


Igual que amb el  conreu de la terra, preparant-la per donar la millor 
collita, així hem preparat la nostra festa, La Festa del Mercat a la 
Plaça. La tensió acompanyada d’una il·lusió immediata comença a 
brollar entre pell, tot sembla estar preparat i les mirades cap al cel, 
esperant que l’univers s’uneixi amb aquest clam d’alegria i el temps 
ens  pugui acompanyar per poder gaudir d’una de les festes més 
estimades i esperades del any. 

Ja hem arribat a la setena edició. Set anys durant els quals hem in-
tentat fer-la créixer tant en actes, activitats i espectacles i aquest any 
també hi ha novetats, novetats, que juntament amb les que ja hi són 
de programació habitual, esperem que les gaudeixin amb el mateix 
entusiasme que les hem preparat .Són tres dies de germanor, de 
compartir, de recordar, però aquests tres dies, són el punt final de 
mesos i mesos d’esforç, tenacitat, treball i una dedicació incondicio-
nal i desinteressada de moltíssima gent que ha dedicat part del seu 
temps a donar forma i força a totes les activitats. 



Sempre hem dit que aquesta festa seria impossible sense la col·labo-
ració de la gent d’Amposta, entitats culturals, educatives, esportives 
i tota la gent particular que d’una manera o d’altra forma part dels 
espectacles que donen nom i realitat a la Festa.

En un moment on molts de valors s’han perdut i d’altres estan tron-
tollant, és bo recordar que els nostres avantpassats també ho varen 
passar malament però amb la força i la il·lusió per treure endavant 
un poble, va fer que avui gaudim d’una ciutat en majúscules i podem 
en aquest tres dies retrobar-nos i  i reviure  emocions, sensacions i 
il·lusions dins d’un marc on el temps torna enrere, i nosaltres amb 
ell, recordant en un petit  homenatge a la nostra gent, a la nostra 
terra, a la nostra cultura.  

La nostra Festa s’ha convertit en un referent cultural a tot el territori, 
Que tots els ampostins i ampostines es vesteixin de gala i gaudeixin 
aquests dies de tot el que s’ha preparat, i així poder  reforçar els 
llaços que fan, al cap i a la fi, que una ciutat senti que les seves arrels 
estan més fortes que mai i que res podrà fer trontollar. 

Gràcies a tots, sense vosaltres aquesta Festa no hagués pogut arri-
bar mai a ser el que és. 

Manel Ferré Montañés  Mar Panisello Rodera
Alcalde d’Amposta   Regidora de Cultura i Festes



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.

Oh! Amposta
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)



JOSÉ EUGENIO RIBERA,

L’ENGINYER DEL
PONT PENJANT

José Eugenio Ribera (1864-1936) va ser un enginyer de camins 
avançat en el seu temps. J.E. Ribera havia nascut a París el 1864 i 
era fill de l’enginyer de camins, d’origen tortosí, Pere Ribera Griñó, 
el qual havia hagut d’emigrar per motius polítics. Va ser qui va in-
troduir el formigó armat a l’Estat Espanyol i, al mateix temps, el pri-
mer gran contratista d’obres públiques tal com es concep fins avui. 
Vanguardista i coneixedor de la enginyeria llavors vigent a Europa, 
J.E. Ribera construeix el seu primer pont a Ciaño (Astúries, 1897) 
i es consagra amb el pont de Maria Cristina sobre el riu Urumea, a 
Donostia (1905).

Després de recórrer alguns països d’Europa els últims anys del segle 
XIX, per conèixer i estudiar la construcció d’obres emblemàtiques 
en les quals s’utilitza el sistema de Hennebique, com el pont de la 
Coulouvreniere a Ginebra o l’edifici de correus de Lausana, Ribe-
ra es converteix en el concessionari a Espanya d’aquest sistema de 
construcció revolucionari a Europa al tombant del segle XIX al XX.
En aquests anys, va publicar llibres d’enginyeria que serien claus a 



l’època, com el de “Puentes de hierro económicos, muelles y faros 
sobre palizadas y pilotes metálicos” (1895), en el que destaca el sis-
tema de construcció metàl·lic del Far de Buda, o “Hormigón y ce-
mento armado” (1902). La seva obra més emblemàtica és «Puentes 
de fábrica y hormigón armado», que va realitzar en 4 volums, editats 
des del 1925 fins el 1932. 

Ribera, a més, va ser el primer enginyer de camins que funda una 
empresa d’àmbit estatal (i poc després internacional) amb el repte 
de construir obres públiques amb un alt nivell tecnològic i de gestió 
empresarial: la Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles 
(Hidrocivil), S.A., companyia fundada, com a societat anònima, 
el 1915 coincidint amb la realització de les obres del Pont Penjant 
d’Amposta. 

A més del projecte definitiu de J. Eugenio Ribera, se’n van desesti-
mar uns altres dos per a fer un pont a Amposta, dels enginyers J. M. 
Pagés i F. Grasset. El projecte de Ribera era el més ben solucionat a 
nivell tècnic i també estèticament, ja que era el de més llum – 135 
m - i el de major alçada sobre el riu (6 m. per sobre de la gran riuada 
de 1907), amb dos pilastres de 24 m d’alçada cadascuna.
J. E. Ribera va ser professor i director de l’Escola de Camins de Ma-
drid. Els seus nombrosos estudis es van plasmar en una gran quanti-
tat d’articles publicats a la Revista d’Obres Públiques (ROP). 
El personatge del pregoner de la Festa del Mercat a la Plaça 2015 està 
interpretat per l’actor Àngel Miñana.



Divendres, 15 de maig

16.30 h: Obertura del Mercat de parades de queviures i oficis tradi-
cionals, 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» dedi-
cat 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.
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21:00 h: concentració dels grups participants a la Gimcana noc-
turna “Enigma 106: qui estigui lliure de culpa.. que llenci la pri-
mera 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 pa-
rella i tango argentí. Nit de Milonga.
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 en-
tre la jota i el cabaret. A càrrec de Guardet i la rondalla, grup de 
dansa Paracota, rondalla de corda “Cantem al Llar” i Grup San-
faina.
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. Auditori de la Unió Filharmò-
nica. Companyia: Dh Company. Direcció: Joan Guijarro
Preu: 6,50 €
Venda d’entrades anticipades: Vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la festa: Punt d’Infor-
mació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Fila.



Dissabte, 16 de maig

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 tradi-
cionals, 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 dolçai-
ners 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 (pre-
sident del Casino Ampostino) amb calesa tirada per cavalls, acom-
panyat 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.
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.
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12:00 h: Signatura de llibres per Montse Soriano-Montagut, au-
tora 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’Am-
posta. 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 tabale-
ters 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 Filhar-
mònica d’Amposta, dirigits per Carles Royo. Lloc: Plaça de l’Ajun-
tament.

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”, amb teatre, música i varietats.
Preu: 6,50 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt d’Infor-
mació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).



D
iss

ab
te

 1
6

Ta
rd

a 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 Can-
tons).

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”
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 pro-
duïda 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’Infor-
mació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

17:00-18:15 h: VERMOUTH DANZAT I ALTRES VARIETÉS “Pa-
blito 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’Infor-
mació 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 itine-
rant 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 verdu-
ra 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, au-
tora 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 Tele-
visions 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 carrega-
ven a mans. Visita guiada a l’exposició “Força i pes. Els camàlics 
de l’arròs d’Amposta i als espais 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
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18:00 h: MUSICAL «FUM DE CALIQUENYO» (2015, guió de Mi-
quel 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’Infor-
mació 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 pro-
duïda 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’Infor-
mació 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’Infor-
mació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Fila.



21:30 - 23:00 h:  El Ball de Festa Major, amb l’actuació de la ban-
da 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 Mi-
quel 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’Infor-
mació 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 ron-
dalla i el grup de dansa Paracota.
Lloc: Placeta del Cara-sol (c/ Corsini).

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

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’Infor-
mació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).
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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’Infor-
mació 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. D
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Diumenge, 17 de maig

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 tradi-
cionals, 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 dolçai-
ners 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.
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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 Filhar-
mònica d’Amposta.
Lloc: recorregut pels carrers del Mercat, al nucli antic.

11:30 h: Espectacle de jota i cant Arriben les plegadores de garro-
fes, 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 Am-
posta”.
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 Mu-
seu 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, au-
tora de «Posant 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 



Ta
rd

e
so: Musics & Classics. 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.
Espectacle patrocinat per FECOAM, Federació de Comerç d’Am-
posta

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, dirigi-
da 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, músi-
ca 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’Infor-
mació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

16:30 h: Acte d’homenatge al sr. Joaquín Fibla Maigí, amb el des-
cobriment 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 itine-
rant 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.

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’Infor-
mació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

18:00 h: AMPOLINO “La primera pedra”. 5 anys del Cabaret a 
Amposta
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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’Infor-
mació 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 Paraco-
ta, 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 verdu-
ra 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, acom-
panyats 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 €.
Venda d’entrades anticipades: vestíbul de l’Ajuntament. Dies de la Festa: Punt d’Infor-
mació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament).

19:00 h: MUSICAL «FUM DE CALIQUENYO» (2015, guió de Mi-
quel 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’Infor-
mació 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’Infor-
mació de la Festa (Plaça de l’Ajuntament) i taquilla de La Fila.

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 CENTE-
NARI 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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TALLERS PER A LA FESTA

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

TALLER D’INDUMENTÀRIA I COMPLEMENTS DE LA FES-
TA. 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

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 Publi-
citària 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 pedagò-
gic i pràctic realitzat conjuntament pels alumnes de 2n de Gràfica 
Publicitària d’Esardi i les artesanes del Museu de la Pauma del 
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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:
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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

TEMPS DE TERRA – LA VALL DE CABISCOL

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 Taver-
na «Lo torill» (c/ Sant Josep).

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

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 relacio-
nats amb la temàtica de la Festa del Mercat, a càrrec de l’Associació 
de Voluntaris d’Amposta.
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LA FONDA DEL MÚSIC
de 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 men-
jars i begudes durant els tres dies de la Festa. Hi haurà una petita 
exposició de fotografies i instruments antics i també podreu adqui-
rir 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)
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TAVERNES I FONDES AL CARRER



CENTRES SOCIOSANITARIS I EDUCATIUS 

ACTIVITATS 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
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 produï-
da 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 D’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. Con-
tinuem 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, pesca-
dors 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 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
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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

C/ Tarragona, 4
Amposta

Tel. 977 70 76 54

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.

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

Preu
5 € IVA inclòs

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

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

Preu
25 €/persona IVA inclòs

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
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Lo Pati d’Agustí 

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

Horari: Obert tots els dies, excepte 
dimarts.

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

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

Plat (tot fet a la llenya) a escollir 
entre, Arròs tot pelat, Arròs a la 
marinera, Paella mixta, Arròs 
negre, Fideuà

Postres a escollir entre:
Crema catalana, Menja blanc , 
Pastís de xocolata, Mel i mató

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

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

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

Beguda
Vi, aigua i cafè

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

Entrants: (a escollir)
Amanida de tomàquet amb sardina 
de casco, Esqueixada de bacallà, 
Sardineta en escabetx

Primer Plat (a escollir)
Sopa de peix, Sípia amb fesols, Sopa 
bruta

Segon Plat (a escollir)
Rostit de pollastre, Bacallà amb 
samfaina, Guatlles amb escabetx

Postres (a escollir)
Pa amb vi i sucre, Menjar blanc
Beguda
Vi, aigua i cafè



Àrea de Cultura i Festes
Plaça Espanya, 6, 2a
Tel. 977 70 09 04
culturapont@amposta.cat

facebook.com/festadelmercatalaplaca

comparteix les teves fotografies amb:
#festadelmercatamposta
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