
PLANTADA

FESTES DE
L’A R R O S
17 i 18 de juny 2017
FINCA BOMBITA
Canal Vell, Deltebre



 A partir de les 17 h
Mercadet artesanal i de productes típics
Visites amb carro a la finca (durada del recorre-
gut 1h aprox.)
Passejades amb barquets de perxar
Demostracions de pesca tradicional, tirar el rall, 
el gamber, la reixaga, etc.
Jocs tradicionals, birles, caniques, fer córrer la 
roda, etc.
Demostració de treballs agrícoles (tirar guano, 
passar el rodolí, passar la post plana, birbar, etc.)  

 A les 18.30 h
Projecció del documental 40 anys del municipi 
de Deltebre.

 A les 19 h
Projecció del documental La Camarga, de Santi 
Valldepérez i Guille Barberà.

 A les 20 h
Demostració de jotes cantades i ballades, a 
càrrec de la Rondalla dels 3 cantadors i la Colla 
Sardanista i de Jotes de Deltebre.

 A partir de les 20 h
Sopar a càrrec dels restaurants de Fecotur.

 A les 22 h
Actuació musical de Joan Rovira, artista revela-
ció dels premis Enderrock 2016.

 A partir de les 9.30 h
Esmorzar típic del Delta a càrrec dels restaurants 
de Fecotur.

 Durant tot el dia
Mercadet artesanal i de productes típics
Visites amb carro a la finca de 10.30 h a 18.30 h 
(excepte el moment de la plantada)
Passejades amb barquets de perxar

 A les 11 h
Representació del sainet “Los forasters vindran 
però de casa no ens trauran”, a càrrec de la Cia. 
Delta Teatre

 A les 11.30 h
Arribada dels plantadors amb carro
Salutació de l’Alcalde de Deltebre, l’Il·lm Sr. 
Lluís Soler i Panisello
Inici de la plantada a càrrec del Conseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. 
Sr. Santi Vila i Vicente
Arrencada del planter, fer les garbes i carre-
gar-les al barquet
Plantada
En acabar, actuació de la Rondalla dels 3 can-
tadors i la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre.

 A les 12.30 h
Iniciació a plantar per a principiants. 

 A partir de les 12 h 
Els restaurants de Fecotur oferiran tapes i arros-
sos (preu del tiquet 2€).
Durant la sobretaula amenitzaran la festa la 
Rondalla dels 3 Cantadors i la Colla Sardanista i de 
Jotes de Deltebre.

 A les 16.30 h
Demostració a càrrec de l’Associació de Karate 
Kushinkai sobre la lluita del bac i ús d’eines de 
feina per a defensa personal

DISSABTE 17 DE JUNY DIUMENGE 18 DE JUNY
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