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Juliol’20

DIMECRES 1
21.30h

Documental EnFemme, seguit 
d’un col·loqui, a càrrec de la Dir. 
Alba Barbé. Acte del dia de  l’orgull  
LGBTI.
Lloc: Plaça del Centre d’Art Lo Pati

DEL DIJOUS 2 AL 
DIUMENGE 5 

22.00h
MónFILMAT, Festival Interna-
cional de Cinema i Paisatge.
LLoc: Projeccions online a través de 
Festhome i projeccions nocturnes 
a la plaça del Centre d’Art Lo Pati.
+ info i programa a: www.lopati.cat

DIVENDRES 3
18.30 h

Inauguració de l’exposició 
“Tota pedra fa paret. La pedra 
seca a Catalunya” 
Lloc: Sala d’exposicions temporals 
del Museu de les Terres de l’Ebre 

DISSABTE 4
18.00h

Ruta urbana «Amposta. Espais 
de dol i memòria de la Batalla 
de l’Ebre»
Lloc: sortida de la plaça de l’Aube
Inscripció prèvia. 
Preu 5€ adults, 3€  de 3 a 12 anys, me-
nors de 3 anys gratuït. 
+info: www.amposta.cat/vendaentrades

DIMARTS 7
22.00h

Cinema a la fresca amb la pel.
lícula «Parque Mágico»
Lloc: pati de l’escola Soriano-Mon-
tagut
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

DIJOUS 9
19.00h

Jumping amb CBE Quick Dance 
Lloc: pati de l’Escola Miquel Granell
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

DIVENDRES 10
19.00h

Espectacle familiar: En Pere de 
la Plaça, de la companyia de tea-
tre «Binixiflat».
Lloc: embarcador fluvial.
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

20.00h i 23.00h
Concert de l’Orquestra Cima-
rrón
Lloc: exterior Pavelló Firal 1 
d’octubre
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

DISSABTE 11
19.00h

Visita guiada a la Torre de la 
Carrova
Lloc: Torre de la Carrova
Inscripció prèvia. Preu 5€ adults, 3€  de 3 
a 12 anys, menors de 3 anys gratuït. 
+info: www.amposta.cat/vendaentrades



23.00h
Concert de Meritxell Nedder-
mann
Lloc: exterior Pavelló Firal 1 
d’octubre
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

DIMARTS 14
19.00h

Presentació del llibre «Parlant 
amb tu d’amor i llibertat», 
d’Oriol Junqueras.
Lloc: Llibreria Guaix

22.00h
Cinema: Spiderman lejos de 
casa 
Lloc: pati de l’Escola Soriano-Mon-
tagut
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

DIJOUS 16
19.00h

Zumba i taekwondo, amb Gim-
nàs Alfaro
Lloc: pati de l’Escola Miquel Granell
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

22.00h
Ubaldo + Negro. Concert pre-
sentació del nou disc d’Andreu 
Ubaldo “CASA”
Lloc: Plaça del Centre d’Art Lo Pati

DIVENDRES 17
20.00h

Inauguració exposició d’olis de 
Núria Albesa
Lloc: Casino Recreatiu i Instructiu

22.30h
Teatre: No et vesteixis per so-
par, de la companyia Delta Tea-
tre, de Deltebre.
Lloc: embarcador fluvial.
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

DISSABTE 18
19.00h

Ruta urbana pel Poble Nou del 
Delta
Lloc: sortida davant l’Ajuntament 
del Poble Nou del Delta
Inscripció prèvia. Preu 5€ adults, 3€  de 3 
a 12 anys, menors de 3 anys gratuït. 
+info: www.amposta.cat/vendaentrades

1r passi :19h 
2n passi: 22h

Una nit amb el Mag Lari
Lloc: Auditori de la Unió Filharmò-
nica
+info i venda d’entrades www.amposta.
cat/vendaentrades
Preu 12€ anticipada i 15€ a taquilla

22.30h
Concert a càrrec de Clàudia 
Xiva
Lloc: embarcador fluvial
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

23.00h
Concert d’Almas Gemelas
Lloc: Pavelló Esportiu del Poble 
Nou del Delta
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

DIUMENGE 19
11.30h

Espectacle familiar de Jesús y 
los navegantes
Lloc: Plaça de la Font del Poble 
Nou del Delta

DIMARTS 21
22.30h

Cinema: Aladín
Lloc: Pavelló esportiu del Poble 
Nou del Delta
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

DIJOUS 23
19.00h

Ball en línia, amb The Country 
Sheriffes
Lloc: pati de l’Escola Miquel Granell 
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

De 18.00 a 22.00h
Dia del Llibre i de la Rosa
Parades de llibres i roses. Presen-
tacions i signatura de llibres amb 
diversos escriptors/es.
Lloc: Carrer Major i Plaça de 
l’Ajuntament

DIVENDRES 24
18.00h

Nit d’escàndol amb l’actuació 
del grup Paracota i grup de Ta-
baleters i dolçainers Sanfaina
Lloc: carrers d’Amposta

22.00h
Concert de Lazaro’s
Lloc: exterior Pavelló Firal 1 
d’octubre
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

22.30h
Teatre: Políticament incorrec-
te, de la companyia «Terra Baixa»
Lloc: Pavelló Esportiu del Poble 
Nou del Delta
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

DISSABTE 25
19.00h

Espectacle familiar Taulell de 
colors, de la companyia «De pa-
rranda»
Lloc: embarcador fluvial
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

22.00h
Espectacle: DansAmposta
Lloc: exterior Pavelló Firal 1 
d’octubre
+info i venda d’entrades a l’oficina de 
cultura i festes i a www.amposta.cat/
vendaentrades  Tel. 977703404

22.00h
Concert Pepa’s duet
Lloc: carretera Eucaliptus davant 
càmping Eucaliptus

DIUMENGE 26
11.00h

Taller: escultures de sorra
Lloc: platja d’EucaliptusTS 28

22.00h
Cinema: Sobre ruedas
Lloc: pati de l’Escola Soriano-Mon-
tagut
+info i venda d’entrades a l’oficina de cul-
tura i festes. Tel. 977703404

DEL  DILLUNS 27 AL  
DIVENDRES 31 
Jotacampus
Lloc: Poble Nou del Delta

DIMECRES 29
22.00h

Concert Homenatge a Ovidi 
Montllor: De part dels bons.
Lloc: pati de l’Escola del Poble Nou 
del Delta



EQUIPAMENTS 
CULTURALS
MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE
Carrer Gran Capità, nº34        Tel. 977 702 954   
www.museuterresebre.cat
info@museuterresebre.cat

CENTRE D’ART TERRES DE L’EBRE 
LO PATI
Carrer Gran Capità, nº38-40  
Tel. 977 709 400      www.lopati.cat
comunicacio@lopati.cat

ARXIU COMARCAL DEL MONTSIÀ
Tel. 977 707 923
www.cultura.gencat.cat/arxius/acmo

BIBLIOTECA COMARCAL SEBASTIÀ 
JUAN ARBÓ 
Castell, nº13-15        Tel. 977 704 821  
bcsja@amposta.cat

Per a més informació: 
Tel. 977 700 057

       www.amposta.cat
         cultura@amposta.cat
                            Ajuntament Amposta
                 @ajamposta

Les entitats organitzadores informen que 
les activitats poden sofrir modificacions de 
darrera hora.
Totes les activitats culturals són d’entrada lliure 
i gratuïta a excepció d’aquelles que s’indique 
un preu o inscripció.

Disseny i maquetació: Adrià Merín
Dipòsit legal: T 1500-2017

+INFO
ARROSSAIRES DE L’EBRE  

És un gravat d’aiguafort amb 
resina, amb impressió sobre pa-
per, de 31x24 cm, fet l’any 1967, 
en l’època de màxim esplendor 
del conreu tradicional de l’arròs 
al Delta. Representa una parella 
de dones pageses, treballant en 
l’assecatge amb els peus a l’era, 
de l’estesa de l’arròs ja segat i des-
granat, sobre un paisatge carac-
terístic de la Ribera, de quadros 
d’arròs, amb masos i eucaliptus. 
El gravat desprén la força i l’esperit 
de treball de les dones del Delta, 
amb aquest conjunt ben com-
posat, amb equilibri de formes, 
volums i la vestidura gran i ampla 
pròpia de l’època i d’innegable 
concepció escultòrica.

DELTACHAMBER 
MUSIC 
FESTIVAL
Concerts íntims i personals:

Dimarts 28 de 18.00 a 21.00h
Lloc: Torre de la Carrova

Dimecres 29 de 18.00 a 
21.00h

Lloc: Antic col·legi de les Monges
Dijous 30 de 18.00 a 22.00h

Lloc: Vestíbul de l’Ajuntament

Divendres 31 de juliol, dissab-
te 1 i diumenge 2 d’agost a les 
21.00h

Concerts Deltachamber Music 
Festival
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
+info i venda d’entrades dels concerts a 
l’oficina de cultura i festes i a www.am-
posta.cat/vendaentrades  / 977703404
https://www.deltachambermusicfestival.
com

EXPOSICIONS
      

Del 3 de juliol al 2 d’agost 
Exposició “Tota pedra fa paret. 
La pedra seca a Catalunya”
Lloc: Sala d’exposicions temporals 
del Museu de les Terres de l’Ebre

Del 17 al 26 de juliol
Exposició d’olis de Núria Albesa
Lloc: Casino Recreatiu i Instructiu 
d’Amposta

Fins el 18 de juliol
Exposició “Jo sóc allò prohibit” 
d’Isaki Lacuesta
Lloc: Centre d’Art Lo Pati

PASSACARRERS 
DE LES BANDES 
DE MÚSICA

Tots els divendres del mes a 
les 20.30h

A càrrec de les bandes de música 
La Lira Ampostina i La Unió Filhar-
mònica 
Lloc: pels carrers de la ciutat

De juliol a setembre
Viu un estiu a la fresca. 
Consulta les activitats


