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Amposta prepara una Festa del
Mercat Confinada
Activitats a través de les xarxes socials, programes especials a Amposta Ràdio i
el Sopar a les fosques a casa o el Vermut musical al balcó, algunes de les
activitats previstes per esta primera quinzena de maig

Imatge d'arxiu d'una de les recents edicions de la Festa del Mercat. | Aguaita.cat

La pandèmia de la covid-19 va obligar a l'Ajuntament d'Amposta a susprendre la dotzena edició de
la Festa del mercat a la Plaça, que s'havia de celebrar a la capital del Montsià del 12 al 15 de maig.
Això, no obstant, no serà impediment perquè Amposta retornE, durant les dOs primeres setmanes
de maig, a principis de segle XX. I és que la regidoria de Cultura, en col·laboració amb les
regidories de Festes, Comerç i Mercat Municipal i Turisme, han preparat un programa d'activitats
virtuals que vol apropar esta festa a totes les llars de la ciutat. "No podrem viure la Festa al
carrer, però tot i així, no volem dixar passar l'oportunitat de rememorar els nostres avantpassats",
assenyala l'alcalde, Adam Tomàs, "i hem pensat un programa amb diferents activitats per poder
fer a casa, però també per compartir a través de les xarxes socials i Amposta Ràdio, i a la vegada
també per dinamitzar la restauració del municipi".
I és que, segons destaca l'alcalde d'Amposta, un dels plats destacats d'esta Festa del Mercat
Confinada és el Sopar a les Fosques a Casa. "Els bars i restaurants que ho vulguen poden oferir
menús especials per emportar per a la nit de divendres 15 i la gent fer els el seu Sopar a les
Fosques a Casa, abillats amb les vestimentes de principis de segle XX", explica l'alcalde, "i hem
posat un incentiu: si ets dels 10 primers en fer la reservar del sopar, t'emportaràs una bossa i un
davantal de la Festa i una entrada per al teatre i si ets dels 10 següents, una bossa o un davantal".
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Tota aquella gent que es face una foto sopant a les fosques i vestits d'època i ho compartisca per
Instagram o Facebook amb l'etiqueta #soparalesfosques2020 entraran en un sorteig de
productes de les Terres de l'Ebre.
També s'animarà als restaurants a preparar pacs de vermuts per emportar per fer el Vermut als
balcons de casa el dissabte 16 i el diumenge 17. "I tant el divendres la nit, com el dissabte al
migdia i el diumenge, s'emetrà, per Amposta Ràdio, música de l'època per amenitzar el sopar i el
vermout".
Per la seua banda, la regidora de Cultura, Inés Martí, explica que les activitats prèvies a les
xarxes socials començaran el dia 6 de maig. A partir de llavors es penjaran diferents vídeos amb
diferents tallers com un per a fer coquetes de sagí i de panoli, un de jocs tradicionals o un del ball
del punxonet. "A més, animarem a la gent perquè decore els balcons amb llençols, bànues,
estovalles, camises de dormir i altres peces de roba de l'època", assenyala Martí, que confida a
penjar fotos del resultat a les xarxes socials. "També volem que ens compartisquen fotos de
principis de segle XX amb la seua història, així com una recepta de plats o de dolços de primers de
segle XX", afegix. Des del 15 i fins el 17, a través del canal de YouTube de l'Ajuntament,
s'emetran diferents espectacles, des del toc d'inici de la Festa divendres 15 a les 19 h. fins a Lo
Passeig i el Piromusical.
Tant l'alcalde com la regidora animen la ciutadania a vestir-se de la Festa i a compartir-ho a les
xarxes socials amb el hashtag #festadelmercatconfinada.

PROGRAMA DE LA FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA CONFINADA
DEL 6 AL 17 DE MAIG
Compartix una recepta de cuina de plats o de dolços de primers de segle XX.
Compartix fotografies que tingueu a casa de principis del segle XX i explica'ns la seva història!
Seguix els vídeos que es difondran per les xarxes socials i el canal YouTube de l'Ajuntament:
Taller del ball del punxonet, a càrrec del grup de dansa Paracota
Taller de jocs tradicionals, a càrrec de Toni Costes.
Taller d'indumentària. Vestix a Pepet i Pepeta. Il·lustracions de Desireé Castells.
Taller de coquetes de sagí i de panoli, a càrrec del forn Adell-Torres
A PARTIR DEL DIJOUS 14 DE MAIG
Engalana el teu balcó: Penja llençols, bànues, estovalles, camises de dormir i altres peces de roba
de l'època que tingues per casa, al teu balcó, terrat, finestres, etc. Recorda compartir-ho amb el
#festadelmercatconfinada
DIVENDRES 15
A partir del divendres, seguix els vídeos que es difondran per les xarxes socials i el canal YouTube
de l'Ajuntament:
Visita guiada virtual per cases modernistes, molins i comerços centenaris, a càrrec de Sabina
Colomé
Vermouth Danzat i Varietés "El traspàs", de Dh Company
Cabaret Ampolino "La màquina del Temps", de Dh Company
I els dels tallers de gastronomia, indumentària, etc.
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Durant el matí. Programa especial a Ràdio Amposta. Escolta-la i participa! Entrevistes; música de
principis del segle XX; el paisatge sonor de l'Amposta centenària; repàs dels 10 anys de la Festa;
records i anècdotes... i moltes coses més!
19.00h Toc d'inici de la festa, a càrrec del grup de dolçainers i tabaleters Sanfaina. A continuació, Els
músics als balcons amb la interpretació de l'himne Oh! Amposta i l'himne de la Festa del Mercat.
21.00h Sopar a les fosques
Penja la teua foto del sopar, vestits d'època, a les xarxes socials amb el #soparalesfosques2020 i
entra al sorteig de dos lots de productes de les terres de l'Ebre.
Si encomanes el teu sopar als restaurants o comerços d'Amposta et regalaran, si ets dels 10
primers: una bossa i un davantal de la Festa i una entrada per al teatre. Si ets dels 10 següents,
una bossa o un davantal.
El sopar estarà amenitzat per música de l'època emesa des d'Amposta Ràdio, a partir de les 21 h.
També hi haurà sorpreses musicals a les xarxes socials, amb música tradicional de les nostres
rondalles.
DISSABTE 16
12:30h Fes el Vermut als Balcons de casa teua, acompanyats de repertori de música de
principis de segle XX des d'Amposta Ràdio. Encomana el teu vermut als bars i restaurants
adherits. Amb un regal sorpresa per als que facen la reserva.
13.00h Emissió de les Varietés i Vermouth Dansat "El Traspàs", a càrrec de Dh Company, del
Casino d'Amposta, des d'Amposta Ràdio.
20.00h Emissió del cabaret de Grau Ampolino "La Màquina del Temps", a càrrec de Dh Company,
des d'Amposta Ràdio.
DIUMENGE 17
12.30h Fes el Vermut als Balcons de casa teua, amb repertori de música de principis de segle
XX des d'Amposta Ràdio. Encomana el teu vermut als bars i restaurants adherits. Amb un regal
sorpresa per als que facen la reserva.
17.00h Contes i llegendes de les Terres de l'Ebre, a càrrec d'EtcA.
22.00h PassE del Passeig i del piromusical de Fi de Festa per les xarxes socials i el canal
youtube de l'Ajuntament d'Amposta.
La música del piromusical de Fi de Festa s'emetrà també des d'Amposta Ràdio a les 22 h.
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