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DIVENDRES

DE JUNY
10
DISSABTE

DE JUNY
11

DIUMENGE

DE JUNY
12

De 09.00 a 12.30 h: plantada escolar amb els alumnes 
de 5è de primària dels diferents col·legis del nostre municipi

09.30 h
Esmorzar típic del Delta a càrrec dels restaurants participants

11.00 h
Representació del sainet “Novios per Internet”, de Cia. Delta Teatre

11.30 h
Salutació de l’alcalde de Deltebre, l’Il·lm. Sr. Lluís Soler, i presentació dels plantadors

12.00 h
Arrencada del planter, preparació i càrrega de les garbes a la barqueta
Inici de la plantada i explicació de tot el procés a càrrec del Sr. Ramón de Baila i
el Sr. Rodolfo del Bufón
En acabar, actuació de la Rondalla dels 3 Cantadors i la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre

12.30 h
Iniciació a plantar per a principiants

De 12.00 a 15.00 h
Els restaurants participants oferiran plats típics del Delta
Durant la sobretaula amenitzaran la festa la Rondalla 
dels 3 Cantadors i la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre, 
amb jotes improvisades

16.30 h
Demostració a càrrec de l’Associació de Karate Kushin-Kai 
sobre la lluita del bac i l’ús d’eines de feina per a defensa

Durant tot el dia
Mercadet artesanal i de productes típics
Visites amb carro per la finca (de 10.30 a 18.30 h)
Passejades amb barques de perxar i 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’Associació de Dones 
de La Cava 
Tirades de birles a càrrec del Club de Birles de La Cava
Actuacions de la Rondalla dels 3 Cantadors i la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre
Ambientacions tradicionals amb la participació de l’Associació de Dones de Deltebre
Mostra d’artesania de miniatures del Delta a càrrec de Manolo Escurriola

Ruta literària a la Finca de Bombita (Festes de l’Arròs, La Plantada)
Lletres que evoquen el nostre entorn (primavera)
Trobada a l’Ajuntament de Deltebre
Reserves a la Biblioteca Delta de l’Ebre (977 48 99 25 / biblioteca@deltebre.cat)
i a la Biblioteca Francesc Balagué (977 46 89 32 / biblioteca@santjaume.cat)
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