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El Festival FoodTrucks d'Amposta
s'amplia dos dies
Serà el 6 i 7 d'abril, en una jornada que també inclourà activitats del Dia Mundial
del Circ, la
Fira de la Cervesa Artesana, el Mercat Vintage i el CraftyDay entre d'altres

Imatge d'arxiu del festival FoodTrucks d'Amposta | Sílvia Berbís

Prop d'una vintena de caravanes de menjar, deu tipus de cerveses a la Fira de la Cervesa
Artesana, el Mercat Vintage i el CraftyDay, una concentració de vespes clàssiques i exposició de
Harley Davidson i de cotxes clàssics, exhibicions de circ i moltes activitats més ambientades en
l'estètica dels anys 60 ompliran els dies 6 i 7 d'abril el Parc dels Xiribecs d'Amposta.
Serà dins la tercera edició del Festival FoodTrucks d'Amposta que enguany arriba amb una gran
novetat: s'allarga a dos dies. ?Teníem moltes demandes de persones que en dissabte no podien
participar i ens demanaven que ho ampliéssim a diumenge?, assenyala l'alcalde d'Amposta,
Adam Tomàs, tot posant en valor que Amposta va ser un dels primers municipis de les Terres de
l'Ebre en organitzar una activitat d'estes característiques, ?i en un espai com el parc dels Xiribecs,
idoni per a este tipus d'esdeveniments?. ?A més, aquest tipus d'activitats també dinamitzen
econòmicament la nostra ciutat?, afegeix l'alcalde, un fet que també ha posat en valor la regidora
de Comerç i Mercat Municipal, Susanna Sancho, qui també assenyala que a la zona del Mercat
vintage i el CraftyDay, hi haurà prop d'una vintena de parades d'artesania i també de comerç de la
ciutat.
Així, enguany, el Festival FoodTrucks s'obrirà a les dotze del migdia del dissabte 6, fins a les dotze
de la nit, i el diumenge 7 anirà de les deu del matí a les set de la tarda. A més de la zona de
caravanes de menjar i de les parades d'artesania i antiguitats; el programa d'activitats es
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complementa ?amb actuacions de quatre escoles de ball de la ciutat, que faran actuacions
ambientades en l'estètica pin-up?, en paraules del regidor de Festes i Mitjans de Comunicació,
Ramon Bel, qui també assenyala que la jornada del dissabte acabarà amb la projecció de la
pel·lícula Hairspray, amb una nova edició de cinema a la fresca.
Diumenge 7, el programa es complementarà amb les activitats del Dia mundial del circ,
organitzades per l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta. El seu director, Jordi Príncep, assenyala
que hi haurà tallers de circ, exhibicions de diferents disciplines i actuacions d'artistes convidats.
?Tot plegat per posar de relleu que el circ és cultura i que la cultura ens fa millors persones?,
clou.
PROGRAMA D'ACTIVITATS
Dissabte 6 d'abril
12h Obertura Festival de FoodTrucks, Mercat Vintage, Crafty Day i Fira de la Cervesa Artesanal.
Exposició de Harley Davidson, cotxes clàssics i discjòquei en directe tot el dia
12.30h Concentració de Vespes Clàssiques, a càrrec de Vespa Moto Club Terres de l'Ebre
12h a 14h Actuació The Country Sherifes
17h a 18h Actuació escola de ball esportiu Quick Dance
20.30h a 22h Concert del grup «TAVERNA TEQUILA»
22.00h a 24h Cinema a la gespa: «Hairspray»
Diumenge 7 d'abril
10.00h Obertura Festival de Food Trucks, Mercat Vintage, Fira de la Cervesa Artesanal. Exposició
de Harley Davidson i cotxes clàssics.
10h a 13h Dia mundial del Circ amb ETCA
13h a 14h Actuació Espai Polivalent Bombolles
17h a 19h Exhibició escola de ball Making Dance ( JAM de Lindy Hop i actuacions de Jazz Steps)
AUTOCARAVANES
1. La cuina de Lore
Coques de recapte i dolços tradicionals (pastissets i pastes de sagí)
2. La Aventura
Hamburguesa boví, hot dogs, creps dolces i salades
3. La Perla Negra
Podeu contactar amb nosaltres al 680247127 o al correu v adell@amposta.cat
Entrepans calents i hamburgueses, opció vegana
4. Pepito Bravo
Entrepans d'autor amb vedella del Pirineu 100% ecològica
5. La Tartana de les Valls
Entrepans planxats: cruixent de vedella amb formatge, poltre amb crema de mostassa.
Tempura de carxofes i cruixent de trumfa amb bacon i formatge. Productes del Ripollés
6. Algo passa con Mary
Pizzes i coques fetes amb forn de pedra, hummus...
7. The caravan Racer
Teules gourmet, creps i gofres salats i dolços aptes per a celíacs, opció vegana. Acreditat
per celíacs de Catalunya.
8. Cafe Kinetic
Cafè d'especialitat gourmet, brioxeria artesana, creps dolces i salades
9. Shanti caravan
Creps dolces i salades, opció vegana, vegetariana i sense gluten per a intolerants.
10. Gelateria & Creps Lumalú
Gelats artesanals, batuts, creps i xocolata calenta
11. Mans d'Or Food truck
Magret d'ànec amb cítrics, risotto de trompetes amb gorgonzola , croquetes de pollastre
casolanes
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12. Daltons BBQ Catering
Steaks, ribs, burguer, hot dog...
13. Creperia parisina
Gran varietat de creps dolços i salats
Podeu contactar amb nosaltres al 680247127 o al correu v adell@amposta.cat
14. Canalla Urban
Hamburgueses, Teriyaki, Hummus, Yakisoba
15. Street Food
Patates al forn, hamburgeses gourmet, franckfurt XXL, truita en patates
16. Delticious
Entrepans, hamburgueses i patates braves
17. Sea Land
Croquetes de gamba, calamars, brotxetes de tonyina, bunyol d'abadejo, parmentier de
patata en pop, vermut rapitenc i variat.
18. La Baldaneta
Bocata de baldana, de salsitxa i menú infantil: baldaneta kids
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