


ESPECTACLES INFANTILS
18 h. A l’embarcador 
d’Amposta, activitats 
infantils relacionades amb 
les Marfantes, els Botis i els 
misteris. 

ARRIBADA DE LA FLAMA DE 
CANIGÓ
19 h. Arribada de la Flama 
del Canigó per el riu. 
Rebuda a l’embarcador 
per part de les autoritats de 
la comarca, els gegants i 
capgrossos.
A continuació, cercavila 
per els carrers d’Amposta, 
acompanyats del ritme de 

pont.

19,30 h. Als peus del pont 
d’Amposta, lectura del 
manifest i repartiment de la 
Flama del Canigó als i les 
representants dels municipis 
de la comarca.

II FIRA DE LA BRUIXERIA
19 h. Obertura de la II Fira 
de la bruixeria amb articles 
d’esoterisme i molt més. 

A més, al c/ del fossat 
hi trobareu El cau de les 
bruixes, on hi haurà una 
mostra de l’Aquelarre 
d’Amposta, la bruixa 
herborista amb els seus 
rams de la sort i Friederick 
i la seva cadira de la 
tortura. 

I al c/ Racó del Castell 
t’esperen Vidents del 
territori per descobrir que 
et depara el futur. 

(Activitat gratuïta)

ESPECTACLES 
DE BALL I FOC
20,30 h. Inici dels 
espectacles per els diferents 
racons del Castell i el seus 
voltants. a càrrec de la 
companyia “Drakònia”. 
Es repetirà a les 21.30 i 



22.30 (duració: 20 minuts)
“Ball de bruixes i bruixots” 
a la zona d’espectacles B, 
amb la Companyia de ball 
“Companyia Jove Marau” 
d’Amposta.
(duració: 25 minuts)

21 h. Cercavila de la colla 
de diables “Lo Minotaure” 
per els diferents carrers 
d’Amposta repartint la 
Flama de Canigó a les 
diferents fogueres que es fan 
a la ciutat d’Amposta.

21 h. Actuació del grup 
medieval “Els Berros de 
la cort” pels diferents 
espais del castell i els 
seus voltants. Es repetirà 
a les 22.00 i a les 23.00. 
(duració: 20 minuts)

23.30 h. Encesa de les 
“Foguerades de St. Joan” al 
Castell a càrrec de la colla 
de diables “Lo Minotaure”. 
Tireu fulles del vostre ram 

de la sort a les fogueres i 
demaneu els millors desitjos 
per aquest estiu. Salut, 
diners o amor. Vosaltres 
trieu!

24 h. 
Gran espectacle de ritmes, 
focs, malabars i pirotècnia 
a càrrec de la companyia 
“Drakònia”, a la zona 
d’espectacles B. (duració: 
40 minuts)

CONCERTS
A partir de les 00,45 a 4h.  
Concerts a la plaça del 
Castell amb,

Sense Sal
un grup de música d’èxit 
format per joves catalans

Hey! Pachucos, 
considera de les millors 
orquestres joves de versions.

Durant tota la revetlla hi haurà zo-
nes de menjar
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1-ZONA 
ESPECTACLES A

4-SERVEIS- WC 7--ZONA BAR
CONCERTS

10-ZONA DE VIDENTS

2-ZONA E
SPECTACLES B

5-ZONA DES-
CANS TAULES I 
RESTAURACIÓ

8-ZONA 
FOGUERA

11-CAU DE LA 
BRUIXERIA

3-ZONA 
ESPECTACLES C

6-ZONA DE 
CONCERTS

9-ZONA DE FIRA 
DE  BRUIXERIA

*L’Organització es 
reserva el dret de mo-
di car el rograma 
de l’es ectacle

PLÀNOL NIT MA`GICA




