Deltebre
fa

estiu

-L’agenda del teu estiu al Delta-

Benvolgut, benvolguda,
El municipi de Deltebre s’enlaira constantment i el catàleg d’actes d’estiu que teniu a les vostres mans és una prova tangible
d’aquest fet. Per a aquesta temporada estiuenca, presentem
més d’una trentena d’activitats, organitzades directament per
l’Ajuntament de Deltebre o bé pel conjunt del teixit associatiu
amb el patrocini del propi Ajuntament.
La finalitat d’aquest catàleg és que pugueu gaudir de l’àmplia
programació, per a tots els gustos i edats, que es durà a terme
al municipi al llarg de tot l’estiu. Des de cultura, tradició i esport,
passant també per actes populars, festes i esdeveniments que
situen Deltebre com a punt de referència a Catalunya, a l’estat
espanyol i, en alguns casos, a escala internacional.
L’estiu a Deltebre enamora i ens permet descobrir paisatges
únics i especials. Així que, més enllà d’aquest ampli ventall
d’esdeveniments, també us invitem a descobrir tots els llocs
singulars que donen valor afegit al nostre municipi i que, conjuntament amb l’acció de govern que estem duent a terme, ens
ajuden a consolidar la nostra posició de capital del Delta de
l’Ebre.
Atentament,

Lluís Soler i Panisello
Alcalde de Deltebre

Juny
3 de juny
Garxal Desert Race
Recorre i descobreix els racons més singulars del nostre territori, el
desert del Garxal, la zona del Niño Perdido i Riumar.
U.E. Lo Passador

16 i 17 de juny
Festes de l’Arròs: La Plantada
La Plantada arriba a la Finca de Bombita per mostrar la cultura,
les tradicions i la història del nostre municipi en un entorn idíl·lic i
especial.
Ajuntament de Deltebre

Finca de Bombita

23 i 24 de juny
Festes de Sant Joan
Donem la benvinguda a l’estiu amb un sopar de revetlla, amb la
processó de barques pel riu i molts actes més!
Associació de Veïns de Jesús i Maria / Confraria de Pescadors
Parc del Riu

29 i 30 de juny
Futbol Sala 24 h “Memorial Andrés Ferri”
Gaudeix del millor futbol sala del territori amb aquest esdeveniment
esportiu.
Associació de Futbol Sala Deltebre

Pavelló “Lo Salat”

Juliol
Viu les Festes de l’Arròs en família!
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Tots els dijous de juliol
Esports a la platja de Riumar
Gaudeix de la platja de Riumar, guardonada amb bandera blava,
fent esport!
Club Vela Riumar

Platja de Riumar

Tots els dissabtes de juliol
Mercat a Riumar
Vine a passejar i a fer les teves compres al nucli de Riumar.
Ajuntament de Deltebre

Davant del Consell de Riumar

3 i 24 de juliol
Caminades nocturnes
Vols conèixer els indrets més característics de Riumar d’una manera
diferent? Apunta’t i gaudeix de les caminades nocturnes!
Ajuntament de Deltebre i U.E. Lo Passador

Consell de Riumar

5 de juliol
Concert d’Èric Vinaixa
Per gaudir de bona música en un ambient immillorable al bell mig cor
del Delta de l’Ebre.
Ajuntament de Deltebre

Plaça Europa de Riumar

Del 6 al 22 de juliol
Jornades Gastronòmiques del Musclo
Els restaurants del municipi configuren diferents menús per degustar
un dels productes característics del Delta de l’Ebre.
Ajuntament de Deltebre

Del 6 al 8 de juliol
Festes del Barracot
Com cada any, el Barracot organitza les seves festes, encarregades
d’encetar la temporada festiva amb èxit, bon ambient i germanor.
Associació de Veïns Lo Barracot

6 i 7 de juliol
Open de Pesca Spinning Mar Riumar 2018
Els amants de la pesca esportiva gaudiran de dos dies frenètics.
Club Nàutic Riumar

Port de Deltebre

7 de juliol
Blue Flag Med Week
La platja de Riumar és de bandera blava i, per aquest motiu, realitzarem una activitat mediambiental per conscienciar a la ciutadania.
Ajuntament de Deltebre

Platja de Riumar

Riumar, una platja única per als esports aquàtics.

© Istockphoto

12 de juliol
Diada del Musclo
En el marc de les Jornades Gastronòmiques del Musclo, presentem
la Diada del Musclo. Un dia per gaudir d’un dels productes estrella
del Delta de l’Ebre vora de la platja de Riumar.
Ajuntament de Deltebre

Passeig Marítim de Riumar

12 de juliol
Concert de Montse Castellà
La cantautora ebrenca presenta el seu disc al municipi de Deltebre.
Una oportunitat per gaudir de la seva música.
Ajuntament de Deltebre

Plaça Europa de Riumar

14 de juliol
Cursa Paddle Surf a Riumar
Gaudeix d’un dels esports de l’estiu amb aquest curs de surf amb
rem.
Club Vela Riumar

Platja de Riumar

14 de juliol
Sopar popular amb ball
Una fantàstica nit d’estiu prop de la platja de Riumar, amb un sopar
popular i posterior ball per amenitzar la nit.
Riumar Associació

Plaça Europa de Riumar

Del 16 al 29 de juliol
Deltebre Dansa
El Festival Deltebre Dansa s’obre al riu per oferir-nos cada nit un espectacle de disciplines contemporànies diverses.
Roberto Olivan Performing Arts

Parc del Riu

www.deltebredansa.cat

21 de juliol
Circuit “Deltebre, atracció natural”
Circuit itinerant amb diferents espectacles que finalitzarà al nucli de
Riumar amb l’actuació de Fekat Circus i una festa DJ. Novetat del
Festival Deltebre Dansa.
Ajuntament de Deltebre i Roberto Olivan Performing Arts
www.deltebredansa.cat

Circ i dansa contemporanis al Festival Deltebre Dansa.
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21 de juliol
Via Blava
Ruta amb vaixells des del port fluvial de Riumar, remuntant l’Ebre fins
a Xerta, passant per Tortosa per visitar la Festa del Renaixement i per
Pinell de Brai per visitar la Catedral del Vi.
Club Nàutic Riumar

Sortida del Port de Deltebre

28 de juliol
Torneig Tennis Platja a Riumar
Practica aquesta activitat esportiva en un entorn privilegiat!
Club Vela Riumar

Platja de Riumar

Agost
Tots els dijous d’agost
Esports a la platja de Riumar
Gaudeix de la platja de Riumar, guardonada amb bandera blava,
fent esport!
Club Vela Riumar

Platja de Riumar

Tots els dissabtes d’agost
Mercat a Riumar
Vine a passejar i a fer les teves compres al nucli de Riumar.
Ajuntament de Deltebre

Davant del Consell de Riumar

3 d’agost
Concert de For the Freshly People
Música de qualitat i bon ambient prop de la platja de Riumar.
Ajuntament de Deltebre

Plaça Europa de Riumar

4 d’agost
Òpera a la platja
Després de l’èxit de les passades edicions, tornem amb aquesta
iniciativa pionera per gaudir d’una òpera en directe a la vora de la
platja. Comptarem, un any més, amb la presència de Sushi MC.
Ajuntament de Deltebre

Plaça Europa de Riumar

Platja de Riumar: gaudeix de les noves passarel·les d’accés.
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5 d’agost
Regata Lliga Catalana de Llagut
El riu Ebre i l’esport seran els protagonistes d’un campionat de llagut
que aplegarà esportistes d’arreu del país.
A.E. Xino-Xano

Club Nàutic

7 d’agost
Caminades nocturnes
Vols conèixer els indrets més característics de Riumar d’una manera
diferent? Apunta’t i gaudeix de les caminades nocturnes!
Ajuntament de Deltebre i U.E. Lo Passador

Consell de Riumar

9 d’agost
Acte de presentació de la Festa Major del C.D. La Cava
Pregó i presentació de les pubilles de les Festes Majors Sant Roc
de La Cava.
Club Deportiu La Cava

Camp Nou

Del 10 al 19 d’agost
Festa Major de Deltebre
Nou dies plens de festa, bous i activitats per a tota la família.
Ajuntament de Deltebre

Del 10 al 19 d’agost
Festa Major del C.D. La Cava
Nou dies plens de festa, bous i activitats per a tota la família.
Club Deportiu La Cava

11 d’agost
Presentació de la Festa Major de Deltebre
Pregó i presentació de les pubilles de les festes majors de Deltebre.
Ajuntament de Deltebre

Recinte Festiu

12 d’agost
Ball a Riumar
La Plaça Europa de Riumar, prop de la platja, serà l’escenari de luxe
d’una nit de ball que promet no deixar indiferent a ningú.
Riumar Associació

Plaça Europa de Riumar

Aquest estiu, descobreix el Delta en família.
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16 d’agost
Concert de La Pegatina, i de Pepet i Marieta
Actuació d’un dels grups més rellevants de l’escena catalana, conjuntament amb un dels més representatius del les Terres de l’Ebre.
Ajuntament de Deltebre

Recinte Festiu

www.deltebre.cat

19 d’agost
Festa Jove a Riumar
Els joves també tindran la seva nit a Riumar amb una festa plena de
sorpreses i de bon ambient.
Riumar Associació

Port de Deltebre

25 d’agost
Espiga Fosca
Caminada nocturna per senders naturals. Obert a tot el públic.
U. E. Lo Passador

Sortida del Parc del Riu

Del 31 d’agost al 2 de setembre
Festes de Sant Ramon
L’associació de Veïns Gent del Barri organitza, un any més, unes festes on regna la germanor veïnal i el bon ambient. Sopar popular i
moltes més activitats.
Associació Gent del Barri

Davant del Bar Rialto

Del 31 d’agost al 16 de setembre
Jornades Gastronòmiques de l’Arròs
Coincidint amb l’inici de la sega, els restaurants del municipi configuren diferents menús per degustar el producte típic del Delta de l’Ebre.
Ajuntament de Deltebre

Setembre
1 i 8 de setembre
Mercat a Riumar
Vine a passejar i a fer les teves compres al nucli de Riumar.
Ajuntament de Deltebre

Davant del Consell de Riumar

La Pegatina en concert a Deltebre!
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4 de setembre
Caminada nocturna
Vols conèixer els indrets més característics de Riumar d’una manera
diferent? Apunta’t i gaudeix de les caminades nocturnes!
Ajuntament de Deltebre i U.E. Lo Passador

Consell de Riumar

8 de setembre
Trobada de grups de Ball de Jota
Descobreix el ball tradicional de la jota amb aquest aplec que es
realitza a Deltebre.
Ajuntament de Deltebre i Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre
Plaça de l’Ajuntament

9 de setembre
Festes de l’Arròs: La Sega
La Sega arriba a la Finca de Bombita per mostrar la cultura, les
tradicions i la història del nostre municipi en un entorn idíl·lic i
especial.
Ajuntament de Deltebre

Finca de Bombita

Del 9 a l’11 de setembre
Actes Diada de Catalunya
Deltebre celebra l’11 de setembre amb una setmana plena d’activitats culturals.
Ajuntament de Deltebre

Del 14 al 16 de setembre
Food Trucks
Un cap de setmana diferent, furgons amb personalitat, caravanes
sweety i autèntiques cuines motoritzades per fer un esdeveniment
100% experiencial.
Ajuntament de Deltebre

Parc del Riu

16 de setembre
Mercadet Fora Estocs
Aprofitem el final de l’estiu per aconseguir les millor oportunitats dels
comerços del municipi.
Ajuntament de Deltebre i Fecotur

Vine a la festa de La Sega!
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22 de setembre
Mitja Marató de l’Ebre
El riu Ebre i l’esport tornaran a ser protagonistes amb aquesta regata
de piragüisme.
A.E. Xino-Xano

Club Nàutic

Del 28 al 30 de setembre
Festes de Sant Miquel
Un cap de setmana amb diferents activitats: bou capllaçat, menjars
de germanor i molt més!
Parròquia de Sant Miquel de La Cava, Penya Taurina Bous Més que Mai de
La Cava i Associació de Dones de La Cava
Carrer Major

Més informació:
Trobaràs els horaris i més informació d’aquestes i altres activitats per
gaudir de l’estiu a www.deltebre.cat, així com també al Consell de
Riumar o a l’Ajuntament de Deltebre.
L’Ajuntament de Deltebre organitza i/o patrocina totes les activitats
que surten en aquest calendari d’actes. Els organitzadors es reserven el dret d’alterar o modificar els esdeveniments que surten en
aquesta agenda.

Un cap de setmana de Food Trucks al Parc del Riu!
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