
11,00h Ban de la Cucafera.  

Al so de tabals i dolçaines la bestiola 
més representativa de la nostra ciutat, 
conservadora d’un gran llegat tradicional, 
passeja places i carrers per anunciar la 
mostra de folklore popular que porta el 
seu nom.
Recorregut; Plaça de la Cinta, carrer de la 
Rosa, pl. Pont de Pedra, pl. Agustí Querol, 
carrer de l’Àngel, pl. de l’Àngel, carrer 
Sant Blai, carrer Teodor Gonzalez, carrer 
Pare Cirera, Pl. Emili Sanz, carrer Sebina, 
avd. Generalitat, carrer Doctor Vila, pl. de 
l’Ajuntament.

12,00h  Pregó tradicional a càrrec de  
Joan Iniesta

En reconeixement a la iniciativa professio-
nal de Calaix de Sastre, oferint el treball 
al servei dels elements de imatgeria festiva 
a les Terres de l’Ebre.
Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament de 
Tortosa

12,30h Seguici festiu de Joan Moreira 
amb els gegants Ramon Berenguer IV i 
Peronella d’Aragó.

La generosa aportació del treball  del 
folklorista Joan Moreira ens ha permès re-
cuperar una estampa típica de la Tortosa 
del segle XIX .
Recorregut; Plaça de l’Ajuntament, carrer 
Sebina, avd. Generalitat, Pl. Agustí Que-
rol, pl. Pont de Pedra, carrer del Vall,  fins 
la pl. de la Cinta.

13,15h Concert de Vermut. 

Melodies de concert i ball per acomiadar 
la jornada matinal de la mostra a càrrec 
de la Colla Jove de Dolçainers de Tortosa-
Lloc: de la pl. de la Cinta
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17,00 a 20,30 h Exposició del Seguici 
Festiu de la Colla Jove de Dolçainers de 
Tortosa. 

Visió global de tots els elements festius 
de la ciutat recuperats i construïts de nou. 
Fins a 22 figures entre nanos, cavallets, 
drac, Cucafera, i gegants.
Lloc: Museu de Tortosa
Pavelló Corral dels bous.

18,00h La imatgeria festiva de la ciutat, 
xerrada a càrrec de Joan Iniesta. 

Una ressenya històrica dels elements 
festius de la ciutat d’ahir i d’avui.
Lloc: Museu de Tortosa
Aula didàctica.

10,30h Mostra d’elements d’imatgeria de 
festa. 

Plantada dels gegantons Et i Aina, Cinta i 
Àngel, i dels gegants Ramon “lo barber” 
i Pepeta “la Paissana”, Cristofor Despuig 
i Mariana Curto, i Ramon Berenguer IV 
i Peronella d’Aragó, els nanos de ball i 
lluïment, i cavallets, en aquesta edició 
s’hi apunten els dracs Hydracus, Golafre, 
Grafus, Nortís, Jordiet, i la Cucafera per 
acompanyar Lo Carrau en els 30 anys de 
la seva primera construcció.
Lloc: Museu de Tortosa

12,00h Elements festius en cercavila. 

Comitiva variada de tota mena d’elements 
festius acompanyats de dolçaines i tabals.
Recorregut: Del Museu de Tortosa a la pl 
de l’ajuntament i tornada.

13,00h Concert de riu en so. 

Interessant proposta musical en base 
d’instruments tradicionals en mescles 
d’estil i variacions de música d’arrel del 
territori incorporant composicions pròpies 
actuals.
Lloc: Museu de Tortosa

17,00h Concentració participants XVII 
trobada de gaiters, grallers, dolçainers i 
tabalers. 

Lloc: Museu de Tortosa.

17,30h Cercaviles simultànies pels carrers 
del nucli antic i centre.

Les formacions dels Gaiters de l’Aguilot, 
els dolçainers de Ferreries, Vinaròs, Lei 
Joglars d’Ebre, Grallers de Jesús i Ullde-
cona, omplen de música tradicional els 
carrers.

18,15h Concert dels participants a la XVII 
trobada de gaiters, grallers, dolçainers i 
tabalers. 

Els grups i colles interpreten les seves 
melodies escollides per la cloenda de la 
mostra de folklore popular.
Lloc: Saló d’actes del Patronat
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