
F E S T E S  D E
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Acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya

DELTEBRE | 11 DE SETEMBRE      FINCA DE  BOMBITA



DIVENDRES

DE SETEMBRE
9

DIUMENGE

Activitats paral·leles

11

09.00 h 
Sega escolar, amb els alumnes de 6è curs de les diferents escoles
del nostre municipi 

09.30 h
Esmorzar típic del Delta, a càrrec dels restaurants participants.

11.30 h
Representació del sainet “Viatge a Mallorca” de la CIA Deltateatre

12.00 h
Inici de la sega i explicació de tot el procés a càrrec del Sr. Ramón
de Baila i Rodolfo del Bufón, dirigit per Amado Cebolla 

A partir de les 12 i fins les 15 h
Els restaurants participants oferiran plats típics del Delta

13.00 h
Cantada i ballada de jotes a càrrec de la Rondalla del Delta 
i de la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre. 
Salutació de l’Alcalde i agraïment als/les segadors/es. 

16.00 h
Exhibició de Lluita "Bac" a càrrec de l’Associació de Karate Kushinkai

16.45 h
ACTE COMMEMORATIU DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Actuació de l’ESPIGA d’OR
Lectura del manifest, desplegament de la senyera i cant dels Segadors, Himne Nacional 
de Catalunya. 
Concert de cloenda de la diada, a càrrec de JOAN ROVIRA

Després de dinar:
Sobretaula amb cantada i ballada popular de jotes

Del 4 d’agost a l’1 d’Octubre: 
Exposició “Deltàica i valenta” a la Sala d’Exposicions DeltArt

Del 9 al 25 de setembre: 
Jornades Gastronòmiques de l’Arròs a diferents restaurants de Deltebre 

Durant tot el dia
Mercadet artesanal i de productes típics
Visites amb carro fins al Canal Vell (de 10.30 h a 16 h) 
Passejades amb barquets de perxar a càrrec de la Societat de Caçadors Sant Miquel
Demostració de pesca tradicional (tirar el rall, el gamber, la reixaga, etc.) a càrrec de 
l’Associació de Caçadors Sant Miquel
Espai de jocs tradicionals per als xiquets i xiquetes a càrrec de l’Ass. De Dones de La Cava
Tirades de birles a càrrec del Club de Birles de La Cava
Actuacions de Rondalla dels 3 cantadors i la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre
Ambientacions tradicionals amb la participació de l’Ass. de Dones de Deltebre
Mostra d’artesania de miniatures del Delta, a càrrec de Manolo Escurriola 
Demostració de batre l’arròs a pota, solejar, ventar i ensacar
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