
 
 

 

AGENDA SETEMBRE 

 

DIJOUS 1 

18.00 h 
Ruta pel Poble Nou del Delta 
Lloc sortida: Ajuntament del Poble Nou 
+info i venda d’entrades:  https://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/ o 
www.amposta.cat/vendaentrades 
 

DISSABTE 3 

11.00 h 
Ruta per l’Amposta desconeguda: nucli antic i recinte del Castell amb tastet al Mercat 
Municipal 
Lloc sortida: Oficina de Turisme 
Reserves a: www.turismeamposta.cat/esdeveniments/ o www.amposta.cat/vendaentrades 
 

DILLUNS  5 
 
19.30 h 
Presentació del curs 2022/2023. 
Lloc:  Auditori de la Unió Filharmònica 
 
DIJOUS 8 

18.00 h 
Ruta pel Poble Nou del Delta 
Lloc sortida: Ajuntament del Poble Nou 
+info i venda d’entrades:  https://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/ i ww.amposta.cat 
 

DIJOUS  8 
22:00 h 
Concert a càrrec de la banda de música de la Unió Filharmònica d'Amposta 
Lloc: Barri de les Quintanes 
 

DISSABTE 10 

11.00 h 
Ruta per l’Amposta desconeguda: nucli antic i recinte del Castell amb tastet al Mercat 
Municipal 
Lloc sortida: Oficina de Turisme 
Reserves a: www.turismeamposta.cat/esdeveniments/ i www.amposta.cat/vendaentrades 
 
18.00 h 

Ruta teatralitzada a la Torre de la Carrova 

https://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/
http://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/
https://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/
http://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/
http://www.amposta.cat/vendaentrades


 
 

 

Lloc: Aparcament de la Torre de la Carrova 

Reserves:www.turismeamposta.cat/esdeveniments/ i www.amposta.cat 

 

DIUMENGE 11 

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
11.00 h 

Concentració a la plaça de l’Ajuntament en motiu de la Diada de Catalunya 

11.15 h 

Sortida des de la plaça per portar la Senyera fins al Pont Penjant, acompanyats per la 
banda de música La Unió Filharmònica. 
 
11.30h 
Hissada de la Senyera al Pont Penjant, acompanyats per la banda de música  La Unió 
Filharmònica interpretant «Els Segadors» (himne Nacional de Catalunya) 
 
11.35 h 
Lectura del manifest institucional de la Diada 
 
19.00h 
Concert i ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat d’Amposta 
Lloc:  Plaça Ramon Berenguer IV 
 

DILLUNS 12 

17.00 h 

Club de lectura "Comença a llegir" 

Lloc: Sala Km0 -Oficina turisme 

 

DIMECRES 14 

19.00 h 

Xerrada d’inauguració del curs escolar i del Campus Extens de la URV Amposta 

2022/2023 “La resolució dels conflictes amb els infants” a càrrec de Xavi Forcadell. 

Lloc: Auditori Municipal 

 

DIVENDRES 16 

17.00 hores 

Club de lectura "Pre-lectoescriptura" grup B 

Lloc: Sala Km0 -Oficina turisme 
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DIVENDRES 16 

18.00h 

Presentació llibre «Yo, vieja» a càrrec de l’autora Anna Freixas. Acte organitzat per la 

biblioteca 

Lloc: Casal Cívic Ramon Ruíz Salgado 

 

19.30 h 

Presentació  de llibre "Serendipia"  de Victoria Panadés i Paco Ibáñez, amb il·lustracions de 

Fèlix Mas. Actuació del grup "Las Lorquianas". 

Lloc:  Casino Recreatiu i Instructiu  

 

20.00h 

Inauguració de l'exposició de Fèlix Mas 

Lloc:  Casino Recreatiu i Instructiu 

 

DIVENDRES 16 

 

21.30 h 
Documental del mes. "El secreto del doctor Grinberg"de la directora Ida Cuéllar. Subtítols: castellà 
i anglés. Durada: 92 minuts. 2020. 
Lloc: El Casal 

Preu entrada 4 €. Venda d’entrada al mateix casal. 

 
DISSABTE 17 
 
DIA DE LA RUMBA CATALANA 

Passat, present i futur de la rumba catalana 

12.00h 

Tallers de guitarra, palmes i persussió 

19.00h 

Taula de debat i història de la rumba 

22.00h 

Concert de rumba catalana 

Lloc: Plaça de l’Ajuntament 
 
18.00 h (2n passi) 
"El secreto del doctor Grinberg" de la directora Ida Cuéllar. Subtítols. Castellà i anglés. 2020. 
Durada: 92 minuts. 
Lloc: El Casal 

Preu entrada 4 €. Venda d’entrada al mateix casal. 



 
 

 

 

DILLUNS 19 

17.00 h 

Club de lectura "Ja sé llegir" 

Lloc: Sala Km0 -Oficina turisme 

 

DIMECRES 21 

19.00h 

"Clàssics catalans a les bebiblioteques". Club de Lectura "Cafè-Tertúlia", llegirà PILAR 

PRIM, de Narcís Oller. Conduirà la sessió Josep Maria Pallàs. 

Lloc: Sala Km0 -Oficina turisme 

 

DIVENDRES 23 
17.00 h 

Club de lectura "Pre-lectoescriptura" grup A 

Lloc: Sala Km0 -Oficina turisme 

 

DISSABTE 24 

DIADA CASTELLERA 

17.00h 

Rebuda i concentració de les 2 colles castellers 

18.00h 

Inici diada castellera 

Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV 

24.00h 

Concert i festa popular amb sessió DJ 

Lloc: La Lira Ampostina 

 

DIUMENGE 25 

19.00h 
4a Gala solidària setmana mundial de l’Alzheimer 
Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica 
Entrada solidària: 5€ 
Venda d’entrades: Oficina de turisme, cultura i festes. 
 
DILLUNS 26 
 

17.00 h 

Club de lectura "Llegeixo molt bé" per a joves a partir de 10 anys 

Lloc: Sala Km0 -Oficina turisme 

Inscripcions:  bcsja@amposta.cat 

mailto:bcsja@amposta.cat


 
 

 

 
DIMECRES 28 
 
de 10.30 a 12.00 h 

L'hora del nadó: contes, cançons, rimes, música,... per a nadons no caminadors. Un espai i 

un temps per compartir amb els vostre nadons i altres famílies. 

Inscripcions a bcsja@amposta.cat 

Lloc: Sala Km0 -Oficina turisme 

 
DIVENDRES 30 
 
19.00h 
Conferència sobre el jaciment de l’Àntic a càrrec de l’arqueòleg Samuel Sardà. 
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre 
 
22.30 h 
Concert Final Fantasy Experience 
Concert simfònic audiovisual inclòs al programa Vídeo Art Game VAG 2022. Apertura de 
portes a les 22.00 h 
Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica 
Preu anticipada: 1,5 €. Preu guixeta: 3 € 
Entrades anticipades fins el 29 de setembre a vag.cat i també a l’oficina de Turisme, 
Cultura i Festes. 
 
DISSABTE 1 D’OCTUBRE 
10.00h 
Visita guiada al jaciment de l’Àntic a càrrec de l’arqueòleg Samuel Sardà 
Lloc de sortida: Gros Mercat 

EXPOSICIONS 

Fins al 13 de novembre de 2022 

Exposició "Art Primer. Artistes de la prehistòria" 

Lloc: Sala d’exposicions temporals del Museu de les Terres de l’Ebre 
 

Des del 23 de setembre fins al 30 d’octubre de 2022 

Exposició "Identitats” en el marc del cicle Ebre, Art Primer & Patrimoni 2022 

Lloc: Vestíbul del Museu de les Terres de l’Ebre 

 

Fins l’11 de setembre 

"Not a matter but il really matters" de l'artista Ryoko Akama Acura d'Arnau Horta. 

Lloc: Centre d'Art Lo Pati 

 

 

 



 
 

 

Fins el dia 2 d’octubre 

Exposició de Fèlix Mas 

Lloc:  Casino Recreatiu i Instructiu 

 

FESTIVALS 
 
Del 8 a l’11 de setembre 
XIII FANGOFEST: Festival Internacional de Cinema Fantàstic, Terror i Gore 
Organitza: Associació Kutrefacto 
Lloc: Teatre del Casal 
+ info i contacte: http://www.fantasticgorefestivalamposta.com 
 
Del 22 al 25 de setembre 
TERRES TAST 
Lloc: Oficina de turisme i la Torre de la Carrova 
+info i programa a www.terres.info 
  
Del 23 al 25 de setembre 
DELTA BIRDING FESTIVAL 
L'esdeveniment ornitològic més prestigiós de la Mediterrània. 
Lloc: MónNatura Delta de l'Ebre 
+info: deltabirdingfestival.com 
 
Del 23 de setembre al 23 d’octubre 
JORNADES GASTRONÒMIQUES DE L’ARRÓS 
+info: www.turisme.cat i oficina de turisme 
 

FESTES BARRI QUINTANES 
 
DIJOUS  8 

22.00h Concert a càrrec de la Banda de Música de la Unió Filharmònica. 

 

DIVENDRES  9 

23.00h  Concert de En&Ton 

 

DISSABTE 10 

18.00h Xocolatada popular i espectacle infantil 

23.00h  Ball popular a càrrec de Pepa’s duet 

 

DIUMENGE 11 

21.30h Correfocs i focs de fi de festa a càrrec del grup de Diables Lo Minotaure 
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VAG 
 
 
DIJOUS 29   

Presentació i networking del 5G – i2CAT – Col·laboratoris 

Espai: Fablab Amposta. (Edifici Lo Sindicat) 

19.00 h 

Trobada de l’organització amb el conferenciant sobre 5G con Oscar Alavedra (Project 

Manager 5G, i2CAT) 

19.30 h 
Inici xerrada sobre el 5G. En acabar l’activitat es realitzarà un networking entre tots els 
assistents per crear sinergies i col·laboracions. 
 
DIVENDRES 30 
 
Cicle de conferències sobre el món dels esports electrònics (e-sports) i la cyberseguretat 

dirigides a un públic jove per mostrar-los que hi ha moltes oportunitats professionals darrere 

els videojocs i també els perills a què es poden exposar. 

Espai: Auditori de la Unió Filharmònica 

 

De 09.30h a 13.00h 

Activitat gratuïta. Aforament limitat. Inscripció a :www.vag.cat 

 
✓ Les noves professions i els e-sports. Max Dalmau, manager d’e-sports (Wizards) ens parlarà 

sobre les professions que hi ha darrere de la indústria dels videojocs, concretament els e-
sports, i les oportunitats de futur d’un negoci que creix any rere any. 

✓ El Català als videojocs. Els membres de Gaming.cat, que recull la comunitat de jugadors 
catalans i de parla catalana més gran de Catalunya, s’encarregarà de mostrar-nos la salut 
del català en l’actualitat en els videojocs i projectes que incentiven la creació d’aquests 
continguts en català. 

✓ Cyberseguretat. Martin Vigo i Alexis Porros condueixen el Podcast hispanoparlant més 
escoltat sobre cyberseguretat, Tierra de Hackers, ens explicaran els perills de segurat que 
existeixen en els videojocs. 

✓ Conferència i2CAT sobre el Col·laboratori Catalunya amb la Joana Barbany i membres del 
VAG. 

✓ Pazos64 i Eric, tancaran el cicle de conferències amb un programa en directe de Charlando 
incluso de Videojuegos, on interactuaran amb el públic assistent. 

 

Acte gratuït. Aforament limitat. Inscripció a :www.vag.cat 

 



 
 

 

Acte inaugural VAG EXPERIENCE 22 a l’Auditori de la Fila d’Amposta. 

Espai: Auditori de la Unió Filharmònica 

 
19.15 h 
Apertura de portes. 
 
19.30h 
Inici inauguració, benvinguda i presentació autoritats i intervenció dels ponents. 
 

▪ Carles Bonet, enginyer informàtic, professor, programador i precursor de desenvolupar el 
material didàctic per a les carreres universitàries de Catalunya, sobre videojocs, i Carles 
Anyó, director de INS Montsià i professor d’informàtica ens parlaran dels estudis reglats 
sobre videojocs  a Catalunya: Amposta es posa al mapa educatiu en videojocs. 

▪ Cèlia Miguel Álvarez, directora de màrqueting de la LVP (Lliga de Videojocs Professional 
del grup Mediapro) ens parlarà sobre el màrqueting i la indústria dels videojocs i del seu 
paper fonamental. 

▪ Eduardo Sánchez, expert internacional en cyberseguretat, ens parlarà sobre seguretat 
informàtica 

 

Acte gratuït. Aforament limitat. Inscripció a :www.vag.cat 

 

Concert simfònic audiovisual 

22.00 h 

Espai: Auditori de la Unió Filharmònica  
 
Concert audiovisual, a càrrec de banda de música la Unió Filharmònica, on s’interpretarà la BSO 
de la prestigiosa saga del videojoc Final Fantasy, combinat amb un espectacle audiovisual a 
càrrec del VAG. 
 
Preu anticipada: 1,5 € 
Preu guixeta: 3 € 
Entrades anticipades fins el 29 de setembre a vag.cat i també a l’oficina de Turisme, Cultura i 
Festes. 
 
Exposició d’Estudis Indie 

Espai: El Casal 
 
12 estudis independents presentaran els seus treballs, majoritàriament estudis catalans, però 
també d’estudis de Madrid i València entre d’altres localitats. 
A més, presentació de l’estudi Rural7Games i el joc Sara The Last Light: el videojoc realitzat al 

curs del VAG i la Diputació sobre creació de videojocs en entorns rurals. 

L’Associació Gaming.cat també participarà a l’event, a més, dissabte 1 d’octubre al matí està 

previst fer una taula rodona sobre diverses temàtiques amb els participants del VAG 

EXPERIENCE’22, amb Lala Escrivà com a moderadora i amb la interacció del públic assistent. 



 
 

 

Accés gratuït. 
 
DISSABTE 1 
 
De 9:30h a14:00h 
Tallers de formació. 
Espai: Institut Montsià 
Preu: 3 € 
Entrades a vag.cat 
 
De 16:30 h a 20:00 h 
Espectacle d’E-SPORTS a càrrec de la LVP (Lliga Professional de Videojocs, del grup Mediapro) 

Espai: Auditori de la Lira Ampostina 
 
La cultura gamer té un paper fonamental en el jovent d’avui dia. La Lliga Professional de 
Videojocs (LVP) ens proposa un espectacle per primera vegada deslocalitzat d’una gran capital 
on un host amenitzarà el show: es projectarà un documental sobre e-sports, el públic podrà 
reptar a dos jugadors professionals de l’equip Wizard del joc League of Legends i una de les 
principals casters de la lliga professional, la Noa, retransmetrà en directe una de les finals més 
èpiques de la història d’aquest videojoc. Es farà el possible que per primera vegada es faci en 
català i es pugui interpretar en llenguatge de signes (pendent de confirmar). La idea és que el 
públic participi i interactuï amb tots els actors, els puguin fer preguntes i els expliquin tot allò 
que va més enllà del videojoc. 
 
Preu entrada anticipada: 3 € 
Preu entrada a guixeta: 5 € 
Entrades anticipades a vag.cat i també a l’Oficina de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta. 
 
21.30h 
Obra de teatre ETCA & VAG – Sebastià Juan Arbó. 
Espai: Plaça de l’Ajuntament 
Espectacle audiovisual i teatral realitzat conjuntament entre l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta 
(ETCA) i el VAG sobre la figura de Sebastià Joan Arbó. Aquest espectacle clausura el VAG 
EXPERIENCE 22 i inicia l’octubre cultural d’Amposta. 
 
Activitat gratuïta. No és necessari obtenir passi per accedir-hi. 
 
I A L’OCTUBRE.... 
 
DIUMENGE 2 

Festa de la Sega 

 

Del 8 al 12 

FESTICAM 

 



 
 

 

Del 19 al 22 

Jornades de Lletres Ebrenques 

 

DIUMENGE 30 

Dia de l’Ecoturisme 


