
AGENDA CULTURAL SETEMBRE 2021

DISSABTE 4

11.00h

Visita guiada per l'Amposta desconeguda

Descobreix l'interior de la Torre de la Carrova i el patrimoni de la ciutat.

Preu: 5€. Menors de 7 anys gratuït.

Reserva a turismeamposta.cat/visites-guiades

Lloc de sortida: Oficina de turisme

DIUMENGE 5

10.00h

Ruta guiada amb bici per les llacunes

Gaudeix  del  patrimoni  natural  incomparable  de  les  llacunes  de  la  Tancada  i

l'Encanyissada amb un guia de natura.  Pots portar  la teva bici  o llogar-la al  punt  de

sortida.

Preu: 5€. Menors de 7 anys gratuït.

Consulta dates i reserva a turismeamposta.cat/visites-guiades 

Lloc de sortida: Oficina de turisme

DISSABTE 11

Diada Nacional de Catalunya

11.00h

Hissada de la Senyera al Pont Penjant, acompanyats per la Banda de Música La 

Lira Ampostina i La Unió Filharmònica d’Amposta.

Lloc: Pont Penjant d’Amposta

11.15 h

Cant dels Segadors i lectura del Manifest

Lloc: Pont Penjant d’Amposta

19.00h

Concert i ballada a càrrec de la Cobla Ciutat d’Amposta

Lloc:  Plaça Ramon Berenguer IV

DIUMENGE 12

10.00h

Ruta guiada amb bici per les llacunes.

Gaudeix  del  patrimoni  natural  incomparable  de  les  llacunes  de  la  Tancada  i

l'Encanyissada amb un guia de natura.

Pots portar la teva bici o llogar-la al punt de sortida.

Consulta dates i reserva a turismeamposta.cat/visites-guiades

DIMECRES 15 



18:30h

Trobada del Club de Lectura en francès "Amis et Livres" per comentar l'obra "

Les recettes de la vie" de Jacky Durand.

Lloc: Sala Polivalent Biblioteca Comarcal S. J. Arbó

DIVENDRES 17 

Matí

Viatge literari d'Arenys de Mar a les Terres de l'Ebre

El Club de Lectura de la Biblioteca P. Fidel Fita d'Arenys de Mar farà una trobada a la

Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d'Amposta.

Es parlarà de la literatura de les Terres de l'Ebre i es comentarà el llibre de Marta Rojals

"Primavera, estiu, etcètera.."

Amb la participació del Club de Lectura Cafè-Tertúlia" de la Biblioteca d'Amposta.

Lloc: Vestíbul de la Biblioteca

Organitza Central de biblioteques de les TTEE i la Biblioteca d'Amposta

19.00h

Presentació de «La Famolenca»,  revista de la llibreria La Romàntica amb textos  i

obres de les Terres de l'Ebre, amb recital de poesia a càrrec de Las Lorquianas. 

Lloc:  davant la Llibreria La Romàntica (Carrer Corsini, 65)

DISSABTE 18

10.00h

Visita guiada per l'Amposta desconeguda

Descobreix l'interior de la Torre de la Carrova i el patrimoni de la ciutat.

Preu: 5€. Menors de 7 anys gratis.

Reserva a turismeamposta.cat/visites-guiades

Lloc de sortida: Oficina de turisme

19.00h

Itinerari sonor i musical pels paisatges del bosc i les aus de ribera en el marc 
del cicle “Ebre, Música & Patrimoni”. 
Lloc:  via  Verda  del  camí  de  Sirga  a  Amposta  (punt  de  sortida  àrea
d’aparcament entre l’IRTA i vivers)

20.00h

Acte: Premi Amposta 2021

Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica d’Amposta

Places  limitades.  Cal  fer  la  reserva  omplint  el  següent  formulari:

https://intranet.amposta.cat/front/eforms/premi-amposta-2021-inscripcions/102/     

DIUMENGE 19

10.00h

Ruta guiada amb bici per les llacunes.

https://intranet.amposta.cat/front/eforms/premi-amposta-2021-inscripcions/102/
https://intranet.amposta.cat/front/eforms/premi-amposta-2021-inscripcions/102/


Gaudeix  del  patrimoni  natural  incomparable  de  les  llacunes  de  la  Tancada  i

l'Encanyissada amb un guia de natura.

Pots portar la teva bici o llogar-la al punt de sortida.

Consulta dates i reserva a www.turismeamposta.cat/visites-guiades

Lloc de sortida: Oficina de turisme

19.00h

Homenatge a Labordeta i concert a càrrec de Noel Luna

Lloc: davant la Llibreria La Romàntica (C/Corsini,  65)

DILLUNS 20

eLaboratori d'idees: Tardor

Dossier online de propostes de lectura i manualitats per fer en família al voltant del cicle

de les estacions i de les festes i tradicions.

Consultable a la web (www.amposta.cat) i l’instagram de la biblioteca (@biblioamposta)

DIMARTS 21 

18.00h

Xerrada i taller sobre musicoteràpia a càrrec de Mònica de Castro, fundadora de

Singular, Música i Alzheimer.

Lloc: Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó

DIMECRES 22 

19:00 h

Presentació del llibre «El somni trencat. Amposta: Revolució, guerra i exili», de 

l’autor Andreu Caralt, guanyador del II Premi de Recerca Jordi Fontanet.

Lliurament del III Premi Jordi Fontanet.

Lloc: Vestíbul de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó

DIJOUS 23

18.30h

Presentació  del  llibre  Antologia  2020  de  Poetes  de  l’Ebre  a  càrrec  de  Glòria

Fandos i recital de poesia.

Lloc: Vestíbul de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó

DIVENDRES 24 

20.00 h.

Presentació de l'obra "Les Marfantes de Fullola", de l'autor Joaquim Vilagrassa,

a càrrec de Montse Llosa.

Lloc: Vestíbul de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.

http://www.amposta.cat/


DISSABTE 25

10.00h

Visita guiada per l'Amposta desconeguda

Descobreix l'interior de la Torre de la Carrova i el patrimoni de la ciutat.

Preu: 5€. Menors de 7 anys gratis.

Reserva a turismeamposta.cat/visites-guiades

18:00 h

Ruta urbana «Espais de dol i memòria de la Batalla de l’Ebre», a càrrec de Terra

Enllà.

Durada: 2 hores.

Lloc: Plaça de l’Aube

Venda d’entrades: www.terraenlla.com o al telèfon 636679969.

Menors de 12 anys gratuït.  De 12 a 17 anys 50%

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.

DIUMENGE 26

10.00h

Ruta guiada amb bici per les llacunes.

Gaudeix  del  patrimoni  natural  incomparable  de  les  llacunes  de  la  Tancada  i

l'Encanyissada amb un guia de natura.

Pots portar la teva bici o llogar-la al punt de sortida.

Consulta dates i reserva a turismeamposta.cat/visites-guiades

19.00h

Temporada Arts Escèniques 2021

«Ramon», un monòleg protagonitzat per Francesc Ferrer, que reflexiona sobre la 

por al compromís, els límits de la llibertat i la impossibilitat d'aturar el pas del temps.

Premi de la Crítica al millor text 2019

Venda d’entrades: www.amposta.cat/vendaentrades o a l’oficina de turisme, cultura i 

festes

Lloc: Auditori de la Unió Filharmònica d’Amposta

Preu: 10€. Amb descomptes.

DIMECRES 29

17.30h

Espectacle de Titelles: La veritable història de la fada de les dents

Lloc: El Casal

http://www.amposta.cat/vendaentrades
http://www.terraenlla.com/


Organitza:  Servei  de  Biblioteques  -  Central  de  Biblioteques  de  les  Terres  de  l'Ebre  -

Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya - Biblioteca Comarcal Sebastià

Juan Arbó

places limitades - inscripcions al correu bcsja@amposta.cat

19.00h

Trobada  del  Club  de  Lectura  "Cafè-Tertúlia",  per  comentar  l'obra  "La  vida

mentirosa de los adultos" d'Elena Ferrante.

Lloc: Sala d'Adults de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó

DIJOUS 30

19.00h

Conferència  «El poblament protohistòric de l’antiga desembocadura de l’Ebre:

els darrers treballs arqueològics al jaciment de l’Antic» (Amposta, Montsià) a

càrrec de Samuel Sardà Seuma (Professor del Departament d’Història i Història de

l’Art. Universitat Rovira i Virgili), arqueòleg director dels treballs a l’Antic.

Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre

Resum: A partir de l’any 2020, l’activació d’un programa d’intervencions arqueològiques

programades al jaciment ampostí de l’Antic, ha permès obtenir un conjunt interessant de

dades  sobre  l’evolució  del  poblament  protohistòric  de  l’àrea  més  propera  a  l’antiga

desembocadura de l’Ebre. Els treballs inicials efectuats fins al moment (campanyes 2020

i 2021) permeten intuir l’existència d’un assentament que hauria estat ocupat des del s.

VIII aC fins al s. I aC. El jaciment s’ubica en un punt geo-estratègic clau de la Serra del

Montsià, fet que li permetia disposar d’un excel·lent control visual del territori. Des de

l’Antic es contempla tota l’àrea deltaica, tractant-se d’un indret que degué actuar com un

nucli referencial per al control de l’antiga línia de costa, dels principals camins terrestres

que travessaven la zona i, molt especialment, del trànsit naval que accedia a les boques

de l’Ebre des de la Mediterrània.

FESTIVALS

De l’1 al 5 de setembre 

XII FANGOFEST: Festival Internacional de Cinema Fantàstic, Terror i Gore

Organitza: Associació Kutrefacto

Lloc: Teatre del Casal 

+ info i contacte: http://www.fantasticgorefestivalamposta.com

Del 23 al 26 de setembre

TERRES TAST

Lloc: El Casal

http://www.fantasticgorefestivalamposta.com/


+info i programa a www.terres.info

 

Del 24 al 26 de setembre

DELTA BIRDING FESTIVAL

L'esdeveniment ornitològic més prestigiós de la Mediterrània.

Lloc: MónNatura Delta de l'Ebre

+info: deltabirdingfestival.com

EXPOSICIONS

Fins el 3 d’octubre

“Paper i fil a la festa. 50 anys del Concurs de Vestits en paper d’Amposta”. 

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

Fins el 30 de setembre
Cicle “Ebre, Música & Patrimoni”. Instal·lació sonora “Paisatges sonors del riu 
Ebre: Llagüters i remeres”
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre

Organitza:  Departament  de  Cultura,  Ajuntament  d’Amposta  i  Museu  de  les
Terres de l’Ebre

JORNADES 

Del 17 de setembre al 17 d'octubre

Jornades Gastronòmiques de l'Arròs

Als restaurants d'Amposta i Poble Nou del Delta

Consulta els menús a turismeamposta.cat/jornades-de-larros

I A L’OCTUBRE:

DISSABTE 2

10.30h

Visita  guiada  al  jaciment  de  l'Antic  (Amposta)  a  càrrec  de  Samuel  Sardà,

director de l'excavació del jaciment 

Lloc de trobada: a les 10 h al Gros Mercat –polígon de l’Oriola- / Es faran grups de 20

persones (aforament màxim 40 persones)/ Recomanacions: roba i calçat còmode per a

caminar 10-15 minuts fins al jaciment).

http://www.terres.info/
http://www.terres.info/

