
AGENDA CULTURAL AMPOSTA

ABRIL 2021

DIJOUS 1

20.00 h

CONCERT DE PRIMAVERA

Amb el Cor de La Lira Ampostina, amb la direcció de Núria Francino Murgadas

i la Banda de Música de La Lira Ampostina, amb la direcció de Agustí Roé Juan

Lloc: Teatre-Auditori La Lira Ampostina.

Entrada lliure amb prèvia reserva a: http://laliraampostina.com

DISSABTE 3

10.00 h 

Ruta guiada per l’Encanyissada amb bicicleta.

Durada:  4 hores.

Preu: 5€ per persona, (menors de 6 anys gratuït)

Lloc de sortida: Ofcina de Turisme d’Amposta.

Venda d’entrades: https:/www.amposta.cat o a l’ofcina de cultura i festes.
Aforament limitat.

ART FORA DELS PATIS al Poble Nou del Delta

12.00 h

Pregó d’obertura a càrrec de Las Lorquianas

Espectacle del Fakir Testa: «Perillosament divertit»

És un espectacle familiar en continu creixement del Fakir Testa. Entre històries i bromes amb el

públic mostrarà grans clàssics, i sorprenents reptes mentals i físics mai vists, barrejats en aquest

cocktail d'adrenalina i elegància.

Recomanat per a tots els públics.

Lloc: Pista poliesportiva Poble Nou del Delta.

Durada: 60 minuts.

Preu: 5 € (a partir de 6 anys)

Venda d’entrades: www.amposta.cat o a l’ofcina de cultura i festes.

Aforament limitat.

http://laliraampostina.com/


18.00 h

Concert de Clàudia Xiva i David Espinós

Clàudia  Xiva  (veu,  guitarra)  i  David Espinós (guitarra,  piano)  ens presenten un repertori  molt

variat  en  format  duet.  El  seu  repertori  va  des  de  la  bossa  nova  més  tradicional  com  How

Insentisive  o  Corcovado  fns  temes  de  cantautores  catalanes  contemporànies  com  Judith

Netherman, passant pels temes pop de sempre d'autors com Steve Wonder o The Police i algun

standar de Jazz tradicional.

Recomanat per a tots els públics

Lloc: Pista poliesportiva Poble Nou del Delta

Durada: 60 minuts.

Preu: 5 € (a partir de 6 anys)

Venda d’entrades: www.amposta.cat o a l’ofcina de cultura i festes.
Aforament limitat.

DIUMENGE 4

10.00 h

Ruta de descoberta de natura: l'Embut

Les guies de GEPEC ens donaran una visió ecològica i sostenible d’un dels punts amb més sensi-
bles del Delta de l’Ebre, l’Embut. Mitjançant una visita guiada podrem descobrir indrets com la lla -
cuna de l’Encayissada, l’Embut i altres indrets del Delta! Així mateix, descobrirem quin paper ju-
guen les llacunes, així com la fauna i fora que hi amaguen, mentre observem l’entorn natural.

Recomanat a partir de 8 anys.
Lloc de trobada: Poble Nou del Delta
Durada: 2 hores.
Venda d’entrades: www.amposta.cat o a l’ofcina de cultura i festes.
Aforament limitat.

12.00 h

ART FORA DELS PATIS al Poble Nou del Delta

Espectacle familiar de màgia a càrrec del mag Ivan Arribas

El mag Ivan Arribas ens proposa un espectacle ple de misteri, sorpreses i en clau d'humor, on
s'uneix la participació de “l'espectador” amb números visuals i entranyables. Un recorregut emo-
cional amb el suport de la màgia combinant la improvisació amb el públic i jocs efcaços d'il·lusio-
nisme.
Veuràs màgia de saló, cèrcols, cordes, mocadors, objectes del propi públic que es fan màgics; nú-
meros molt divertits i altres poètics, amb la fnalitat de produir no sols entreteniment, sinó també
l'emoció de misteri que anul·la la raó davant l'impossible.



Recomanat per a tots els públics.

Lloc: Pista poliesportiva Poble Nou del Delta.

Durada: 60 minuts.

Preu: 5 € (a partir de 6 anys)

Venda d’entrades: www.amposta.cat o a l’ofcina de cultura i festes.

Aforament limitat.

DIVENDRES 9

21.30 h

Documental del Mes (tornem al Casal)

Títol: "Oeconomia". Dir: Carmen Losmann, 2020. 89 m. Alemanya.

Documental en alemany i anglès, amb subtítols en català.

Lloc: Casal d'Amposta

2n passi: dissabte 10 d’abril, a les 18 h.

DISSABTE 10

11.00h

Conta-contes "Riu amunt, riu avall" a càrrec d'Eva i Lluc de Tatakua Coop.

Places limitades, inscripcions al correu bcsja@amposta.cat

Lloc:  Plaça de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.

11.00 h

Ruta guiada per l’Amposta desconeguda

Durada:  3 hores.

Preu: 5€ per persona, (menors de 6 anys gratuït)

Lloc de sortida: Ofcina de Turisme d’Amposta.

Venda d’entrades: https:/www.amposta.cat o a l’ofcina de cultura i festes.
Aforament limitat.

18.00h

Teatre familiar La Xarxa:
Sopa de pedres d’Engruna Teatre
Recomanat per a tots els públics

Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Durada: 55 min.

Preu: 6 € socis i carnet jove. 7 € no socis.

Venda entrades: www.xarxaamposta.fla12.cat

http://www.xarxaamposta.fila12.cat/
mailto:bcsja@amposta.cat


18.00 h

Visita històrica al Poble Nou del Delta

Visita teatralitzada! Un personatge del passat ens visitarà per explicar-nos, de primera mà, la his-
tòria del Poble Nou del Delta.
Lloc de trobada: davant de l’església del Poble Nou del Delta.
Durada: 60 minuts.
Preu: 5 € (a partir de 6 anys)
Venda d’entrades: www.amposta.cat o a l’ofcina de cultura i festes.
Aforament limitat.

DIMARTS 13

Laboratori d'idees: Fades, compartirem contes i manualitats sobre el màgic món de les

fades.

Lloc: A l'instagram de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.

DIMECRES 14

11.00 h

Directe d'instagram amb Laia Oraá de Casa de Luna sobre Novetats en LIJ per preparar-

mos per Sant Jordi.

19.30 h

Presentació  del  llibre  «Aigües»,  una aproximació a  les  Terres de l'Ebre,  d’Àlvaro Arasa

Tuliesa, editat per EbreRecerca.

Llibre que explica la qualitat de les aigües superfcials, de fonts i de pous al conjunt de les Terres

de l'Ebre

Lloc: Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.

DIJOUS 15

19.00 h
Cicle  de  conferències  Biografes  ampostines  “Anna  Accensi,  obrint  pas  al  rem  femeni”
presentada per Cinto Accensi Abella
Lloc: Sala d’Actes del Museu de les Terres de l’Ebre
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta i Campus Extens de la URV a
Amposta.

DIVENDRES 16

19.00h

"Viatge per l'univers de les emocions. El Benestar Emocional (claus per viure més i millor),

de Joan Piñol. Psicòleg ampostí, emprenedor, un referent al país en el Benestar emocional. 



Amb la intervenció de Júlia Idiarte i Lala Escrivà.

Lloc: Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.

DISSABTE 17
Dia Mundial del Circ 2021
EtcA s'uneix a l'acte central de l'APCC a Terrassa amb Tub d'Assaig. Realització d'un audiovisual

amb alumnes de l'EtcA que s'emetrà a les xarxes socials.

10.00 h

Ruta guiada per la Tancada amb bicicleta

Durada: 4 h

11.00 h

Ruta guiada per l’Amposta desconeguda

Durada:  3 hores.

Preu: 5€ per persona, (menors de 6 anys gratuït)

Lloc de sortida: Ofcina de Turisme d’Amposta.

Venda d’entrades: https:/ www.amposta.cat o a l’ofcina de cultura i festes.
Aforament limitat.

11.00h.
Taller "Plantes aromàtiques" a càrrec de l'Escola de Naturalistes del GEPEC.
En  aquest  taller  els  xiquets  i  xiquetes  faran  saquets  d'olors  amb  plantes  aromàtiques  i

fnalitzarem amb la plantació d'algunes plantes en pots reciclats que s'emportaran a casa.

Lloc: Plaça de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.
Places limitades, inscripcions al correu: bcsja@amposta.cat

11.00 h
Taller “Balcons verds. La biodiversitat a casa teva” 
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre
Durada: 2 h.
Places limitades. Inscripció prèvia a: info@museuterresebre.cat
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta i Campus Extens de la 
URV a Amposta.

20.00h
Temporada Arts Escèniques Amposta 2021
«Els Gossos», escrita i dirigida per Nelson Valente
Amb Mercè Aránega, Sandra Monclús, Joan Negrié i Albert Pérez.
El dia del seu quaranta aniversari, la Laura té una experiència fugaç però demolidora: durant el
seu trajecte habitual en metro, un desconegut li somriu i li diu alguna cosa a cau d’orella. Ja a

mailto:bcsja@amposta.cat


casa, durant la festa, aquella llavor germinarà i acabarà bombardejant la “suposadament” assen-
tada vida familiar, malgrat els esforços de la Laura per mantenir la unió amb i entre els seus
éssers estimats.
L’Albert, l’Emili i l’Alicia, confortablement acomodats en les seves pors, es veuran abocats a revi-
sar certs plantejaments que convertiran la seva plàcida llar en un camp de batalla, mentre la Lau-
ra, es descobreix capaç de la seva major heroïcitat: atrevir-se a mirar des de la consciència.

Públic: a partir de 10 anys

Durada: 80 min.

Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Entrada general: 12 € i entrades amb descomptes. Taquilla: 15 €.

Venda d’entrades: www.amposta.cat o a l’ofcina de cultura i festes.

Aforament limitat.

DIUMENGE 18
18.00 h
Monòleg El Sevilla
Durada: 60 min.

Lloc: Auditori La Unió Filharmònica

Entrada general: 15€  anticipada/ 18€ taquilla

Venda d’entrades: www.wegow.com

Aforament limitat.

DIJOUS 22

19:00 h

Cicle  de conferències  Biografes  ampostines  “Manel  Margalef,  director  del  Museu d'Art
Modern de la Diputació de Tarragona” a càrrec de Vicent Fibla.

Lloc: Sala d’Actes del Museu de les Terres de l’Ebre 
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta i Campus Extens de la URV a
Amposta

19.00 h

Presentació de la novel·la "En el fnísimo lado de la cordura", de Baltasar Pérez Gimeno.

Amb la intervenció de Josep Mateu i Jordi Martínez, autors de l'obra "El Inquisidor de Barcelona".

Lloc: Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.

DIVENDRES 23

SANT JORDI AL CASTELL

Amb parades de llibreries i activitats durant tota la tarda.



De 10.30 h a 21.00 h

DISSABTE 24

11.00 h

Ruta guiada per l’Amposta desconeguda

Durada:  3 hores.

Preu: 5€ per persona, (menors de 6 anys gratuït)

Lloc de sortida: Ofcina de Turisme d’Amposta.

Venda d’entrades: https:/ www.amposta.cat o a l’ofcina de cultura i festes.
Aforament limitat.

DIJOUS 29

19.00 h
Cicle  de  conferències  Biografes  ampostines  “Dr.  Tomàs  Pujol  Font.  «Un  metge,  dues
vides», a càrrec d’Anton Pujol Bertran
Lloc: Sala d’Actes del Museu de les Terres de l’Ebre
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta i Campus Extens de la URV a Amposta

DIVENDRES 30

17.30h

Club  de  lectura  online  de  mares  i  pares  d'acompanyament  a  la  pre-lectoescriptura

d'inspiració Waldorf.

A càrrec de Laia Oraá de Casa de Luna

A través de Zoom

Inscripcions a bcsja@amposta.cat

EXPOSICIONS

Durant tot el mes d’abril

"La Muda" de Josep Piñol i Greta Díaz

Veure horaris de visita a la web www.lopati.cat

Lloc: Centre d'Art Lo Pati

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I al maig, l'última conferència del cicle Biografes Ampostines:
DIJOUS 6 DE MAIG
19.00 h
Cicle de conferències Biografes ampostines "De l’Axarquia a l’Ebre i  Mèxic.  Els España,

mailto:bcsja@amposta.cat


família de comerciants, dispersada per la Guerra Civil" a càrrec d’Antoni Espanya.
Lloc: Sala d’Actes del Museu de les Terres de l’Ebre 
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta i Campus Extens de la URV a
Amposta


