La Plantada
Finca de Bombita, Deltebre
DIVENDRES 15 DE JUNY
Plantada escolar amb els alumnes de 6è
de primària dels diferents col·legis del municipi.

DISSABTE 16 DE JUNY

Durant la tarda

Demostracions de pesca tradicional: tirar
el rall, el gamber, la reixaga… Demostracions de treballs agrícoles: tirar guano,
passar el rodolí, passar la post plana, etc.
Jocs tradicionals: birles, caniques, fer córrer la roda…

A partir de les 18 h

Mercadet artesanal i de productes típics,
demostració de com s’utilitza un farcell a la
parada “Tot Motxilles”. Visites amb carro
a la finca (durada aproximada del recorregut:1 h), passejades amb barques de perxar i cavallets ecològics.
18 h

Xerrada-col·loqui sobre l’exposició de l’artesà Alvaro Valldepérez (Fusteria Alvaro): explicació de les diferents obres i mètode de fabricació. Presenta: Noemí Monzó Lamelas.
19 h

Tertúlia entre pagesos valencians i pagesos del Delta per intercanviar vivències
dels treballs de l’arròs.

19.45 h

Presentació de la “Guia sentimental del
Delta de l’Ebre”, de Joan Todó, a càrrec
d’Eduard Carmona.
A partir de les 20 h

Sopar a base de tapes elaborades amb
productes típics del Delta.
22 h

Concert de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut
de Ferreries: Especial “25 anys amb el
4L”, concert de commemoració del 25è
aniversari dels “Quicos”.

DIUMENGE 17 DE JUNY
A partir de les 9.30 h

Servei de begudes i menjar, amb productes típics del Delta.
Mercadet artesanal i de productes típics,
demostració de com s’utilitza un farcell a la
parada “Tot Motxilles”. Visites amb carro
a la finca de 10.30 h a 18.30 h (excepte
en el moment de la plantada); passejades
amb barques de perxar; cavallets ecològics, tirada de birles a càrrec del Club de
Birles de La Cava; ambientació tradicional amb la participació de l’Associació de
Dones de Deltebre.

A continuació

Arrencada del planter, preparació i càrrega de les garbes a la barqueta i plantada.
Després de la plantada

Actuació de la Rondalla dels 3 Cantadors i
la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre.
12.30 h

Iniciació a plantar per a participants (un cop
els plantadors hagin fet la demostració, tothom
qui vulgui podrà entrar a l’arrossar a plantar).
A partir de les 15 h i durant la sobretaula

11 h

Amenitzaran la festa la Rondalla dels 3
Cantadors i la Colla Sardanista i de Jotes
de Deltebre.

Representació del sainet “Mare, jo vull
ser torero”.

A continuació

11.30 h

Arribada dels plantadors amb carro.
Salutacions del conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sr. Damià Calvet, i de l’alcalde
de Deltebre, l’Il·lm. Sr. Lluís Soler.

#INSTAPLANTADA2018
Durant tot el cap de setmana tindrà lloc la
#Instaplantada2018, amb la qual es faran
activitats per diferents espais naturals de
Deltebre i també en el marc de la Festa de
La Plantada.
Més informació a:
instagramersdelterreno@gmail.com

Taller de fang per als xiquets i xiquetes
i fi de festa amb Laia’s xaranga. Premi al
millor vestuari tradicional. Durant tot el
cap de setmana, comptarem amb la presència de membres de “l’Antic Gremi de
Carreters Valencians” com a convidats
especials.

Vols participar al concurs
#instaplantada2018?
Només calen 2 requisits:
Fes-te seguidor de
@descobreixdeltebre
Etiqueta les fotos de la Festa de
La Plantada amb #descobreixdeltebre
#instaplantada2018

