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XIII MOSTRA 
D'ARTS I OFICIS

Com cada any, Ascó torna, per 
uns dies, al seu passat i el barri 
antic s'omple d'artesans i 
artesanes d'arreu que us 
aproparan a la seva manera de 
treballar i crear. El nucli antic 
d'Ascó es convertirà en 
l'epicentre de l'artesania de 
Catalunya. Durant un cap de 
setmana s'hi reuniran els i les 
millors mestres d'artesania del 
país, essent l'únic esdeveniment 
que els aplega en quantitat i 
diversitat. Les seves especialitats 
són ben diverses.

És un plaer visitar Ascó el cap de 
setmana de la Mostra d'Arts i 
Oficis. El poble es posa de gala i 
us mostra tots els seus actius. 

A més de parades d'artesania, 
gastronomia i productes locals, 
s'hi fan tallers artesanals, jocs 
infantils, concerts i d'altres 
activitats pels carrers de la vila.

Els i les mestres artesanes 
ensenyaran el seu art al llarg de 
l'espai de la Mostra. És una 
oportunitat excel·lent per 
conèixer també una de les 
moreries més representatives de 
l'Ebre català.

TEMA: Quant val l'artesania?

Moderat per: 

Maite Mestre - Periodista i gestora 
cultural especialitzada en artesania

Albert Fuertes - Periodista 
especialitzat en comunicació cultural i 
esports

ACTIVITATS AMB EL LLAÜT LO ROGET

10 h Passejada a bord del llaüt Lo 
Roget

17.30 h Passejada a bord del llaüt Lo 
Roget

Descobriu el bosc de ribera, les aus i 
la vegetació que ens envolta al llarg 
d'aquesta passejada pel riu Ebre a 
bord del llaüt Lo Roget, que us 
conduirà fins al Pas de l'Ase, el 
congost més estret de l'Ebre català.

Reserves i tiquets: 
www.ascoturisme.cat

DISSABTE 21 

Matí 4 d'  a 11 h 14 h

Inaguració oficial a les 12 h

12 h Ball de gegants  
Plaça de l'Església 

Tarda 4de  a 16 h 21.30 h

ESPECTACLES

11 h Ball de gegants  
Plaça del Fossar Vell

13 h Ball de gegants  
Plaça de l'Església 

18 h Track a Track Pallassos    
Plaça de l'Església

24 h Grup de versions 
Tarraco Surfers i DJ’s locals  
Casal Municipal d'Ascó

ESPAI DE COMUNICACIÓ  
PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

17 h Taula rodona d’artesania
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XIII MOSTRA 
D'ARTS I OFICIS

DIUMENGE 22 

 Matí 4 d'  a 11 h 14 h

 Tarda 4 de  a 16 h 21h

ESPECTACLES

12 h Espectacle de titelles  
Plaça Fossar Vell

ž La ventafocs que no volia 
menjar perdius

ž La meitat d'en Jan

18 h Magic Clown   
Plaça de l'Església

ESPAI DE COMUNICACIÓ – PLAÇA 
DE L'ESGLÉSIA

17 h Taula rodona d’artesania

TEMA: Artesania i sostenibilitat

Moderades per: 

Maite Mestre - Periodista i gestora 
cultural especialitzada en artesania

Albert Fuertes - Periodista 
especialitzat en comunicació 
cultural i esports

Al llarg del dia hi haurà entrevistes 
a peu de parada.

ACTIVITATS  

10 h Descoberta de la natura 
Navegareu pel riu Ebre amb el 
llaüt Lo Roget. Travessareu un 
dels paratges fluvials més 
espectaculars de la Ribera d'Ebre: 
el Pas de l'Ase. En aquest petit 
congost, l'Ebre s'obre pas entre 
muntanyes deixant uns paisatges 
verges de gran bellesa. Us 
acompanyarà personal tècnic, 
coneixereu l'espectacular 
geologia i morfologia del riu, així 
com la vegetació i la fauna que 
anireu observant al llarg del 
recorregut. Les persones que ens 
visiteu tindreu a la vostra 
disposició material d'observació, 
com ara telescopis, prismàtics o 

guies visuals per tal d'identificar 
les espècies de fauna.

Acabareu amb un aperitiu de 
productes locals i un tastet de 
Lutra, una cervesa artesana molt 
ben arrelada al territori gràcies 
als seus sorprenents ingredients: 
la menta i la regalèssia.

12 h Visita teatralitzada al castell 
A la comanda templera d'Ascó 
van succeir fets importants, dels 
quals se'n conserven documents 
on podem veure'n la importància 
dins del districte templer de la 
Ribera. Veniu a conèixer de 
primera mà i amb personatges 
històrics alguns dels fets que aquí 
van succeir.

Reserves i tiquets 
www.ascoturisme.cat

12 h RIU I VI     
A bord del llaüt Lo Roget i 
envoltats d'aquest idíl·lic paisatge 
que ens envolta, realitzareu un tast 
de vins del Molí de Rué tot 

navegant fins al Pas de l'Ase. En 
acabar el passeig, us desplaçareu 
fins al celler per continuar el tast.

RESERVES: 646 320 946 
info@moliderue.com
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TALLERS INFANTILS

La venda de tiquets per realitzar els 
tallers serà a l'estand de 
l'Ajuntament d'Ascó (plaça de 
l'Església)

ESPAI DE JOC LLIURE I 
EXPERIMENTACIÓ AMB FAMILIA 
ARTRA

Equilibris, música, psicomotricitat, 
lectoescriptura, natura, textures...

Taller de pintar cares

HORARI:

Dissabte i diumenge

Matí 4 De  a 10 h 14 h

Tarda 4 De  a 16 h 20 h

Ubicació: Plaça Nova

ESPAI DEGUSTA LA RIBERA 

Ubicació: Plaça del Fossar Vell

El programa Degusta Ribera d'Ebre neix des d'un 
projecte impulsat pel Consell Comarcal de la Ribera 
d'Ebre amb l'objectiu d'impulsar el producte 
agroalimentari que es produeix i s'elabora a la 
comarca i la seva venda de proximitat.

Sabem que consumir productes locals és fer salut i, 
al mateix temps, és contribuir a l'economia del 
territori i a mantenir el paisatge que ens envolta i 
ens caracteritza. 

En aquest espai hi trobareu representats un seguit 
d'aquestes persones que, a més d'oferir-vos els seus 
productes, us donaran una explicació de com els 
elaboren.

SHOW COOKING PLAÇA DEL FOSSAR VELL

Espai on els productors i productores de la Ribera 
d'Ebre ens faran, al llarg dels dos dies, 
presentacions, demostracions i tast dels productes 
que elaboren.

DISSABTE 21
12 h Procés d'elaboració del formatge fresc  
Laura Bladé - Mas de les Codines

17.30 h Tàrtar de secallona

Olga Casanova - La Cuina de l'Olga

19 h Gaspatxo de cireres

Olga Casanova - La Cuina de l'Olga

DIUMENGE 22

12 h Productes de CBD - Míriam Cugat

18 h Pa de Sant Jordi - Pau Carranza   
Pastisseria Larrossa
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EXPOSICIÓ

INSTRUMENTS DE MÚSICA 
TRADICIONALS  
ASSOCIACIÓ ESPAI DE SO

Sala d’Exposicions del 
carrer Major 

Dies i horari d’obertura 
d’aquesta exposició
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Dissabte     4  a 11 h 14 h 

  16 h 21.30 h a 
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  16 h 21 h a 
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