
AGENDA MES DE JUNY-AMPOSTA

DIVENDRES 4

12:00h 
Penjada de la bandera de l’orgull LGBTI a la façana de l'Ajuntament, amb motiu del Mes de 
la diversitat de l’orientació sexual.

18:00 h
CONTACONTES El Rap de la Rapunzel, a càrrec de Vivim del cuentu.
Organitza: Llibreria Pont del Grau
Lloc: Plaça de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó
Places limitades, inscripcions a: bcsja@amposta.cat

19:00 h
Conferència: "La brossa que sura al Mediterrani, el silenciós perill per a la fauna marina",
amb motiu de la Setmana de la Natura i  la 17ena Setmana del Medi Ambient del  Parc
Natural del Delta de l’Ebre. 
Lloc: Sala d’actes del Museu de les Terres de l’Ebre
Acte amb aforament limitat per ordre d’arribada
Organitza:  Museu  de  les  Terres  de  l’Ebre,  Parc  Natural  del  Delta  de  l’Ebre  i  Ajuntament
d’Amposta

21:30 h
Documental del mes de juny: "Dani Karavan" del director Barak Heymann (2020). 66 m.
Israel i Polònia (V.O. subtitulada en català).
Lloc: El Casal 
Preu entrada: 4 €

22:00 h
LO RIU SONA FESTIVAL

Actuació de ZOO i Arc de Triomf. 
Lloc: exterior del pavelló 1 d’octubre
Entrada anticipada: 20€ (www.codetickets/loriusona.com)

DISSABTE 5
Marxa solidaria amb la natura.
De 9:00 h a 13:00 h
Organitza: Amposta TEAM (Turisme esportiu Amposta), Cuidem Amposta.
Inscripció: Gratuïta.
Objectiu: Recollida de deixalles.
Lloc: Ermita del Montsià.
Regals per als participants i molts premis!

10:00 h
Ruta guiada per l'Encanyissada.

mailto:bcsja@amposta.cat


Aquesta ruta us permetrà gaudir de la llacuna, en un matí de bicicleta i natura amb família ple de
diversió, acompanyats en tot moment per un dels nostres guies
Preu: 5,50 €
El preu de la visita no inclou el lloguer de la bicicleta, que es pot contractar en el punt de
sortida.
Lloc: la sortida serà des del Restaurant L’Estany Casa de Fusta.
Us agraïm que estigueu com a mínim 15 minuts abans. 

+ info i entrades: turismeamposta.cat/visites-guiades o al 977703453 i 
https://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/

18:00 h

Documental del mes de juny: "Dani Karavan" del director Barak Heymann (2020). 66 m.
Israel i Polònia (V.O. subtitulada en català).
Lloc: El Casal 
Preu entrada: 4 €

Espectacle de dansa «La muda», per Roberto Olivan
18:00 h  (primer passi) i 19: 00 h (segon passi)

Lloc: Centre d'Art Lo Pati.
Aforament limitat
Inscripcions a info@lopati.cat

22:00 h
LO RIU SONA FESTIVAL

Actuació de Miki Núñez I segonamà 
Lloc: exterior del pavelló 1 d’octubre
Entrada anticipada: 20€ (www.codetickets/loriusona.com)

DIUMENGE 6

10:30 h

Festa de la plantada de l'arròs 2021.

- Inauguració de la XXXII Festa de la Plantada de l’Arròs.

- Repartiment de garbes per la colla de plantadors.

- Actuació de la Xaranga «Suc d’Anguila» i de Guardet Lo Cantador

- Ballada de jotes de les dones de Deltebre. Durant la Festa, es repartirà coc borratxo als 

participants.

- Trobada d’artesania de les Terres de l’Ebre i Maestrat.

Organitza: Amposta Delta de l’Ebre, Lo Mas de la Cuixota (Serveis Turistics) i Restaurant Casa de 

Fusta L’Estany, S.L.

DIUMENGE 6

20:00 h

mailto:info@lopati.cat
https://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/


Concert a càrrec de la Banda de la Societat Musical La Lira Ampostina
«La música i les emocions»
Lloc: Teatre Auditori Societat Musical La Lira Ampostina
Entrada amb reserva prèvia: http://laliraampostina.com

DILLUNS 7
17:00 h
Taller  de reparació  de petits  aparells  elèctrics  i  electrònics  (mòbils,  tablets,  auriculars,
reproductors de música, etc..
«Canvia el xip: recicla’ls!», a càrrec de  Wakatobi.
Lloc: Vestíbul de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó
Organitza: Biblioteca  Comarcal  Sebastià  Juan  Arbó,  Biblioteques  Públiques  de  Catalunya  i
Agència de Residus de Catalunya. 

DIMARTS 8 

Acció performativa de l'artista sonora Laura Llaneli en el marc del programa Quasi veu.
Organitza: Centre d'Art Lo Pati,  Xarxa de centres d'art visuals de Catalunya i departament de
cultura de la Generalitat de Catalunya.
Lloc:  Al matí, plaça del mercat municipal d'Amposta; i a la tarda, plaça del castell d’Amposta.

DIVENDRES 11

19:30 h
Presentació del llibre de poesies del mataroní Sàgar Malé: «seria interesante  escribir una
historia  de la risa», presentat per la periodista Roser Royo. Hi haurà una lectura-musicada
amb l’autor Kilian Estrada.
Lloc: Vestíbul Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.

19:00 h
Inauguració de l’exposició «Portes de la memòria: Deportació del republicans ampostins
als camps nazis».
Lloc: Museu Comarcal de les Terres de l’Ebre.

DISSABTE 12
11:00 h
Ruta guiada per l'Amposta Desconeguda. 
Lloc: Oficina de Turisme d’Amposta
+Info i entrades:turismeamposta.cat/visites-guiades o al 977703453 i a   
https://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/

18:00 h
Participació  de  l’ensemble  de  saxos  de  l’Escola  de  Música  de  la  Unió  Filharmònica
d’Amposta al Festival SIMFONIC 2021. 
Lloc: Carrer Miralles

19:00 h

Projecció del curtmetratge «A les 9 en punt»

https://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/
http://laliraampostina.com/


Direcció: Quim Melchor i Valeri Belbel.
Intèrprets: Abril Garcia, Cinta Hervàs, Eloi Jaume, Guim Puig, Pau Rosell i Quim Àvila.

Sinopsi: En Mateu ha pres una decisió i convoca la resta del pis a les 9 en punt per comunicar-la.
Un recorregut per diferents gèneres cinematogràfcs, en forma de curt.

Lloc: El Casal

DIUMENGE 13

19:00 h

"Una Llum Tímida": Teatre i música en directe a càrrec del col·lectiu La Cicatriz.

Sinopsi: el Col·lectiu La Cicatriz porta aquesta història inspirada en fets reals, als escenaris, de la

mà de la direcció de Marilia Samper i amb un format únic. La combinació de text i música en una

obra que pretén trencar amb el silenci, i reivindicar les vides de les lesbianes com el que són: la

memòria històrica del nostre país.

Temporada arts escèniques. 
Lloc: Teatre Auditori Unió Filharmònica d’Amposta.
Venda entrades: www.amposta.cat/vendaentrades

DIVENDRES 18

18:00 h

Portes de la memòria: acte de col·locació de llambordes.
Col·locació de les llambordes del projecte Stolpersteine-la memòria.
Lloc: Pont penjant d’Amposta.

19:00h
 Xerrada: Portes de la memòria
Deportació dels republicans ampostins als camps nazis, a càrrec dels alumnes de l'Institut
Ramon Berenguer IV.
Lloc: Museu Comarcal de les Terres de l’Ebre.

19:30 h

Presentació del llibre "Los sueños de Tavi", de l'advocat i escriptor Carlos Redó Viudez, a
càrrec de Jesús Colomé, politòleg i màster en Comunicació i Periodisme.

El  llibre  persegueix  els  valors  del  respecte i  la  normalització  envers  les  altres  cultures,  i  ens
mostra com a través dels nostres somnis podem arribar fns on ens proposem.

Lloc: Vestíbul Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó

DISSABTE 19

10:00 h
Ruta guiada per la Tancada. 

http://www.amposta.cat/vendaentrades


Aquesta  ruta  familiar  amb  bici,  us  permetrà  gaudir  de  la  llacuna  i  la  seva  fauna  i  fora,
acompanyats en tot moment per un dels nostres guies!
Preu: El preu de la visita no inclou el lloguer de la bicicleta que serà de 7 € i es pot contractar en
el punt de sortida.
Lloc: La sortida serà des del Restaurant Casa Amadeo del Poble Nou.
Per qualsevol dubte relacionat amb les bicicletes, clic aquí: Restaurant Casa Amadeo
Us agraïm que estiguem com a mínim 15 minuts abans. 
+ info i entrades: turismeamposta.cat/visites-guiades o al 977703453 i a 
https://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/

De les 10:00 h fns a les 14:00 h

Fira de consum conscient d’Amposta.

Lloc: Plaça del Mercat d’Amposta.

Organitza: Ateneu Cooperatiu de Les Terres de l’Ebre i Ajuntament d’Amposta.

20:00 h

AMPOSTA MÚSICA I DANSA. Vine a conèixer les escoles de música i dansa d’Amposta

Lloc: grades del Parc dels Xiribecs

Entrada gratuïta: cal recollir-la a l’ofcina de Cultura i Festes

20:00 h

Concert a càrrec del Cor de la Societat Musical La Lira Ampostina
«Concert de f de curs»
Lloc: Teatre Auditori Societat Musical La Lira Ampostina
Entrada amb reserva prèvia: http://laliraampostina.com

DIUMENGE 20
20:00 h
Concert a càrrec de la Banda de la Societat Musical La Lira Ampostina
«La música dels superherois»
Lloc:  Teatre Auditori Societat Musical La Lira Ampostina
Entrada amb reserva prèvia: http://laliraampostina.com

DIMARTS 22

De les 18:30 h fns a les 22:30 h (aprox.) 
Sense Etiquetes 2021
Jornada de Presentació vídeo SAIs Terres de l'Ebre. Tallers infantils, fra de llibres temàtica LGBTI,
contacontes, exposició, concert musical i moltes coses més.
Lloc: Embarcador del riu

DIMECRES 23 

18:00 h

Arribada de La Flama del Canigó.
Lloc: Ajuntament d’Amposta.

http://laliraampostina.com/
http://laliraampostina.com/
https://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/
https://www.ccamadeo.com/ca


19:30 h

Trobada del club de Lectura Cafè-Tertúlia amb l'autora de la novel·la "La carta oculta", de
Susanna Lizàrraga. Obra guanyadora del VI Premi de Narrativa curta ciutat d'Amposta.
Lloc: Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.

DISSABTE 26
11:00 h
Ruta guiada per l'Amposta Desconeguda.
Descobreix  els  secrets  que  amaguen  els  carrers  de  la  ciutat  d’Amposta  i  visita  l’interior  de
l’emblemàtica torre de la Carrova.
Lloc de sortida:  Oficina de Turisme
+ info i entrades: Turismeamposta.cat/visites-guiades o al 977703453 i a  

https://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/

18:00 h
Ruta: Amposta, espais de dol i memòria de la Batalla de l’Ebre.
Recorrerem de la mà de Terra Enllà els espais més emblemàtics de la memòria de la Batalla de 
l’Ebre per la ciutat.
Lloc de sortida: Plaça de l’Aube
Durada: 2 hores.
Venda d’entrades: www.amposta.cat o a l’ofcina de Cultura i festes d’Amposta.
Per consultar les rutes teniu l'agenda a la nostra web i més info:  
https://www.turismeamposta.cat/esdeveniments/

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

Activitats de cloenda curs 2020/2021 de la Societat Musical La Unió Filharmònica

DILLUNS 14 
19:00 h
– Cant Modern i Percussió
20:00 h
– Percussió

DIMARTS 15 
19:00 h
– Piano
20:00 h
– Guitarra

DIMECRES 16 
19:00 h
–Flauta travessera 
20:00 h
– Violoncel
DIJOUS 17 
19:00 h 

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


– Trombó i Trompeta
 20:00 h
– Saxo

DIVENDRES 18
19:00 h
– Oboè, Fagot, Contrabaix i Trompa
20:00 h
– Conjunt Instrumental Infantil i Cant Coral

DILLUNS 21
19:00 h
– Clarinet
20:00 h 
– Clarinet

DIMARTS 22
19:00 h
– Grup de fautes, Grup de saxos
20:00 h
– Combo

Lloc: C/ Miralles, 4-8 
Tel. 977 70 30 30 
info@flharmonica.org · www.lafla.cat 

Audicions dels alumnes de l'Escola de Música de la Unió Filharmònica d'Amposta
Lloc: Carrer Miralles 4-8 (aforament controlat) 

CURSOS

Dies 11, 12 i 13 de juny

Formació Escoles Agràries Biofertilitat. Agricultura regenerativa. Nivell bàsic 
Presentació i objectius:

Professorat:
Josep  Ramon  Sainz  de  la  Maza  Benet,  enginyer  agrònom,  màster  en  agricultura  ecològica  i
assessor en agricultura regenerativa.

Lloc: Escola Agrària d’Amposta 
Calendari: 11, 12 i 13 de juny. Divendres de 16:00 a 20:00 h. Dissabtes de 9:00 a 13:00 h i de
15:00 a 19:00 h. Diumenges de 9:00 a 12:00 h 
Durada del curs: 30 h 
Inscripcions: Escola Agrària d’Amposta 
Anna Prats mail: aprats.batalla@gencat.cat 
telf: 977 70 15 00 
Coordinador: Mònica Segura Unió 



Cost del curs: Dret d’inscripció: 32 € 

EXPOSICIONS

“La revolució del món dels transports a l’Amposta d’inicis del s. XX”. 
Data: Fins el 20 de juny 
Lloc: Sala d’exposicions temporals del Museu de les Terres de l’Ebre
Entrada gratuïta sense reserva
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre i Ajuntament d’Amposta 
Col·labora: Departament de Cultura i Diputació de Tarragona

«Portes de la memòria: Deportació del republicans ampostins als camps nazis».
Organitza: Institut Ramon Berenguer IV i Museu de les Terres de l’Ebre.
Lloc: Museu Comarcal de les Terres de l’Ebre.

Exposició «La Muda», de Josep Piñol i Greta Díaz
Fins el diumenge 6 de juny
Organitza: Centre d'Art Lo Pati
Lloc: Centre d'Art Lo pati

Quasi Veu. Vuit podcasts, vuit intervencions artístiques i una plataforma web.
Fins al 16 de juny. 
Emissió els dimecres cada 15 dies. 
Organitza: Centre d'Art Lo Pati, Xarxa de Centres d'Arts Visuals de Catalunya i Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Més informació i accés als continguts a: www.lopati.cat

Aula al Pati. Instal·lació sediments realitzada per 3055 alumnes de les escoles de les Terres
de l'Ebre.
Del dijous 10 de juny al dijous 17 de juny. 
Organitza: Centre d'Art Lo Pati
Lloc: Plaça del Centre d'Art Lo Pati

JORNADES GASTRONÒMIQUES

De l’11 de juny al 4 de juliol
Jornades Gastronòmiques de Productes de Proximitat «Sostenibilitat al Plat». 
Menús de qualitat amb productes de proximitat als restaurants d'Amposta.
+info: turismeamposta.cat/jornades-gastronomiques

http://www.lopati.cat/

