la resta d'autoritats.
Pregó de la Festa a càrrec de la Sra. Anna Roca, «Anita», interpretat per Clara Salvadó, propietària de la llibreria la Gavina.

Toc d'Inici de la Festa
Acte inaugural
El grup de dolçainers i tabaleters Sanfaina seran els encarregats d'anunciar l'inici d'aquesta VIII edició amb el
tradicional Toc d'Inici després del pregó d'Anita.

Cant de l'himne Oh! Amposta
Acte inaugural
Per finalitzar l'acte inaugural, el cor de la Lira Ampostina, la coral Aquae de la Fila i la coral Sant Jordi interpretaran l'himne Oh! Amposta, de Joan Suñé (1919), acompanyades per la Banda de Música La Unió Filharmònica
d'Amposta, dirigida per Carles Royo.

Seguici de la Festa
Acabat l'acte inaugural, la Banda de la Fila, la coral de
la Lira, la coral Aquae de la Fila i la coral Sant Jordi, i el
Grup de dolçainers i tabalets Sanfaina guiaran a tota la
gent pels carrers de la ciutat en direcció al Mercat Municipal per a l'obertura del II Tasta el Mercat de Nit per
la Festa

Arribada a Amposta de Francisco de
Villamediana i les cupletistes
Itinerant
Arriba, com cada any, Francisco de Villamediana, president del Casino Ampostino, amb calesa tirada per cavalls, acompanyat per les cupletistes, per obrir una vegada més el Casino per a l'espectacle de Varietés.

ACTE PROPI
Divendres 13 a les 18:45h
Pont Penjant – Alcalde Palau – Sant Josep- Plaça
de l'Ajuntament
Gratuït
Tots els públics

ACTE PROPI
Divendres 13 a les 19:00h
Plaça de l'Ajuntament
Gratuït
Tots els públics

ACTE PROPI
Divendres 13 a les 19:30h
Plaça de l'Ajuntament
Gratuït
Tos els públics

Divendres 13 a les 19:45h
Plaça de l'Ajuntament
Gratuït –
Tots els públics

ACTE PROPI – ITINERANT
Divendres 13 a les 20,00
Recorregut: Major-Sant Josep-Pl. Ramon Berenguer IV
Gratuït
Tots els públics

Dissabte 14 a les 11,00
Recorregut: Av. Ràpita-Carasol-pl de l’Aube-Carasol- El Casino
Durada: 80 minuts – Tots els públics.
Gratuït
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Jotanita al vapor
Espectacle
Coincidint amb la celebració de la Festa del Mercat a
la Plaça d’Amposta, el ‘Jotanita’, servei regular de vapor
de La Cava a Tortosa del senyor Pons, fa una parada a
l’embarcador d’Amposta. La ‘fauna’ riberenca aprofita
per esmorzar a la fonda Parallassos.
Un espectacle de teatre, ball i música a càrrec de Grup
Paracota, Grup musical Suc d’Anguila, Colla de de
Dolçainers i Tabaleters Sanfaina i Los dimarts al Llar.

Circ Mozzarella
Espectacle / itinerant
Un circ d'època arriba a la ciutat d'Amposta. Un circ nòmada, com els circ de sempre... Un circ clàssic, com els
circs de sempre. Un circ tendre i màgic, com sempre ha
estat el circ.
Artistes de tota Europa s'han unit per emprendre
aquesta aventura itinerant, recorrent tot l'antic continent i arribant, el 14 de maig a Amposta.
Noi siamo il circo Mooooooozareeeeella!

Divendres 22.30 h
Sala de ball de la Lira
Durada: 60 minuts – Tots els públics
Preu: 4 €

dissabte 14, itinerant a les 18,00,
espectacle 18.30 h
diumenge 15, itinerant a les 18,00, espectacle
18.30 h
Recorregut: Pont Penjant. Recorregut:Av. Alcalde Palau – Sant Josep – Major – Plaça Ajuntament – Major – Sant Josep Lloc espectacle: Plaça Castell
Durada: 60 minuts – Tots els públics
Gratuït
Autor: Escola de teatre i circ d’Amposta
Direcció: Jordi Príncep
Actors/actrius: Alumnes de l’EtcA ,grups de teatre i grup de circ
Músics: Banda i Big Band de la Unió Filharmònica d’Amposta
Direcció Musical: Sinto Gisbert i Alex Rodríguez
Utilleria: Antònia P. Ripoll
Vestuari: Nuri Lledó
Carrutages i cavalls: Joaquim Mora i Isaac Calvet
Producció so: Music’s & Classics
Col·laboració: APASA, Unió Filharmònica d’Amposta, ESARDI i Amics
dels cavalls d’Amposta, Bar Kunf fu, Ubaldo Retols

La boda del Marquès
Vermouth dansat i altres varietés
El Casino d’Amposta té problemes econòmics per les
despeses de vermut de l’últim any. Intentaran fer front
al deute de la millor manera que saben, però una noticia d’última hora pot convertir Amposta en la seu d’un
enllaç molt especial.
Cantants, músics, actors i ballarins porten a escena un
còctel divertit, fresc i dinàmic per recrear els espectacles de varietés que s’oferien a Amposta a principis del
segle passat a l’hora del vermut.

Ja tornem a ser-hi
Espectacle
Un any més “Tornem a ser-hi”, com s’anomena el teatre representatiu de les nostres arrels, es recorda com
l’agutzil anuncia a toc de cornetí les novetats del dia a
dia al poble, passant a escenificar diverses anècdotes
que passen en la compra-venda del gènere exposat,
també successos que provoquen xafarderies, des de
parla d’un difunt i la seva família a la crítica del dansant
d’aquells temps i als joves que assistien, incloent a la
representació l’estada al mercat d’una família afamada
del poble, sense deixar-nos al cobrador del mateix mercat que va tafanejant per cada parada però el que ell
vol es aconseguir festejar a la seva estimada Candrina.
A càrrec dels voluntaris participants en el Taller de Teatre per l’escenificació del Mercat a la Plaça.

Dissabte 14 : 13:00 h / 17:00 h
Diumenge 15 : 13:00 h / 17:00 h
Lloc: Casino Recreativo e instructivo d’Amposta.
Durada: 80 min. - + 12 anys
Preu: 6,50 € /el preu de l’entrada inclou un vermut
Aforament: 115 persones.
Companyia: Dh Company
Guió i direcció: Joan Guijarro
Amb la participació de: Anna Chiva, Xuel Díaz, David Anguera, Fuensanta López, Jordi Galo,Agustí Ferré i Irene Martí
Vestuari Andrej Mikulasek
Música Directe, i tema original: David Anguera

diumenge 15 12,00 hores
Durada: 60 minuts
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Tots els públics
Preu: Gratuït
Guió i Direcció: Elvira Tomàs
Producció de so: Music’s & Classics

8
Sang d'artista
Cabaret Ampolino
Quan finalment l'Ampolino remuntava el vol després de
5 anys d’embolics, apareix un misteriós assassí de mals
artistes. No volem dir amb això que vingui a l’Ampolino
... No cal patir, no vindrà. O sí? El cabaret d’enguany serà
terroríficament divertit. Un espectacle còmic de teatre
musical on els personatges ens conten les vivències
d’aquest particular Cabaret al barri del Grau de la Ciutat,
a través de la dansa, el teatre, la música i el circ.

Cinema mut: Amposta Mon Amour
Espectacle
Gaudeix de la tercera part del tríptic mut amb "Amposta
Mon Amour". Humor, aventures i molt d'amor.
El doctor Forcadell està cansat de la seva vida monòtona i solitària, fins que un dia es creua amb la mestra Tere
i Cupido fa de les seves per què s'enamori. Però el doctor no serà l'únic que intentarà conquistar a la mestra:
el malvat senyor Fonollosa, l'home que té endeutat a
tot el poble d'Amposta utilitzarà les seves males arts per
aconseguir l'amor de la mestra. Els germans Gisbert faran de les seves per ajudar al doctor. Ho aconseguiran?
Una producció de Filmsnòmades per a la VIII Festa del
Mercat a la Plaça.
Amb la participació de: Albert Reverter, Bienve Borràs,
Jordi Casanova, Kim Smits, David Garcia, Aina, Mercè
Pasqual, Manu Pradas i Jordi Galo.

Una carretada de contes
Espectacle
Han arribat dos personatges estranys i molt curiosos a
la vila, semblen viatjants, ningú els ha vist mai abans.
Són la Filigrana Gràcia i en Joseph Tour. Van acompanyats del seu atractiu, misteriós i inseparable carro carregat d'històries que han anat recollint per arreu al llarg
dels anys. Si obriu bé els ulls i pareu bé les orelles, amb
molt de gust us explicaran el per què del seu ofici, l'ofici
dels Trobadors! Amb les sorpreses que amaga el seu carro es guanyen la simpatia de grans i petits. I ara silenci
que el carro s'obre i... sembla que comencen!.

ESPECTACLE
Passis:
Dissabte 14 : 21:00 h i 24:00 h
Diumenge : 21:00 h i 24:00 h
Lloc: Auditori de La Unió Filharmònica
Durada: 120 minuts - +18 anys
Preu: 6,50 €
Companyia: Dh Company
Direcció: Joan Guijarro
Guió: David Bo
Amb la participació de: Marc Barberà, David Bo, Lorenzo Marquina ,
Xuel díaz, David Anguera, Anna Segalà, Nura pinto, Svetlana kozlova,
Laura Rodriguez, Claudia Espinar, Marc Lapuerta, Junyi Sun, i la participació de Circo Los.
Coreografia: Marc Lapuerta
Vestuari Andrej Mikulasek
Música Directe, adaptacions i temes originals: David Anguera

Passis:
Dissabte 14 : 17:00 h / 20:00 h
Diumenge 15 : 12:00 h / 18:00 h / 19:00 h
Lloc: Teatre del Casal Municipal
Durada: 45 min. - Tots els públics
Preu: 5 €
No numerat
Direcció: Jordi Galo
Guió: Jordi Galo i Albert Reverter
Direcció de foto: Gema Briones
Producció: Núria de Santiago
Ajudant de direcció: Jaume Moya
Producció executiva: Jaume Moya
Direcció d’art: Maria Pons
Aj de direcció d’art: Daniel Saez
Banda sonora: Tomàs Simón
Muntatge: Jordi Galo

Lloc: Plaça de l'Aube
Durada: 45 min. - Tots els públics
Preu: Gratuït
Companyia: La Guilla Teatre
Direcció: Pere Farran.
Actors i manipuladors: Meritxell Morera i Pere Farran.
Disseny i construcció de titelles: Meritxell Morera.
Disseny i construcció escenografia: Butai Produccions.
Objectes: Butai Produccions.
Vestuari: Butai Produccions.
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DIVENDRES 13

Programa d’activitats,
del 13 al 15 de maig de 2016
HORA QUÈ

QUI

TIPUS

16,30 OBERTURA DEL MERCAT D'ÈPOCA

Venedors, artesans i
tavernes

Ambient d'època
Carrers del nucli
Gastronomia/Tradicions antic

TP

18,00 ANEM A BALLAR A LA PLAÇA DE
L'AUBE
18,45 ARRIBADA D'ANITA A LA CIUTAT

CBE Amposta Quick
Dance
Acte propi

Ambient d'època

Plaça de l'Aube

TP

Acte propi

TP

Gratuït

19,00 AMPOSTA: LA NOVA CIUTAT
19,30 TOC D'INICI DE FESTA

Acte propi
Grup de dolçainers i
tabaleters Sanfaina
Cor de la Lira, Coral
Aquae, coral Sant
Jordi i Banda de la
Fila
Banda de la Fila,
corals i Sanfaina
Associació del Mercat
i Àrea de comerç
de l'ajuntament
d'Amposta.
La Big Band de la Fila
Grup “Les Marfantes”

Acte propi
Acte propi

Pont Penjant-Alcalde
Palau-Sant Josep-Major/
Pl.Ajuntament
Pl. Ajuntament
Pl. Ajuntament

TP
TP

Gratuït
Gratuït

Acte propi

Pl. Ajuntament

TP

Gratuït

Acte propi
Major- Pl. Ramon Berenguer
Itinerant
IV- Mercat
Gastronomia/Tradicions Mercat Municipal
Ambient d'època

TP

Gratuït

TP

Fins les
23,00

3€ tapa i
beguda

Ambient d'època

Pl. Ramon Berenguer IV

TP

Indefinit

Grup de dansa
Paracota, rondalla
de corda “Cantem al
Llar”, Grup Sanfaina
i grup instrumental
de “Suc d''anguila” i
Guardet lo cantador

Espectacle

Sala de ball de la Lira
Ampostina

TP

60 min

Inscripció
prèvia
4€ *

HORA QUÈ

QUI

TIPUS

ON

10,00 OBERTURA DEL MERCAT D'ÈPOCA

Venedors, artesans i
tavernes
Grup de dolçainers i
tabalets Sanfaina
Area de comerç

Gastronomia/Tradicions
Ambient d'època
Ambient d'època
Itinerant
Acte propi

Centres educatius
d'Amposta
Sr. José Tomàs i Sr.
José Àngel Garcia

Gastronomia/Tradicions Pl. Ramon Berenguer IV

TP

Des de l'Amposta
centenària….

10,30 ARRIBEN LES CARAMELLES

Coral Infantil i Coral
Aquae de la Fila

Itinerant

11,00 ARRIBADA DE DON FRANCISCO DE
VILLAMEDIANA I LES CUPLETISTES
11,00 L'ESMOLET

Dh company

Itinerant

Sr. Julián Querol

11,00 DIBUIXA I PINTA: “IL·LUSTREM LO
VAPOR ANITA I PERSONATGES DE
L'ÈPOCA”
11,00 UN PASTOR, UN GOS I 300 OVELLES
CREUEN AMPOSTA

Hernán en H

Des de l'Amposta
centenària….
Gastronomia/Tradicions Taverna dels Viatgers

19,30 CANT DE L'HIMNE “OH AMPOSTA”

20,00 SEGUICI DE LA FESTA
20,30 II “ TASTA EL MERCAT DE NIT PER LA
FESTA”

DISSABTE 14

21,30 CONCENTRACIÓ GIMCANA
NOCTURNA “ENIGMA 107”
22,30 JOTANITA AL VAPOR

10,00 DIANA PELS CARRERS
10,30 LLIURAMENT I VISITA ALS COMERÇOS
PREMIATS EN EL
Vè CONCURS D'APARADORS DE LA
FESTA
10,30 A QUÈ VOLS JUGAR?: ELS JOCS
TRADICIONALS D'ÈPOCA
10,30 EL MOSSÈN I EL GUÀRDIA CIVIL

Sr. Manel Roca

Des de l'Amposta
centenària….

11,00 LA RONDALLA PELS CARRERS DE LA
FESTA
11,00 VIATGE HISTÒRICO POÈTIC PER
L'AMPOSTA CENTENÀRIA: EL VAPOR
ANITA I LA LIRA

Guardet lo Cantador i Itinerant
la seua rondalla
Escola de teatre i circ Espectacle
d'Amposta
Lira Ampostina
Museu de les TTEE

11,45 VIATGE HISTÒRICO POÈTIC PER
L'AMPOSTA CENTENÀRIA: EL VAPOR
ANITA I LA LIRA

Escola de teatre i
circ d'Amposta. Lira
Ampostina - TTEE

Espectacle

ON

PER A DURADA PREU
Fins les
22,00
hores
60 min

100 min

Gratuït

PER A DURADA PREU

Carrers del Nucli antic

TP

Major-pl.Ajuntament-NouCarasol-Sant Josep
Diferents comerços

TP

Fins les
22,00
60 min.

Gratuït

TP

TP

Fins la
13,00
60 min

Gratuït

TP

60 min

Gratuït

TP

80 min

Gratuït

TP

30 min

Gratuït

TP

60 min

Gratuït

Av. Santa Bàrbara- Sebastià
TP
Juan Arbó-Av. Ràpita-Sant
Josep- del Grau-Navarra-Primer
de Maig- Av. Santa Bàrbara
Major-Pl.. Ajuntament-NouTP
Carasol-Sant Josep
Pl. Poadó fins Museu de les
TP
Terres de l'Ebre

60 min

Gratuït

30 min

Gratuït

75 min

Gratuït
amb
entrada**

75 min

Gratuíït
amb
entrada**

Sant Josep- Major-Pl.
Ajuntament- Nou-Carasol-Sant
Josep
Sant Josep-Major-Pl.
Ajuntament-Carasol-Sant
Josep- Taverna de la Fila
Av. Ràpita- Carasol-Pl.AubeCarasol-El Casino
Major- pl. Ajuntament

Pl. Poadó fins Museu de les
Terres de l'Ebre

TP

Gratuït

DISSABTE 14

10
HORA QUÈ

QUI

TIPUS

12,00 SIGNATURA DE LLIBRES PER
L'ESCRIPTORA AMPOSTINA ESTELA
FERRÉ
12,00 ESCENIFICACIÓ DEL MERCAT A LA
PLAÇA: JA TORNEM A SER-HI

Llibreria La GAvina

Gastronomia/Tradicions Major 21

TP

Grup de teatre de la
Festa del Mercat a la
plaça
Dh Company

Espectacle

Pl. Ajuntament

TP

60 min

Gratuït

Espectacle

El Casino

+
12

80 min

Pagament
6,5 €

Gastronomia/Tradicions
Ambient d'època
Des de l'Amposta
centenària

Cafè Republicà
Major i Pl. Ajuntament
Av. Santa Bàrbara- Sebastià
Juan Arbó-Av. Ràpita-Sant
Josep- del Grau-Navarra- Av.
Santa Bàrbara
Sortida: Cruïlla Av. Ràpita i c/
corsini
Major 13

TP
TP
TP

60 min
30 min
60 min

Gratuït
Gratuït
Gratuït

TP

Fins les
20,00
45 min

Pagament

13,00 VERMOUTH DANZAT I ALTRES
VARIETÉS: “LA BODA DEL MARQUÈS”

ON

PER A DURADA PREU
Gratuït

TARDE
16,30 JOCS DE TAVERNA
16,30 ANIMACIÓ TEATRAL: XIMO I PEPET
17,00 UN PASTOR, UN GOS I 300 OVELLES
CREUEN AMPOSTA

Cafè Republicà
Crea
Sr. Manel Roca

17,00 PASSEJADES AMB CARRO D'ÈPOCA

Amics dels Cavalls
Des de l'Amposta
d'Amposta
centenària
Clients de la Barberia Ambient d'època
i Amposta Ràdio

17,00 TERTÚLIES D'ÈPOCA A LA BARBERIA
GARRIGA

17,00 VERMOUTH DANZAT I ALTRES
Dh Company
VARIETÉS: “LA BODA DEL MARQUÈS”
17,00 CINEMA MUT:”AMPOSTA MON AMOUR” Films Nòmades
17,30 L'ESMOLET
Sr. Julián Querol
17,30 VENEDOR AMBULANT AMB BURRET

Temps de Terra

18,00 ARRIBA L'ORXATERO AL CASTELL

Gelateria Eva

18,00 ENTRADA DEL CIRC MOZZARELLA PEL
PONT PENJANT

Escola de teatre i
circ d'Amposta- FilaAPASA- Amics dels
Cavalls

18,00 TALLERS DE BALL POPULAR
18,00 SARSUELA : “ELS NEBOTS DEL CAPITÀ”

Quick Dance
Producció pròpia

18,00 CAMPIONAT DE MORRA
Taverna Somriu
18,30 CANTADA DE RONDALLES I DE L'HIMNE Col·legi Sagrat Cor
“OH AMPOSTA”
18,30 CIRC MOZZARELLA
EtcA- Fila- APASA
Amics dels Cavalls
20,00 CINEMA MUT: “AMPOSTA MON
Films Nòmades
AMOUR”
20,00 UNA CARRETADA DE CONTES
La Guilla Teatre
21,00 CABARET AMPOLINO: “SANG
Dh Company
D'ARTISTA”
21,00 ESCENIFICACIÓ “LES COSIDORES”
Crea
21,30 RONDA DEL SERENO PELS CARRERS DE Sr. Juanito Díaz
LA CIUTAT
21,30 ESCENIFICACIÓ “ LES COSIDORES”
Crea
22,00 EL BALL DE LA FESTA MAJOR
Fila- Quick Dance
22,00 SARSUELA: “ELS NEBOTS DEL CAPITÀ”
Producció pròpia
22,30 LA RONDALLA A LES TAVERNES

DIUMENGE 15

22,30 CONCERT: COMPOSITORS -CATALANS
DE TOMBANT DEL SEGLE (1875-1910)
00,00 CABARET AMPOLINO. “SANG
D'ARTISTA”

Espectacle
Espectacle
Des de l'Amposta
centenària
Des de l'Amposta
centenària
Des de l'Amposta
centenària
Itinerant

Ambient d'època
Espectacle

TP

El Casino

+
12
Teatre del Casal
TP
Major- pl. Ajuntament-Carasol- TP
Sant Josep
Major- pl. Ajuntament-Carasol- TP
Sant Josep
Pl. Castell
TP

Gratuït

TP
TP

Espectacle

Pl. Castell

TP

50 min

Gratuït

Espectacle

Teatre del Casal

TP

45 min

Espectacle
Espectacle

Pl. de l'Aube
Auditori de la Fila

TP 45 min
+18 120 min

Ambient d'època
Des de l'Amposta
centenària
Ambient d'època
Ambient d'època
Espectacle

Sant Joan 8
Major- pl.Ajuntament- CarasolSant Josep
Sant Joan 8
Pl. de l'Aube
Teatre de la Lira

TP
TP

20 min
20 min

Pagament
5€
Gratuït
Pagament
6,5 €
Gratuït
Gratuït

TP
TP
TP

20 min
90 min
90 min

Tavernes i fondes de la Festa

TP

60 min

Gratuït
Gratuït
Pagament
6,5 €
Gratuït

Cafè Republicà

TP

60 min

Gratuït

Auditori de la Fila

+18 120 min

Gastronomia

Carrers del nucli antic

Ambient d'època
Itinerants
Des de l'Amposta
centenària...

Major-pl. Ajuntament-NouTP
Carasol-Sant Josep
Sant Josep- Major-Pl.
TP
Ajuntament- Nou-Carasol-Sant
Josep
Sortida: Pl. Poadó
TP
Final: Museu TTEE

BielaClub de Reus

30 min

Gastronomia/Tradicions Corsini
Ambient d'època
Pl. Ajuntament

Venedors, artesants i
tavernes
Grup Sanfaina

11,00 DIBUIXA I PINTA: “IL·LUSTREM
CARTELLISME DE L'ÈPOCA POSTIMPRESSIONISTA I MODERNISTA”
11,30 ARRIBADA I CONCENTRACIÓ DE
COTXES D'ÈPOCA

Gratuït

+16 60 min
TP 90 min

10,00 OBERTURA DEL MERCAT D'ÈPOCA

EtcA
Lira
Museu de les TTEE
Amics dels Cavalls
d'Amposta
Hernán en H

90 min

Pl. Aube
Teatre de La Lira

TIPUS

11,00 VIATGE HISTÒRICO POÈTIC PER
L'AMPOSTA CENTENÀRIA: LO VAPOR
ANITA I LA LIRA
11,00 PASSEJADES AMB CARRO D'ÈPOCA

Gratuït

TP

QUI

Sr. José Tomàs i Sr.
Ramon Àngel Garcia

120 min

Gratuït
Pagament
6,50 €
Fins 21,00 Gratuït
30 min
Gratuït

Guardet lo cantador i Itinerant
la seua rondalla
Secció local d'ERC i
Espectacle
Cafè Republicà
Dh Company
Espectacle

10,30 EL MOSSÈN I EL GUÀRDIA CIVIL

45 min
30 min

Pagament
6,50 €
Pag. 5 €
Gratuït

Av. Alcalde Palau- Sant JosepMajor- Pl. Ajuntament- Sant
Josep- Alcalde Palau- Sant
Sebastià- Del Bon succès – pl.
Castell

HORA QUÈ

10,30 DIANA PELS CARRERS

80 min

Gratuït

Espectacle

ON

Des de l'Amposta
Sortida: Cruïlla entre carrer
centenària
Corsini i Av. Ràpita
Gastronomia/Tradicions Taverna dels Viatgers

Itinerant
Ambient d'època

Itinerari per diferentes carrers
de la població
Exposició: Plaça Ramon
Berenguer IV

Pagament
6,5 €

PER A DURADA PREU
TP

Fins les
22,00
60 min

Gratuït

90 min

Gratuït

75 min

Gratuït amb
entrada**
Pagament

TP

Fins la
13,00
60 min

Gratuït

TP

Fins 18,30

Gratuït

TP
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HORA QUÈ

QUI

TIPUS

10,00 OBERTURA DEL MERCAT D'ÈPOCA

Venedors, artesants i
tavernes
Grup Sanfaina

Gastronomia

Carrers del nucli antic

Ambient d'època
Itinerants
Des de l'Amposta
centenària...

Major-pl. Ajuntament-NouTP
Carasol-Sant Josep
Sant Josep- Major-Pl.
TP
Ajuntament- Nou-Carasol-Sant
Josep
Sortida: Pl. Poadó
TP
Final: Museu TTEE

10,30 DIANA PELS CARRERS
10,30 EL MOSSÈN I EL GUÀRDIA CIVIL

Sr. José Tomàs i Sr.
Ramon Àngel Garcia

11,00 VIATGE HISTÒRICO POÈTIC PER
L'AMPOSTA CENTENÀRIA: LO VAPOR
ANITA I LA LIRA
11,00 PASSEJADES AMB CARRO D'ÈPOCA

EtcA
Lira
Museu de les TTEE
Amics dels Cavalls
d'Amposta
Hernán en H

11,00 DIBUIXA I PINTA: “IL·LUSTREM
CARTELLISME DE L'ÈPOCA POSTIMPRESSIONISTA I MODERNISTA”
11,30 ARRIBADA I CONCENTRACIÓ DE
COTXES D'ÈPOCA

11,30 L'ENRAMADA

11,45 VIATGE HISTÒRICO POÈTIC PER
L'AMPOSTA CENTENÀRIA: LO VAPOR
ANITA I LA LIRA
12,00 CINEMA MUT: “AMPOSTA MON
AMOUR”
12,00 DEMOSTRACIONS I TALLERS DE BALLS
D'ÈPOCA
12,30 CONCERT DE LA BIG BAND DE LA FILA
13,00 VERMOUTH DANZAT I ALTRES
VARIETÉS: “LA BODA DEL MARQUÈS”
13,15 TERTÚLIES D'ÈPOCA A LA BARBERIA
GARRIGA
13,30 CONCERT-VERMOUTH AMB LA BIG
BAND DE LA FILA
13,30 ANIMACIÓ TEATRAL: XIMO I PEPET

Espectacle

ON

Des de l'Amposta
Sortida: Cruïlla entre carrer
centenària
Corsini i Av. Ràpita
Gastronomia/Tradicions Taverna dels Viatgers

PER A DURADA PREU
TP

TP
TP

TP
Pont Penjant- Av. Santa
Bàrbara- Sebastià Juan ArbóAv. Ràpita-Sant Josep- el GrauNavarra-Primer de Maig- Av.
Santa Bàrbara
Exposició: Plaça Ramon
Berenguer IV
Major- Sant Joan- Carasol
TP

Fins les
22,00
60 min

Gratuït

90 min

Gratuït

75 min

Gratuït amb
entrada**

Fins la
13,00
60 min

Pagament
Gratuït

Fins 18,30

Gratuït

60 min

Gratuït

BielaClub de Reus

Itinerant
Ambient d'època

Guardet lo cantador
i la seua rondalla,
Grup Dansa Paracota
i Grup Sanfaina
EtcA
Lira
Museu de les TTEE
Films Nòmades

Itinerant

Espectacle

Sortida: Pl. Poadó
Final: Museu TTEE

TP

75 min

Gratuït amb
entrada**

Espectacle

Teatre del Casal

TP

45 mit

Quick Dance

Ambient d'època

Pl. de l'Aube

TP

60 min

Pagament
5€
Gratuït

Big Band de la Fila
Dh Company

Espectacle
Espectacle

Major-Sant Roc
El Casino

30 min
80 min

Clients de la Barberia
i Amposta Ràdio
Big Band de la Fila

Ambient d'època

Major, 13

TP
+
12
TP

45 min

Gratuït
Pagament
6,5 €
Gratuït

Espectacle

Major-Sant Roc

TP

30 min

Gratuït

Crea

Ambient d'època

Major i Pl. Ajuntament

TP

30 min

Gratuït

Cafè Republicà
Crea
Amics dels Cavalls
d'Amposta
Dh Company

Gastronomia/Tradicions
Ambient d'època
Des de l'Amposta
centenària
Espectacle

Cafè Republicà
Major i Pl. Ajuntament
Sortida: Cruïlla Av. Ràpita i c/
corsini
El Casino

TP
TP
TP

60 min
30 min
Fins les
20,00
80 min

Gratuït
Gratuït
Pagament

Sr. Julián Querol

Des de l'Amposta
centenària
Des de l'Amposta
centenària
Itinerant

TARDE
16,30 JOCS DE TAVERNA
16,30 ANIMACIÓ TEATRAL: XIMO I PEPET
17,00 PASSEJADES AMB CARRO D'ÈPOCA
17,00 VERMOUTH DANZAT I ALTRES
VARIETÉS: “LA BODA DEL MARQUÈS”
17,30 L'ESMOLET
18,00 ARRIBA L'ORXATERO AL CASTELL

Gelateria Eva

18,00 ENTRADA DEL CIRC MOZZARELLA PEL Escola de teatre
PONT PENJANT
i circ d'AmpostaFila- APASA- Amics
dels Cavalls
18,00 CINEMA MUT: “AMPOSTA MON
AMOUR”
18,00 DEMOSTRACIÓ DE BALLS D'ÈPOCA
18,00 BALL DEL PAÍS A LES ERES DEL
CARASOL I CONCURS DE CANTADORS

18,30 CIRC MOZZARELLA
19,00 SARSUELA: “ELS NEBOTS DEL CAPITÀ”
19,00 CINEMA MUT: “AMPOSTA MON
AMOUR”
20,00 CONCERT-SERENATA
21,00 CABARET AMPOLINO: “SANG
D'ARTISTA”
21,30 RONDA DEL SERENO PELS CARRERS
DE LA CIUTAT
23,00 ESCENIFICACIÓ “ LES COSIDORES”
00,00 CABARET AMPOLINO. “SANG
D'ARTISTA”

+
12
Major- pl. Ajuntament-Carasol- TP
Sant Josep
Pl. Castell
TP

30 min

Pagament
6,5 €
Gratuït

90 min

Gratuït

Films Nòmades

Espectacle

Av. Alcalde Palau- Sant JosepMajor- Pl. Ajuntament- Sant
Josep- Alcalde Palau- Sant
Sebastià- Del Bon succès – pl.
Castell
Teatre del Casal

Quick Dance
Guardet lo
cantador i la seua
rondalla, Grup de
dansa Paracota i
Grup Sanfaina
EtcA- Fila- APASA
Amics dels Cavalls
Producció pròpia

Ambient d'època
Espectacle

Pl. Aube
Pl. Carasol

TP
TP

60 min
90 min

Pagament
5€
Gratuït
Gratuït

Espectacle

Pl. Castell

TP

50 min

Gratuït

Espectacle

Teatre de la Lira

TP

90 min

Films Nòmades

Esepctacle

Teatre del Casal

TP

45 mit

Banda de l'Escola
de La Lira
Dh Company

Espectacle

Pl. Caraol

TP

60 min

Pagament
6,5 €
Pagament
5€
Gratuït

Espectacle

Auditori de la Fila

Sr. Juanito Díaz

Des de l'Amposta
centenària
Ambient d'època
Espectacle

Crea
Dh Company

* Venda d’entrades a guixeta de la Lira 1 hora abans de l’espectacle.
** Les entrades estan limitades a 2 per persona/familia i passi.
(No recomanat per a persones amb mobilitat reduïda)

TP

30 min

Gratuït

TP

45 mit

+
18
Major- pl.Ajuntament- Carasol- TP
Sant Josep
Sant Joan 8
TP
Auditori de la Fila
+
18

120 min
20 min
40 min
120 min

Pagament
6,5 €
Gratuït
Gratuït
Pagament
6,5 €

12
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13

Programa d’activitats, del 13 al 15 de maig de 2016
Viatge històrico-poètic a l'Amposta
centenària “El Vapor Anita i la Lira”
Us proposem que ens acompanyeu en un recorregut
poètic i a la vegada històric, que ens transportarà a l'esplendor d'un riu surcat per vapors i a la creació de La
Lira Ampostina. Personatges com la Sra. Anita Roca, el
Sr. Francisco Roig i Treig i el Sr. Federico Zaragoza, entre
d'altres, es donen cita per fer-nos partíceps de l'esdevenir a Amposta entre el 1915 i 1922. 7 anys d'història que
se'ns faran present.

ESPECTACLE
Passis:
dissabte 14 a les 11,00
dissabte 14 a les 11,45
diumenge 15 a les 11,00
diumenge 15 a les 11,45
Durada: 75 min
Lloc Inici: Plaça Pouador*
* Cal reservar entrada.
Aforament 50 persones per passi.
Idea original: Escola de teatre i circ d’Amposta EtcA
i Museu de les Terres de l’Ebre
Direcció: Bienve Borràs
Actors/ actrius: Alumnes de l’EtcA de teatre.
Musics: Banda de la Lira Ampostina
Direcció musical : Octavi Ruiz
Atrezzo: Antònia P. Ripoll
Vestuari: Nuri Lledó
Col·laboració: La Lira Ampostina, Museu de les TTEE, Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó
Agraïments: Àlex Farnós, Emili Miralles, Joana Rodríguez, Antonio
Toledo Pepita Corbera i Julian Francisco Martínez

Els nebots del capità
Sarsuela
La història comença quan l'esbojarrat militar Motxilla, ja
retirat del servei, troba un misteriós mapa a les entranyes d'un llissal. El famós nàufrag, Capità Grant, recompensarà amb grans tresors a qui vagi a rescatar-lo.
Adaptació de la sarsuela còmica-lírica-dramàtica «Los
sobrinos del Capitàn Grant» de Julio Verne. Teatre musical, ball i cant protagonitzaran aquesta divertida i peculiar aventura.

Personatges d'antuvi recorreran els carrers de la ciutat
d'Amposta. Vinguts de principis de segle XX ens faran
rememorar els temps d'abans. Es completa d'aquesta manera el dia a dia d'una ciutat centenària, amb
aquests personatges tan característics que mereixen
no ser oblidats.

L'esmolet, protagonitzat per Sr. Julián Querol
Recorregut: Major-Pl. Ajuntament-Carasol-Sant Josep
Durada: 30 minuts
Recorregut: Major- Pl. Ajuntament
Passis:
Dissabte 14, 11,00 – 17,30
Diumenge 15, 17,30

Producció pròpia de la Festa al Mercat a la Plaça.
Adaptació del text: Àngel Miñana Adaptació musical:
Maripau Medina
Direcció de ball: Jacqueline Biosca
Direcció musical: Tomàs Simon
Direcció de cant: Maripau Medina
Direcció teatral: Jordi Príncep
Direcció escenogràfica: Maria Pons
Producció tècnica: Music’s & Classics
Interpretat pels grups dels tallers de teatre, ball i cant
i per l’orquestra del musical.

Venedor ambulant amb burret,protagonitzat
per Temps de Terra
Durada: 120 minuts
Recorregut: Major- Pl. Ajuntament- Carasol- Sant Josep
Passis:
Dissabte 14 17,30

Des de l'Amposta centenària…

Un pastor, un gos i 300 ovelles, protagonitzat pel Sr.
Manel Roca
Recorregut: Av. Santa Bàrbara- Sebastià Juan Arbó-Av.
Ràpita-Sant Josep- del Grau-NavarraPrimer de Maig- Av. Santa Bàrbara
Durada: 60 minuts
Passis:
Dissabte 11,00 - 17,00

Dissabte 18,00 – 22,00
Diumenge 19,00
Teatre de la Lira
Durada: 90 minuts – Tots els públics
Preu: 6 €

Arriba l'orxatero, protagonitzat per Gelateria Eva
Durada: 90 minuts
Lloc: Plaça del Castell
Passis:
Dissabte 14, 18,00
Diumenge 15, 18,00
El mossèn i el guàrdia civil, protagonitzats per Sr. José
Tomàs i Sr.José Àngel Garcia
Durada: 60 minuts
Passis:
Dissabte 14, 10,30
Diumenge 15, 10,30
Recorregut: Sant Josep- Major-Pl.Ajuntament- Nou-Carasol-Sant Josep

Passejades amb carro d'època, protagonitzat pels
Amics dels Cavalls d'Amposta
Dissabte 14 de 17,00 a 20,00
Diumenge 15 de 11 a 13,00 – de 17,00 a 20,00
Sortida: Cruïlla Av. Ràpita i Corsini
Preu: 2 €
Tots els públics
Ronda del sereno pels carrers de la ciutat, protagonitzat pel Sr. Juanito Díaz
Durada: 20 minuts
Recorregut: Major- Pl. Ajuntament- Carasol- Sant Josep
Passis:
Dissabte 14 a les 21,30
Diumenge 15 a les 21,30

14
TOTES LES ACTIVITATS
DIBUIXA I PINTA
GASTRONOMIA/TRADICIONS
A la Taverna dels Viatgers es duran a terme activitats
adreçades a diferents edats amb temàtiques diverses,
conduïdes per l’il·lustrador Hernan con H.
Dissabte 14 de maig a les 11,00 h «Il·lustrem lo Vapor
Anita i personatges de l’època»
Diumenge 15 de maig a les 11,00 h « Il·lustrem cartellisme de l’època post-impressionista i modernista»
Lloc: Taverna dels Viatgers
Durada: 60 minuts Tots els públics
Gratuït

DIANA PELS CARRERS

ARRIBEN LES CARAMELLES

AMBIENT D’ÈPOCA/ ITINERANT

ITINERANT
Caramelles interpretades per la Coral Infantil, la Coral
Aquae i grup de músics de la Unió Filharmònica d’Amposta.

A càrrec de la colla de dolçainers i tabalets Sanfaina.
Dissabte 14 de maig a les 10,00 h
Diumenge 15 de maig a les 10,30 h
Recorregut: Major-pl. Ajuntament-Nou-Carasol-Sant
Josep
Durada: 60 minuts – Tots els públics
Gratuït

Recorregut: Sant Josep-Major-Pl. Ajuntament-Carasol-Sant josep- Taverna de la Fila
Dissabte 14 de maig a les 11,00 h
Durada: 60 minuts – Tots els públics
Gratuït

« Il·lustrem el cartellisme de l’època
post-impressionista i modernista»
diumenge 15 de maig a les 11,00 h
Lloc: Taverna dels Viatgers
Durada: 60 minuts – Tots els públics
Gratuït

ARRIBADA I CONCENTRACIÓ DE COA QUÈ VOLS JUGAR?
TXES D’ÈPOCA AMBIENT D’ÈPOCA
ELS JOCS TRADICIONALS
El BielaClub de Reus participa per primera vegada a la
Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta amb una exposició de cotxes d’època.
Recorregut: Pont Penjant- Av. Santa Bàrbara- Sebastià
Juan Arbó- Av. Ràpita-Sant Josep- el Grau- Navarra- Primer de Maig- Av. Santa Bàrbara
Exposició: Plaça Ramon Berenguer IV
Diumenge 15 de maig a les 11,30 h i exposició fins les
18,30 h

L’ENRAMADA
AMBIENT D’ÈPOCA
Amb la participació del Grup Paracota, la Colla de
dolçainers i tabalets Sanfaina i el Grup musical Suc
d’anguila.
Recorregut: Major-Sant Joan-Carasol
Diumenge 15 de maig a les 11,30 h
Durada: 60 minuts – Tots els públics
Gratuït

GIMKAMA NOCTURNA
«ENIGMA 107»
AMBIENT D’ÈPOCA
Si em punxen...no em trauen sang.
Joc de pistes adreçat a totes les edats en què s’ha d’esbrinar un enigma proposat relacionat amb Amposta a
principis de segle XX
Participants: Grups inscrits
Organitza: Grup Les Marfantes
Divendres 13 de maig a les 21,30 h
Lloc concentració de grups participants: Plaça Ramon
Berenguer IV
Durada: Indefinit ( el petard marca el final de la Gimcana)
Tots els públics.

GASTRONOMIA-TRADICIONS
Estacions de jocs i tallers diversos repartits per la plaça
Berenguer IV: el rellotge, olla barrejada, xòrlit, estirar
corda, guerra de cavalls, birles, bous, jores, escacs, etc..,
a càrrec d’alumnes dels col·legis d’Amposta, que faran
exhibicions dels diferents jocs. Els jocs, a més, estaran
oberts a la participació de tothom.
Direcció i coordinació: Manel Estellé
Hi participen tots els col·legis d’Amposta, Club de Birles Amposta, Grup de
Dansa Paracota, Institut de Tecnificació Esportiva i la banda Jove de la Lira.

Dissabte 14 de maig de les 10,30 fins la 13,00
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Tots els públics
Gratuït

RONDALLA PELS CARRERS
DE LA FESTA
ITINERANT
A càrrec de Guardet lo Cantador i la seua rondalla.
Dissabte 14 de maig a les 11,00 h
Recoregut: Major-pl. Ajuntament-Nou-Carasol-Sant
JosepDurada: 30 minuts – Tots els públics
Gratuït

ANEM A BALLAR
A LA PLAÇA DE L’AUBE
AMBIENT D’ÈPOCA
Demostració de diverses coreografies i balls de primers
del segle XX, a càrrec dels alumnes de l’escola de ball
Quick Dance Amposta.
Divendres 13 de maig a les 18,00 h
Lloc: Plaça de l’Aube
Durada: 60 minuts – Tots els públics
Gratuït

JOCS DE TAVERNA
GASTRONOMIA/TRADICIONS
Una bona estona amb els jocs de taverna més tradicionals: partides de cartes, domino i escacs.
Organitza: Cafè Republicà
Dissabte 14 de maig a les 16,30 h
diumenge 15 de maig a les 16,30 h
Lloc: Cafè Republicà, Av Ràpita 2
Durada: 60 minuts. Tots els públics
Gratuït

DEMOSTRACIÓ , CONCURS I TALLERS DE BALLS D'ÈPOCA
AMBIENT D'ÈPOCA
A la Taverna del Ball es duran a terme tallers i demostracions de coreografies de balls de principis de segle,
a càrrec dels alumnes de l'escola de ball Quick Dance
Amposta, el Club de Ball Esportiu d'Amposta i els participants del Taller de ball per a la Festa.
Divendres 13 de maig a les 18,00 h: Tallers per als
més petits de pas doble, xotis, polka, i vals.
Dissabte 14 de maig a les 18,00 h: Tallers per a adults
de pas doble, polka, xotis i vals i ball populars i a les
22,00 h: Recreació del Ball de la Festa Major
Diumenge 15 de maig a les 12,00 h: Demostracions i
tallers de ball amb els alumnes del CEE l´Angel i a les
18,00 h: Demostracions dels més petits a ritme de les
músiques de principis de segle amb el Concurs de ball
popular: Balls: pas doble, vals, polka, xotis (Grup infantil, Grup sénior, Grup nen i adult)
Lloc: Taverna del Ball / Plça. de l'Aube
Durada: 60 minuts - Tots els públics
Gratuït

15
CONCERT i CONCERT VERMOUTH DE
LA BIG BAND DE LA FILA
ESPECTACLE
La Big Band de Societat Musical la Unió Filharmònica
d'Amposta recrearà amb un concert al carrer músiques
d'època.
Direcció: Àlex Rodríguez
Lloc: Taverna de la Fila ( c/ Major -Sant Roc)
Diumenge 15 a les 12,30 h i a les 13,30 h Concert-Vermouth
Durada: 30 minuts - Tots els públics - Gratuït

Programa d’activitats, del 13 al 15 de maig de 2016
EL BALL DE LA FESTA MAJOR

ANIMACIÓ TEATRAL (Ximo i Pepet)

AMBIENT D’ÈPOCA

AMBIENT D'ÈPOCA

Amb l’actuació de la banda de música de la Unió
filharmònica d’Amposta, dirigida per Carles Royo, i
amb la participació dels alumnes del taller de balls de
principis de segle XX, realitzat per l’Escola de Ball Quick
Dance, amb repertori d’època.

Animació de carrer on dos amics, una mica beguts,
interactuen pel carrer major amb els transeünts que es
van trobant i altres personatges de l'època.
Organitza: CREA

Dissabte 14 de maig a les 22,00 h
Lloc: plaça de l’Aube
Durada: 90 minuts – Tots els públics
Gratuït

Diumenge 15 a les 13,30 h i a les 16,30 h
Lloc: c/ Major i Pl. de l'Ajuntament
Durada: 30 minuts – Tots els públics
Gratuït

BALL DEL PAÍS A LES ERES DEL CARASOL I CONCURS DE CANTADORS
ESPECTACLE
Protagonitzat per Grup Paracota, la colla de dolçainers
i tabaleters Sanfaina i el Grup musical Suc d’Anguila
amb els participants al concurs de cantadors (prèvia
inscripció a la Fonda del Músic).
Organitza: La Lira Ampostina
Diumenge 15 a les 18,00 h
Lloc: Fonda del Músic/ Pl. del Carasol
Durada: 60 minuts – Tots els públics
Gratuït

CONCERT: Compositors catalans de
tombant del segle (1875-1910)
ESPECTACLE
Concert amb les peces destacades del compositors
catalans de les acaballes del segle XX.
Organitza: Secció local d'ERC i Cafè Republicà
Dissabte 14 a les 22,30 h
Lloc: Cafè Republicà / c/ Sant Josep
Durada: 60 minuts - Tots els públics
Gratuït

ESCENIFICACIó (Les cosidores)
AMBIENT D'ÈPOCA

LA RONDALLA A LES TAVERNES
ITINERANT
Guardet lo Cantador acompanyat per la seua rondalla
visitaran i animaran amb música les diferents tavernes i
fondes de la Festa amb la seves jotes.
Dissabte 14 a les 22,30 h
Lloc: Tavernes i Fondes de la Festa
Durada: 60 minuts – Tots els públics
Gratuït

TERTÚLIES D'ÈPOCA
A LA BARBERIA GARRIGA

CONCERT SERENATA
ESPECTACLE
Concert protagonitzat per la Banda de l'Escola de música de la Lira Ampostina amb un repertori d'època.
Organitza: Banda de l'Escola de la Lira Ampostina
Diumenge 15 a les 20,00 h
Lloc: Fonda del Músic / Pl. Carasol
Durada: 60 minuts – Tots els públics
Gratuït

CONCERT SERENATA
ESPECTACLE

AMBIENT D'ÈPOCA
Assegudes al carrer prenent la fresca, les cinc dones
parlen de qüestions del dia a dia i de la duresa de la
vida a la ribera mentre cusen al carrer.
Organitza: CREA
Dissabte 14 a les 21,00 h i a les 21,30 h
Diumenge 15 a les 23,00 h i a les 23,30 h
Lloc: c/ Sant Joan, 8
Durada: 20 minuts – Tots els públics
Gratuït

CANTADA DE RONDALLES I DE
L'HIMNE (Oh! Amposta)
Ambient D'ÈPOCA
Els alumnes 2n. de Primària cantaran unes rondalles i
5è i 6è cantaran una adaptació de l'himne Oh! Amposta, juntament amb la bandeta de l'escola.
Organitza: Col·legi Sagrat Cor d'Amposta
Dissabte 14 a les 18,30 h
Lloc: Pl. de l'Ajuntament
Durada: 30 minuts – Tots els públics
Gratuït

El grup de «clients de la barberia» juntament amb els
tertulians d'Amposta Ràdio escenificaran converses
d'època sobre música, festes, fútbol, obres i altres
temes de la vida quotidiana de l'Amposta de principis
de segle.
Organitza: Barberia Garriga
Dissabte 14 a les 17,00 h
Diumenge 15 a les 13,15 h
Lloc: c/ Major, 13
Durada: 45 minuts – Tots els públics
Gratuït

Concert protagonitzat per la Banda de l'Escola de música de la Lira Ampostina amb un repertori d'època.
Organitza: Banda de l'Escola de la Lira Ampostina
Diumenge 15 a les 20,00 h
Lloc: Fonda del Músic / Pl. Carasol
Durada: 60 minuts – Tots els públics
Gratuït

SIGNATURA DE LLIBRES
PER L'ESCRIPTORA AMPOSTINA
ESTELA FERRÉ
GASTRONOMIA/TRADICIONS

CAMPIONAT DE MORRA
Gastronomia/ Tradicions
Tradicional campionat d'un dels jocs molt conegut que
es desenvolupava als bars i tavernes de l'època caracteritzat per comptar amb els dits.
Organitza: Taverna Somriu
Dissabte 14 de maig a les 18,00 h
Lloc: Taverna Somriu / c/ Corsini
Durada: 180 minuts – Tots els públics
Gratuït

A la parada de la Llibreria la Gavina de Clara Salvadó,
l'escriptora ampostina Estela Ferré estarà signant els
seus llibres.
Organitza: Llibreria la Gavina
Diumenge 15 a les 12,00 h
Lloc: Para de la Llibreria la Gavina - c/ Major 21
Durada: 60 minuts – Tots els públics
Gratuït

festadelmercat.cat
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INDEX D’ACTIVITATS

EXPOSICIONS

ACTES PROPIS
- Anita arriba pel Pont Penjant
- Amposta: la nova ciutat – Acte inaugural
-Toc d’inici de la Festa
- Cant de l’himne “Oh Amposta”
-Seguici de la Festa amb la Banda de la Fila
- Visita i lliurament als comerços premiats en el Vè concurs
d’aparadors de la Festa

Cent anys del vapor “Anita”
Lloc: vestíbul de l’Ajuntament d’Amposta
Dates: del 13 al 20 de maig
L’exposició és una part de la que s’ha mostrat al Museu
de les Terres de l’Ebre els mesos de març i abril, produïda amb motiu del centenari de l’avarada del vapor “Anita”, per part dels Serveis Territorials del Departament de
Cultura a les Terres de l’Ebre, l’Arxiu Comarcal del Baix
Ebre i el Museu de les Terres de l’Ebre.
La mostra recupera la memòria gràfica i documental de
l’últim vaixell de vapor que va navegar per l’Ebre, l’Anita, construït a una de les foneries més importants de
Tortosa, per encàrrec de Lluís G. Pons, membre de l’alta
burgesia de Barcelona, llavors propietari també de l’illa
de Buda. L’Anita va navegar entre els anys 1915 i 1929, i
és encara avui una referència identitària en la memòria
popular i un símbol de la navegació històrica per l’Ebre.
L’exposició inclou unes fotografies de la Colònia Pons,
una de les set colònies tèxtils del municipi de Puig-reig
(El Berguedà), fundada l’any 1875 per la família Pons,
i que és la colònia industrial més important, formada
per diversos edificis i elements destacats, com l’espai de
producció, els habitatges per als obrers i zona de serveis
(escola, botigues, forn....) i la zona residencial, formada
per la casa-convent, les torres dels propietaris, el jardí i
l’església. Tot el conjunt és inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

LA TAVERNA DE LA FILA
La Unió Filharmònica d’Amposta té previst, com ha fet
des de la primera edició, muntar una parada – exposició
ubicada al c/. Major, on es podrà gaudir de una mostra
de fotos antigues des de la seva Fundació l’any 1917,
que formen part de l’arxiu històric de la societat, així
com instruments musicals que han format part de la
història de la banda de música.

Presentació del curs
"Ens retratem a l'Amposta abans?"
Lloc: Vestíbul Ajuntament Amposta.
Organitzen: MTTE, Ajuntament d'Amposta i Foto Club
de les Terres de l'Ebre

ESPECTACLES
- Jotanita al vapor
- Viatge històrico poètic per l’Amposta centenària: la Lira i
el vapor Anita
- Vermouth danzat i altres varietés: “ La boda del Marquès”
- Escenificació del Mercat a la Plaça: Ja tornem a ser-hi
- Circ Mozzarella
- Cinema mut: “Amposta mon amour”
- Cabaret Ampolino:”Sang d’artista”
- Sarsuela: “Els nebots del Capità”
- Concert de la Big Band de la Fila
- Ball del país a les Eres del Carassol i Concurs de cantadors
- Concert: compositors catalans de tombant de segle
(1875-1910)
- Concert-Serenata
- Una carretada de contes
ITINERANTS

"100 anys d'arrels musicals de la Lira
Ampostina (1916 – 2016).
Museu de les Terres de l'Ebre. c/ Gran Capità, 34
Organitza: Lira Ampostina
Col·labora: Ajuntament d'Amposta i Museu de les
Terres de l'Ebre

- Seguici de la Festa amb la Banda de la Fila
- Arribada de Don Francisco de Villamediana i les cupletistes
- La rondalla pels carrers de la Festa
- Arriben les caramelles
- Entrada del Circ Mozzarella pel Pont Penjant
- La rondalla a les tavernes
- Diana pels carrers
- Arribada i concentració de cotxes d’època
- L’enramada
GASTRONOMIA/TRADICIONS
- Obertura de Mercat d’època
- II “Tasta el Mercat de Nit per la Festa”
- Dibuixa i pinta: “il·lustrarem lo Vapor Anita i personatges
de l’època”
- Signatura de llibres per l’escriptora ampostina Estela
Ferré
- Jocs de taverna
- Campionat de Morra
- Dibuixa i pinta: “ Il·lustrem cartellisme de l’època post-impressionista i modernista”
- A què vols jugar? : Els jocs tradicionals d’època.
AMBIENT D’ÈPOCA
-Obertura del Mercat d’època
-Anem a ballar a la plaça de l’Aube
- II “Tasta el Mercat de Nit per la Festa”
-Gimkama nocturna “Enigma 107”
-Diana pels carrers
-Animació teatral : “Ximo i Pepet”
-Tertúlies d’època a la Barberia Garriga
-Tallers de ball popular
-Cantada de rondalles i de l’Himne “Oh Amposta”
-Representació teatral “Les cosidores”
- El ball de la Festa Major
- Demostració de Balls d’època
- Concentració de cotxes d’època
DES DE L’AMPOSTA CENTENÀRIA
- El mossèn i el guàrdia civil
- L’ esmolet
- Un pastor, un gos i 300 ovelles creuen Amposta
- Passejades amb carro d’època
- venedor ambulant amb burret
- l’ orxatero arriba al castell
- Ronda del sereno pels carrers
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II Tasta el Mercat de Nit per la Festa
Després de l’èxit que va tenir la primera edició del Tasta el Mercat de Nit, en el marc del FesticAM, l’octubre de
l’any passat, els venedors del Mercat Municipal han decidit repetir l’experiència per la Festa del Mercat. “Com que
la primera edició va tenir tant acceptació, en aquesta segona s’ha previst un increment dels tastos”, assenyala la
regidora de Comerç i Mercat Municipal, “se’n serviran fins a 6.000”. Fins a 13 parades hi participaran, guarnides amb
elements de l’època. Els tastos se serviran entre les vuit de la tarda (després del pregó inaugural) i fins les onze de
la nit. El tiquet per tast serà de tres euros.
Aquesta és la relació de venedors que oferiran tapes amb productes de proximitat i receptes de la cuina tradicional

Relació de comerços del mercat que oferiran les tapes
degustació dels productes de proximitat amb ingredients de la cuina tradicional de les Terres de l'Ebre

6) FRUITES I VERDURES ROSA
Cargols amb salsa
Menjar blanc

1) SALAONS TRILLO
Esqueixada
Musclos amb escabetx de les Ries
Variat del terreny

7) FRUITES I VERDURES MARGA
Carxofes en frito
Bunyols de carxofa amb amanida
Clotxa
Pots de macedonia
Torrades d’escalivada

2) CARNS LAFONT
Rollet de mousse de botifarra amb all-i-oli
Formatge de cabra amb melmelada i fresa sencera
Pinxo variat d’embotits de la casa
Mandonguilles antigues amb la seua salsa
Filet de porc amb foie i melmelada
3) PEIXOS CLAUDIO
Pop a la Gallega
Pop a la Feria
Salpicó de Pop
4) DOLORS OLIVES i JORDI PEIXATERIA i SALAONS
Arròs caldós amb galeres
Empedrat
Menjar blanc
Pizza infantil
5) QUEVIURES ELI i ANGEL
Selecció de formatges, embotits i fumats

8) LES DELICIES COMESTIBLES
Canelons de pernil dolç
Croquetes de pollastre i llagostí
Esqueixada d’abadejo
Torrades variades
Dolç típic i mistela en variat de crema
9) CARNISSERIA BELTRAN
Canelons
Torrades variades
Callos del terreny
Mandonguilles
10) CARNISSERIA XARCUTERIA VILLAROYA
“Brocheta” d’embotits artesans
Mandonguilles amb salsa d’ametlles
Croquetes casolanes de carn
Paella de muntanya
Canelons de ternasco

11) CARNISSERIA MIRO
Pinxos de tres sabors amb pebrot i albergínia escalivada
Pinxos de botifarra de carn, xoricet i salsitxa amb all-i-oli
Canelons de carn amb llit de pasta de full
Tauleta de pernil, formatge i embotits amb pa i tomàquets
Fideus a l’estil d’abans
12) MARi LOURDES PEIXATERIA
Arròs d’abadejo i carxofa
Fideuada
Mandonguilles d’abadejo en ceba i tomata fregida
Bunyols d’abadejo
Croquetes de peix
Mandonguilles de canana en pèsols
Una petita clotxa
Un plat de variat
13) CARNISSERIA QUERAL
Llesca de botifarra d’arròs
Llesca de llonganissa
Patates de corral
Truita de botifarra de carn amb all tendre
Costella en caragols
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RELACIÓ DE PARADES I DEMOSTRACIÓ C/ NOU
D’OFICIS TRADICIONALS AL NUCLI ANTIC
PLAÇA AJUNTAMENT
Art Pauma. Les Cabasseres del Mas.
Terrissa J. Cortiella. La Galera.
Torneados Serra. Artesania en fusta.
Teixits Joana. Venda de roba tradicional.
El Racó de la Iaia. Artesania en vitralls.
Les teranyines del Corral. Demostració ofici de teixidora
Dirk Frike. Sabater artesà
Delta produccions. Fotògraf d’època
Caballé Construccions. Reproducció d’una barraca
L’esperit de Comte, aiguardent i Licors. Demostració
elaboració aiguardent
Francisco Torà. Demostració ofici matalasser
Impremta Ampostina. Demostració ofici impressor
La Deriva. Venda de contes
Robes Creixell. Confecció i venda de roba tradicional
M. Carmen Homedes. Demostració ofici planxadora
C/ MAJOR

MERCAT D’ÈPOCA I DEMOSTRACIÓ
D’OFICIS TRADICIONALS
Recrea les parades ambulants del mercat de primers
de segle XX. S’agrupen al carrer Major, plaça de l’Ajuntament, carrer Nou i carrer Corsini. És l’eix central de la
festa i l’element que li dóna nom. Molts dels paradistes són d’Amposta i d’altres poblacions de les Terres de
l’Ebre, i també en venen d’altres contrades, alguns dels
quals són mestres artesans i fan tallers i demostració
dels oficis, tot creant amb les seves eines els productes
artesanals a la mateixa parada.
Durant tots aquests anys hi han participat aiguardenters; fusters; sabaters i artesans del cuir; terrissaire; vidriers; baster; picapedrer; ferrer-forjador; artesans de la
pauma i altres fibres vegetals; joier; vitraller; teixidora;
forners i pastissers; carnissers i xarcuters; barber; restauradors; arts gràfiques; robes i complements de vestit tradicional; productes alimentaris (verdures, fruites,
arròs, pans, dolços, mel, olis, vins, formatges i derivats
làctics, embotits, fruits secs, sèmoles i llegums...); plantes aromàtiques i remeieres; aviram; mobiliari; sabons;
bastons; graneres; joguets; llibres; puntaires...

ACTIVITATS DEL CENTRE DE DIA DE MALALTIES NEURODEGENERATIVES
D'AMPOSTA
- Dimecres 11 de Maig: Ornamentació del centre de dia
i activitats relacionades amb la Festa del Mercat.
- Dijous 12 de Maig: Taller de manualitats: confecció de
cistells florals.
- Divendres 13 de Maig: Dinar-rostida d'usuaris i treballadors del centre, juntament amb la Residència d'Avis
d'Amposta i el Centre de dia de Sant Jaume. I a la tarda,
projecció de la segona pel·lícula de cine mut produïda
per Filmsnòmades i dirigida per l'ampostí Jordi Galo,
"La consulta del Dr. Forcadell".

Doblespai. Exposició i venda objectes de fibres vegetals.
Silvia Royo. Exposició de teles, faldes i herbes
Conxi i Enric Tàpias. Joguines de fusta
Pastisseria Pous. Demostració neules artesanes
Exposició de Cabassos.
Carro orxatero
Maria art fotogràfic. Fotògrafa d’època
Mel Adelaida de Tivenys.
Montse Roa. Artesania en cistelleria
Les labors de Cinta i Humbelina. Brodats a mà
Barberia Garriga. Teatralització ofici barber.
La Trisella. Venda de productes de les Terres de l’Ebre
Lo Nostre Arròs. Venda de varietats d’arròs
Llibreria Gavina. Venda de llibres
Escola Agustí Barberà. Venda de sabó moll
Gremi de Panaders d’Amposta. Venda de pastissets i
pastes
Embotits artesans Marilen
Càmara Arrossera del Montsià. Venda de varietats
d’arròs
La Ñaña de Sofia. Articles de fusta i tela
Puntaires del Montsià. Exposició i demostració ofici
Manuel Meca. Sabó moll i maquetes de fusta
Julián Querol. Gaiatos, graneres i servei d’esmolet
C/ SANT JOSEP
Delterreno. Camisetes, bosses i pins

Efrén Cofiné. Demostració ofici de ferrer-forjador.
Delicius. Venda de llavors i fruites deshidratades.
Siempre Soap. Venda de sabons i cosmètics naturals
Martina Martin. Titelles i joguines artesanes
La Teteria del Montseny. Tés i espècies
Embotits artesans J. Mallol
Formatges Montbrú
Olga Ventura. Bijuteria de cuir i de llavors
Cinta fet a mà. Roba per a xiquets
J. C. Artesania. Treballs en fusta d’olivera
Tere Romero. Bijuteria en plata
C/ CORSINI (CARA-SOL)
Panaderia didàctica.
Mas queseros.
Ecoriginal. Venda de sèsam i llavors caramel·litzades
Cervesa Artesana Vier.
La Cuina de la Lore. Coques salades i pastes.
Mª Dolores Herrero. Articles de pauma i espart.
Lluis Valls. Joguines i titelles de fusta.
Barberia Plazas.
Artesans Vilanova. Embotits artesans.
Distribucions Làctiques Osona: llet fresca, iogourts,
mató...
Tot Motxilles. Treballs en roba de farcell.
Embotits Sarrió.
Aceitunas y salazones Moreno.
Manuel Villarroya: farina de garrofa, mel, oli, vi del Perelló.
Marcos Añó. Venda de bijuteria, maquetes...
Delícies de l’Ebre. Embotits artesans.
Turrones Blasco.
Forn de pa antic.
Venda d’objectes antics.
C/ SANT PERE
Jaume sales. Venda de cireres de Miravet
Els drapets de la Sandra. Patchwork
Ceràmiques Papaseit. Terrissa tradicional.
Pan sano, pan artesano
Embotits Unió Artesana. Embotits i formatges
Dit i Fet: encens, veles… naturals
Amb un parell de mans: cabassos, i complements fets
a mà
Natur Tresor. Treballs amb pedra hematita
Ensucrada. Pastisseria creativa
Carnisseria Lluís
Ignacio Alonso Mansilla. Joguets de fusta
El triskel: garrapinyades artesanes

Residència d'Avis d'Amposta
Dimarts 10: Taller de confecció de bijuteria de l’època
Dimecres 11: Taller d’ornamentació del centre
Dijous 12: Taller de cuina : Panoli
Divendres 13: Dinar de germanor amb els residents,
usuaris del centre de dia i els seus familiars, usuaris del
CDMND i del Centre de dia de Sant Jaume, i el personal
Dissabte 14: Passejada pels carrers de la Festa del Mercat i vermouth a la tasca
Diumenge 15: Projecció del documental “Els que es
quedaren” dirigit per Vanesa Batista i produït per Fils
Nòmades en coproducció amb Televisió de Catalunya.

festadelmercat.cat
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VII JORNADES
GASTRONÒMIQUES

La gastronomia ampostina 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.

LO TAST

LA BRASA

LO PATI D'AGUSTÍ

BOSC DE RIBERA

Ronda del Mar, 23 – Poblenou del Delta
Telèfon 619 488 864

Madrid, 12 – Amposta
Telèfon 977 700 203

Ebre, 10
Poblenou del Delta
Telèfon 977 053 000 – 676 512 242

Berlín, 4 – Polígon les Tosses
Amposta
Tel 977 70 22 80

MENÚ ESMORZAR
Sardina salada en tomata i allet
Escrita en suc
Cacaus
Vi Gandesa, aigua, gasosa
Preu 8€

MENÚ
ENTRANTS
Amanida verda
Assortiment de pernil
i formatge
PLAT
Pollastre o conill o parrillada de carn
o bistec o pop o xai
a la brasa amb guarnició
POSTRES CASOLANS
Flam o Crema catalana o menjar blanc
o fruita del temps
BEGUDES
Vi, gasosa
Pa i cafès

MENÚ
ENTRANTS
Esqueixada de bacallà
Croquetes casolanes i musclos al vapor
PLAT
Arròs pelat o marinera
o arròs negre o fideuada
BEGUDA
Vi Dinastia Vianco Rioja
POSTRES a triar
Crema catalana / menjar blanc /
Pastís xocolata / mel i mató

MENÚ
ENTRANTS A COMPARTIR
Esqueixada catalana amb daus de bacallà i fesolets del Ganxet
Torradetes d'escalivada amb sardinetes
en escabetx
Bunyolets de bacallà casolans
Calamarsó, allets tendres i tomàquet
confitat
1r PLAT
Caldereta de sopa de peix i marisc amb
fideus o Escudella catalana amb pilotes,
cigrons i pilotetes
2n PLAT
Arròs a la cassola amb ànec del Delta i
verduretes de l'horta (Supl. 5€) o
Suprema de bacallà als allets cremats
amb trinxat de patata i pebrots del
padró o Codornius en escabetx amb
clau i lloré
POSTRES
Pa amb vi i sucre o torradetes de pa amb
xocolata «Creo» o Menjar blanc amb
canella
BEGUDES
Ampolla de vi DO Terra Alta i aigua
natural
Cafè cremat

MENÚ DINAR
ENTRANTS
Amanida o musclos vapor/marinera
PLAT
Suquet de peix o anguila en suc o callos
POSTRE
Menjar blanc o vici de taronja
BEGUDES
Vi, gasosa, aigua

Preu: 25,50€
(mínim 2 persones)

Preu: 13€
Preu 18€

LA MAR DEL DELTA
Camping Eucaliptus – Amposta
Telèfon 977 479 148 – 636 574 328

MENÚ
ENTRANTS
Torrada d’escalivada en anxova
Xapadillo d’anguila
Musclos en salsa romesco
PLAT
Paella de crancs i galeres o Paella marinera o Fideuada o Arròs negre
POSTRE
Menjar blanc
BEGUDES
Vi de la casa, aigua, gasosa
Cafè, tallat, carajillo o infusions

TEMPS DE TERRA
BON GUST
Josep Tarradelles, 130
Amposta
Telèfon 977 703 867 – 607 421 084

MENÚ
ENTRANTS
Anguila fumada
1r PLAT
Arròs, col i fesols
2n PLAT
Mandonguilles de la iaia amb tomàquet
i farigola del Montsià
POSTRE
Flam de mato
BEGUDA
Vi, gasosa, aigua i cafè
Preu: 18€

Preu: 23€

MENÚ
Amanida Temps de Terra
Crema de verdures de temporada
Arròs de verdures amb costella de porc
de la vall
Carn a la brasa amb acompanyament
Postres i cafè
Aigua, pa i vi

Preu: 25€
Preu: 25€

per persona (Mínim 2 persones)

L'ANTIC

XIRIBECS

Av de la Ràpita, 128
Amposta
Telèfon 977 705 519

Suïssa, 2
Amposta
Tel. 977 70 72 60

Mínim 2 persones

Mínim 2 persones

MEDITERRANI BLAU
LA GRAMOLA

Partida Ametller s7n – Finca Cabiscol
Amposta
Telèfon 977 090 894

Estel, 12 – Amposta
Telèfon 977 706 633 – 609 748 800

Platja Eucaliptus, s/n
Amposta
Telèfon 977 479 079

MENÚ SOPAR
ENTRANTS
Torradetes amb escalivada
i Coca de recapte
PLAT
Abadejo amb all i ali
o Pollastre a la camperola
POSTRE
Carquinyols amb mousse de maduixa
BEGUDES
Vi, aigua, pa i cafè

MENÚ
ENTRANTS
Torradetes d'anguila fumada
Calamarset amb ceba
Musclos marinera
PLAT
Arròs tot pelat o paella Mediterrani
POSTRE
Menja blanc o crema catalana
BEGUDES
Aigües, vi Terra Alta i cafè

Preu: 15€

Preu: 25€

MENÚ
ENTRANTS
Amanida de tomàquet amb
sardina de casco o Esqueixada de
bacallà o Sardineta en escabetx
PRIMER PLAT
Sopa de peix o Sípia amb pèsols
o Sopa bruta
SEGON PLAT
Rostit de pollastre o Bacallà amb
samfaina o Guatlles amb escabetx
POSTRES
Pa amb vi i sucre o Menjar blanc
BEGUDES
Vi, aigua i cafè
Preu: 20€

ENTRANTS
Caragolets en salseta
Amanida de tomàquets de l'hort amb
sardines i ceba
Trinxat de botifarra d'arròs amb ou i
tomata
Sopa de farigola
PLAT A ESCOLLIR
Arròs, col i fesols o
Graellada de carn o
Bacallà amb samfaina
POSTRES
Menjar blanc o postres de la casa
BEGUDES
Aigua, refresc o vi de la casa
Cafè i pastes

Mínim 2 persones

Preu: 20€
Mínim 2 persones
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Reservaʼt les dates
de la novena edició
19, 20 i 21
de maig de 2017

t’esperem!
festadelmercat.cat

