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Altres activitats 
 
Cinema d’estiu projecció de la pel·lícula Anacleto Agente Secreto 
28 d’agost a les 21.30 h. 
Lloc: esplanada del Teatre-Auditori Felip Pedrell 
Gratuït. Projecció d’una pel·lícula i una sèrie en un espectacular cinema inflable. A l’entrar es 
regala una beguda i una bossa de crispetes. 
Organitza: Movistar + 
Col·labora: Ajuntament de Tortosa 
 
 
43è Torneig Mariano Toha 
28 d’agost a partir de les 18.00h  
Lloc: Estadi Municipal Josep Otero 
Comptarà amb la participació del CD la Cava, CD Tortosa, CF Gandesa i UE Remolins-Bitem. 
 
II Torneig Joan Sabaté i Geladó d’handbol  
28 d’agost, 12.00 h. 
Lloc: pavelló esportiu de Ferreries 
Es disputarà entre els equips sèniors masculins del CE Tortosa i el BM Alcañiz . 
Prèviament, partit cadet masculí dels mateixos equips. 
Organitza: Centre Esports Tortosa 
 
 
Trobada de Gegants Tortosa 2016 
28 d’agost 
Horari: 
10.00 h. Concentració de les diferents colles geganteres participants a la trobada. 
Lloc: Passeig central del Parc Municipal Teodor Gonzàlez. 
11:30 h. Inici de la cercavila de gegants. Recorregut: Passeig central del Parc Municipal Teodor 
Gonzàlez, Avinguda de la Generalitat i carrer Doctor Vila fins a la Plaça de l’Ajuntament. 
12:30 h. Rebuda, presentació i entrega de records a les colles participants. A continuació, ball de 
gegants de Tortosa i ballada conjunta. Lloc: plaça Ajuntament 
13:30 h Cercavila de gegants de tornada al Parc Municipal Teodor Gonzàlez. En arribar el parc 
ballada final de les colles participants a la trobada. 
Organitza: Colla Gegantera i Cort de Bèsties de Tortosa 
Col·labora: Ajuntament de Tortosa 
 
Muntanyes, de Jep Colomé Exposició de fotografies. Projecte Ebre, Art & Patrimoni 
Fins el 9 d’octubre, de dimarts a dissabte de 10 a 13.30 h. i de 17 a 19 h., diumenges d’11 a 13.30 h. 
Tancat diumenge 4 i els dilluns.  
Lloc: Museu de Tortosa, sala Antoni Garcia 
Les fotografies i la instal·lació audiovisual que presenta Muntanyes, expressen la mirada subjectiva 
i intima del fotògraf sobre el seu paisatge. El tractament de les imatges, de concepte analògic, vol 
acostar-se al purisme fotogràfic. Realitzades amb càmera de 35 mm reben, des de l’inici, tractament 
digital. Així les sals de plata del negatiu i còpia són substituïdes per píxels i gotes de tinta que 
remeten al seleni. 
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Organitza: Museu de Tortosa i Servei d'Atenció als Museus de la Generalitat de Catalunya del 
Museu de les Terres de l'Ebre. 
 
Exposició Esteles de vida, del ceramista Joan Panisello. 
De l’1 al 9 de setembre, de dimarts a dissabte de 10 a 13.30 h. i de 17 a 19 h., diumenges d’11 a 
13.30 h. Tancat diumenge 4 i dilluns.  
Lloc: Museu de Tortosa 
Tortosa s’afegeix als actes de suport del 47è Congrés i Assemblea de l’Acadèmia Internacional de la 
Ceràmic (AIC), Barcelona 2016, amb aquesta exposició. L’exposició es pot visitar en diferents 
espais: Institut Joaquim Bau (Avinguda de l'Estadi, 14), Galeria del Quadre (Carrer Barcelona, 2), 
Galeria d'Art Gimeno (Carrer Pintor Gimeno, 9), Galeria Cinta Cugat (Avinguda Molins del 
Compte, 40, Jesús) 
Organitza: Ajuntament de Tortosa, Académie Internationale de la Céramique i Associació de 
Ceramistes de Catalunya. 
 
Exposició Coeficient de Fricció, de Ferran Lega. Eufònic 2016. 
De l’1 a l’11 de setembre, de dimarts a dissabte de 10 a 13.30 h. i de 17 a 19 h., diumenges d’11 a 
13.30 h. Tancat tots dilluns i diumenge 4. 
Lloc: Museu de Tortosa, sala polivalent 
Amb Tarkovsky en ment, l’artista lleidatà ha estat una setmana sotmetent una antiga guitarra 
Telesforo-Julve a les onades del Trabucador, de la mar de dins i la de fora, de les salines i Riumar, 
per donar lloc a una videoinstal·lació que es mou entre el suggeridor misteri i la implacable veritat 
de la física. 
Organitza: Museu de Tortosa – Eufònic 
 
Qui ombra parla... exposició de Leonardo Escoda 
Del 2 de setembre al 8 d’octubre 
Lloc: Taller d’art Cinta Dalmau, c. Ciutat 7, passatge Franquet 
Organitza: Taller d’art Cinta Dalmau 
 
Rutes guiades Terra Enllà, especialitzats en la Guerra Civil 
- Hemingway a Tortosa, dissabte 3 de setembre, 11 h. 
- La Tortosa de la Guerra Civil, dissabte 3 de setembre, 16.30 h. 
- Visita al refugi antiaeri núm. 4, de dijous 1 a dilluns 5 de setembre, a les 18 h. i a les 20 h.  
Visites en català i castellà. Consultar horaris i preus al telèfon: 636.67.99.69, a  www.terraenlla.com 
o a terraenlla.guiatges@gmail.com 
 
Visites guiades CONFICON Turisme i Tradicions 
Visita guiada al Refugi antiaeri núm. 4: divendres 2 i dissabte 3, a les 19 h., diumenge 4 i dilluns 
5 a les 11.30 Preu: 3 € (Jubilats i joves entre 12 i 14 anys, 2 €). Sortida porta Refugi (c. 
Hemingway) . 
Visita guiada Tortosa a peu: dissabte 3 de setembre a les 11 h. Preu: gratuïta. Sortida des de 
CONFICON Turisme i Tradicions - plaça Paiolet. 
Visita guiada La catedral i els seus entorns: dissabte 3 de setembre a les 12.30 h (a continuació de 
Tortosa a peu). Preu: 5 €, inclou l’entrada a la catedral. Sortida de Porta de Palau (accés catedral). 
El Cavaller Templer Visita caracteritzada i guiada . Diumenge 4 de setembre 11 h. Durada: 2 h. 
Preu: 10 € (joves entre 12 i 14 anys, 6 €). Sortida des dels Jardins del Castell de la Suda.  
Imprescindible reserva prèvia. Places limitades 
Tortosa i els seus antics habitants: diumenge 4 a les 11 h. Preu: 8 €. Sortida des de CONFICON 
Turisme i Tradicions - plaça Paiolet. Imprescindible reserva prèvia (mínim 6 pax) 
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Informació i reserves al tel. 670 795 216 i a tortosa@conficon-turisme.com 
 
Recollida de Material Escolar 
Hiper Simply i Carrefour (ambdós 9 i 10 setembre) i pl. Barcelona (10 de setembre matí). 
Campanya dins del Pla Educatiu d’Entorn i el Programa d’Intervenció Socioeducativa amb infants i 
joves de 6 a 16 anys i les seves famílies. 
 
 
Conferència “L’altar i capella de la Mare de Déu de la Cinta a la basílica del Pi de Barcelona” 
a càrrec del Sr. Jordi Sacasas i Segura, arxiver i conservador del museu i tresor de la Basílica de 
Santa Maria del Pi. Acte en reconeixement a la devoció a la Mare de Déu de la Cinta a Barcelona. 
10 de setembre a les 12.00 h. 
Lloc: Cambra del Comerç, c. Cervantes 7. 
Organitza: Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta. 
Col·laboren: Ajuntament de Tortosa i Prior de la Santa Cinta. 
 
III Jornada de Civisme Caní a les Terres de l’Ebre 
10 de setembre de 18 a 22 h. 
Lloc: llac vell del Parc Municipal Teodor Gonzàlez 
Organitza: Buixits K9 i Hospital Veterinari Nexo 
 
 
Presentació dels xiquets i xiquetes a la Mare de Déu de la Cinta. 
11 de setembre a les 11.30 h. 
Lloc: Catedral de Tortosa 
Organitza Cort d’ Honor de la Mare de Déu de la Cinta 
Col·labora Reial Arxiconfraria de Ntra. Sra. De la Cinta 
 
 
Celebració de la Diada Nacional de Catalunya amb la conferència institucional a càrrec del Sr. 
Jordi Duran i Suàrez, director del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre. Al 
finalitzar la conferència, s’interpretarà l’himne nacional de Catalunya, els Segadors. 
11 de setembre 11.00 h. 
Més info a www.tortosa.cat  
Lloc: saló de plens de l’Ajuntament de Tortosa 
 
XXXVI Concurs Obert de Pesca Fluvial Trofeu Ciutat de Tortosa i Trofeu Memorial Joan Cid 
Boix per a totes les categories 
11 de setembre, de les 09.00 h a les 13.00 h. 
Lloc: Ambdues vores de riu 
07.00 h.  Recepció dels participants per al sorteig dels llocs de pesca al local social de l’entitat , 
passeig de l'Ebre núm. 14  
14.30 h. Baldanada per a tots els participants i acompanyants al Concurs de Pesca. 
16.30 h. Acte públic de repartiment de premis per als guanyadors del Concurs 
Organitza: Societat de Pesca Esportiva Tortosa 
Col·labora: Ajuntament de Tortosa. 
 
XII Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava a Tortosa 
11 de setembre de les 10.00 h. a les 14.00 h 
Lloc: Nau del parc Municipal Teodor Gonzàlez 
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Organitza: Grup Filatèlic i Numismàtic de Tortosa i Roquetes 
Col•labora: La CPC i Ajuntament de Tortosa 
 
Partit de futbol entre el CD Tortosa i UD Salou de la segona jornada de Segona Catalana 
12 de setembre a les 17 h. 
Preu: 8 € anticipada venta a taquilles de l’Auditori Felip Pedrell i Servicaixa. Socis Club Super 3 
gratis  
Lloc: Estadi Municipal Josep Otero 
Organitza: CD Tortosa 
 
Ebre Beer 2016 4a Mostra de Cervesa Artesana de les Terres de l'Ebre 
17 de setembre 
Lloc: Parc Lluis Companys (Ferreries), durant tot el dia. 
Aquest any nova ubicació al Parc Lluis Companys de Ferreries, amb molt més espai per a 
expositors i visitants. Activitats i concerts durant tot el dia. Servei de tapes. 
Organitza: Lo Gambusí Cerveseria Artesana i Tanins Vinoteca. 
 
6è VAPERTUVIDAL   
17 de setembre de 2016 a partir de les 16.00 h. 
Lloc: Ermita de Mig Camí                  
Torna l’ esport extrem, la música i la solidaritat a l’ermita de Mig Camí. 
A partir de les 16 hores, gran festa familiar amb un espectacular circuit infantil ciclista i d'esports 
d’aventura. També hi haurà jocs, tallers , xocolatada, descens en mountain bike, exhibicions de bike 
trial i recollida solidària de bicicletes. 
I a les 20 hores, comença una gran nit de concerts amb Bul kak , El Mafio  i Pepet i Marieta. 
http://vapertuvidal.com/ 
 
 
 


