
 
 

 

 

PROGRAMA FIRA DE MOSTRES 2017 

DEL 6 AL 10 DE DESEMBRE 
 

DIMECRES, 6 DE DESEMBRE 

9:30 h.- Acte entrega de beques de la Càmara Arrossera del Montsià. Lloc: 

auditori firal. 

11:00h.- Obertura de portes 

11:30 a 13:00h.- Activitats a la zona ludoteca infantil, per a infants entre 3 i 6 

anys, amb un espai de joc adaptat per a nens d’aquestes edats i espai de joc i 

manualitats, per a infants entre 6 i 12 anys, amb un espai adaptat per a la 

realització de tallers. Organitza: Ideat, centre de recursos. 

12:30h.- Inauguració de la Fira, a càrrec de Joan Cercós i Rosa, persona vinculada 

al món agrícola. 

14:00h.- Tancament de portes. 

 

16:00h.- Obertura de portes. 

16:30 a 17:30 h.- Taller demostració de canapès per a Nadal a l’estand de Som 

Cuina. Organitza: Som Cuina. 

16:30 a 18:30h.- Activitats a la zona ludoteca infantil, per a infants entre 3 i 6 

anys, amb un espai de joc adaptat per a nens d’aquestes edats i espai de joc i 

manualitats, per a infants entre 6 i 12 anys, amb un espai adaptat per a la 

realització de tallers. Organitza: Ideat, centre de recursos. 

18:30h. a 20h.- Xerrada sota el títol  “Vint-i-cinc anys de la Residència Ibera 

(1992-2017). Grans avenços i nous reptes per millorar la vida de les persones”: 

18:30h. Presentació del documental a càrrec de Ma José Cid. 

18:35h. Projecció del documental. 

19:00h. Nomenament dels socis de mèrit, discurs i agraïment. 

 Organitza: APASA. Lloc: Auditori de la Fira.  

21:00h.- Tancament de portes. 

 

DIJOUS, 7 DE DESEMBRE. DIA DEL NEN. 

Durant tot el dia, les atraccions de la Fira oferiran preus populars. 

11:00h.- Obertura de portes. 

Xerrada sota el títol «Obligacions i estratègia fitosanitària en l'arròs» a 

l'auditori de la fira (sala annexa): 

10:30h.- inscripcions i lliurament de documentació 

10:40h.-10:50h.- Presentació de la jornada a càrrec de Dani Forcadell, Unió 

Pagesos. 

10:50h.-11:20h.- Ús sostenible de fitosanitaris a càrrec de Jordi Giné. DARP. 

11:25h.-11:50h.- Situació dels productes fitosanitaris en l'arròs a càrrec de Gemma 

Galimany. DARP. 



 
 

 

11:55.-12:25h.- Quadern de camp a càrrec d'Estanis Valmanya d'Agroxarxa. 

12:30.-12:40h.- Torn obert preguntes i cloenda. Rafel Verdiell i Hilari Curto d'Unió 

de Pagesos. 

11:00h.- Acte d’entrega d’una moto elèctrica i de la nova uniformitat a la Policia 

Local, a l’auditori de fires. Tot seguit, a la zona eqüestre, exhibició de gos 

patrulla. Organitza: regidoria de Governació, de l’Ajuntament d’Amposta. 

 

11:30 a 13:00h.- Activitats a la zona ludoteca infantil, per a infants entre 3 i 6 

anys, amb un espai de joc adaptat per a nens d’aquestes edats i espai de joc i 

manualitats, per a infants entre 6 i 12 anys, amb un espai adaptat per a la 

realització de tallers. Organitza: Ideat, centre de recursos. 

11:30h.- Celebració del 47è. Concurs de paelles. Lloc: davant Escola Capacitació 

Agrària. Participació prèvia inscripció. 

13:00h.- Lliurament dels premis del  47è. Concurs de paelles. Lloc: Escola 

Capacitació Agrària.  

14:00h.- Tancament de portes. 

 

16:00h.- Obertura de portes. 

16:30 a 17:30 h.- Taller demostració de canapès per a Nadal a l’estand de Som 

Cuina. Organitza: Som Cuina. 

16:30 a 18:30h.- Activitats a la zona ludoteca infantil, per a infants entre 3 i 6 

anys, amb un espai de joc adaptat per a nens d’aquestes edats i espai de joc i 

manualitats, per a infants entre 6 i 12 anys, amb un espai adaptat per a la 

realització de tallers. Organitza: Ideat, centre de recursos. 

18:30h.- A la zona de tallers, demostració d’aplicacions amb roba. Organitza: Les 

cosetes de Nanda. 

21:00h.- Tancament de portes. 

 

DIVENDRES, 8 DE DESEMBRE. DIA DE L'HOMENATGE AL COMERÇ.  

11:00h.- Obertura de portes. 

11:30 a 13:00h.- Activitats a la zona ludoteca infantil, per a infants entre 3 i 6 

anys, amb un espai de joc adaptat per a nens d’aquestes edats i espai de joc i 

manualitats, per a infants entre 6 i 12 anys, amb un espai adaptat per a la 

realització de tallers. Organitza: Ideat, centre de recursos. 

12:00h.- Desfilada adoptables Engrescats a la pista eqüestre 

14:00h.- Tancament de portes. 

 

16:00h.- Obertura de portes. 

16:30 a 18:30h.- Activitats a la zona ludoteca infantil, per a infants entre 3 i 6 

anys, amb un espai de joc adaptat per a nens d’aquestes edats i espai de joc i 

manualitats, per a infants entre 6 i 12 anys, amb un espai adaptat per a la 

realització de tallers. Organitza: Ideat, centre de recursos. 



 
 

 

20:00h.- Enguany la regidoria de Comerç vol fer un homenatge i reconeixement 

a aquells comerços i establiments que porten 25 i 50 anys oberts. Segons la base 

de dades de l'Ajuntament, són 11 establiments que van fer els 25 anys el 2016 i 14 

establiments el 2017. També n'hi ha 6 que enguany fan 50 anys.  

21:00h.- Tancament de portes. 

 

 

DISSABTE, 9 DE DESEMBRE. DIA DE LA COMARCA. 

11:00h.- Obertura de portes 

11:00h-13:00h.- 8a Trobada d’intercanvi de plaques de cava, 

amb la col·laboració dels Col·leccionistes de plaques de cava de les Terres de 

l’Ebre. Edició d’una ampolla de cava per Mas Ferrer, més placa commemorativa de 

la trobada. Lloc: vestíbul de l’Auditori de la Fira. 

11:30 a 13:00h.- Activitats a la zona ludoteca infantil, per a infants entre 3 i 6 

anys, amb un espai de joc adaptat per a nens d’aquestes edats i espai de joc i 

manualitats, per a infants entre 6 i 12 anys, amb un espai adaptat per a la 

realització de tallers. Organitza: Ideat, centre de recursos. 

 

Celebració del dia de la Comarca: 

11:00 h.  Rebuda d’autoritats  al Consell Comarcal del Montsià (Pl. Lluís Companys 

s/n d’Amposta).            

- Salutacions i signatura al llibre d’honor 

- Parlaments institucionals 

- Atenció a la premsa 

12:00 h.  Desplaçament a la fira i visita de l’estand del Consell Comarcal del 

Montsià que aquest any està dedicat al municipi d’ Ulldecona. 

14:00h.- Tancament de portes. 

 

16:00h.- Obertura de portes. 

16:30 a 17:30 h.- Taller demostració de canapès per a Nadal a l’estand de Som 

Cuina. Organitza: Som Cuina. 

16:30 a 18:30h.- Activitats a la zona ludoteca infantil, per a infants entre 3 i 6 

anys, amb un espai de joc adaptat per a nens d’aquestes edats i espai de joc i 

manualitats, per a infants entre 6 i 12 anys, amb un espai adaptat per a la 

realització de tallers. Organitza: Ideat, centre de recursos. 

18:00h.- Lliurament de les Beques a l'excel·lència universitària. Lloc: Auditori de 

la Fira. Acte seguit,  

Presentació de la publicació del premi del XI Premi de Recerca Batxillerat 

“Ciutat d’Amposta”. Lloc: Auditori de la Fira. 

21:00h.- Tancament de portes. 

 



 
 

 

DIUMENGE, 10 DE DESEMBRE 

11:00h.- Obertura de portes. 

11:00h.- A la zona de tallers, confecció de clauers amb roba. Organitza: Les 

cosetes de Nanda. 

11:00h.- Taula rodona sobre Reserva de la Biosfera i encaix del bou a la 

Catalunya del segle XXI: 

Taula rodona per parlar sobre: 

- Terres de l’Ebre reserva de la biosfera. 

- Turisme rural i sostenible. 

- Arrels del bou a l’Ebre. 

- Encaix del bou a la Catalunya del s.XXI. 

 

Moderador: Paco Palmer, ramaderia Germans Margalef d’Amposta. 

Ponents: Serge Colombaud, Santi Valldepérez, Juan Pablo Artero i Jacques Mailhan 

 Lloc: Auditori de la Fira. 

11:30 a 13:00h.- Activitats a la zona ludoteca infantil, per a infants entre 3 i 6 

anys, amb un espai de joc adaptat per a nens d’aquestes edats i espai de joc i 

manualitats, per a infants entre 6 i 12 anys, amb un espai adaptat per a la 

realització de tallers. Organitza: Ideat, centre de recursos. 

14:00h.- Tancament de portes. 

 

16:00h.- Obertura de portes. 

16:30 a 17:30 h.- Taller demostració de canapès per a Nadal a l’estand de Som 

Cuina. Organitza: Som Cuina. 

16:30 a 18:30h.- Activitats a la zona ludoteca infantil, per a infants entre 3 i 6 

anys, amb un espai de joc adaptat per a nens d’aquestes edats i espai de joc i 

manualitats, per a infants entre 6 i 12 anys, amb un espai adaptat per a la 

realització de tallers. Organitza: Ideat, centre de recursos. 

21:00h.- Tancament de portes. 


