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Amposta, capital de la co-
marca del Montsià, la més 
meridional de Catalunya. El 
seu municipi abraça des de 
la Serra del Montsià fins al 
Delta de l’Ebre.

El contrast entre la serra i la 
zona humida més important
de la Mediterrània li permet
mantenir, durant tot l’any, 
una interessant oferta tu-
rística amb la natura com a 
gran centre d’interès.

El paisatge, amb grans ex-
tensions d’arrossars, resulta
sorprenent al visitant, atès 
que està en canvi constant 
d’acord amb el pas de les es-
tacions.

Les espècies de fauna i flora
autòctones, les llacunes, 
canyissars i barraques, a 
més de les platges verges 
de sorra fina, conformen 
un entorn únic i irrepeti-
ble, emocionant, tant per 
l’espectacularitat del paisat-
ge com per la seva fragilitat.
Aquesta planícia conviu a la 
vora de la Serra del Montsià,
que s’aixeca majestuosa 
oferint un entorn típic medi-
terrani, que resulta ideal per 
a la pràctica del senderisme i 
activitats de muntanya.

El clima suau i la seva posició
estratègica dins el mar Me-
diterrani ha fet de la ciutat 
d’Amposta un territori de 
pas de diverses cultures, que 

ha deixat la seva petjada en 
un patrimoni artístic i cul-
tural que ofereix testimoni 
de la presència dels ibers i 
romans. Les torres de vigi-
lància medievals ens recor-
den de la seva importància 
estratègica en el trànsit pel 
riu Ebre.

De les èpoques posteriors 
trobem les construccions de
barraques en ple Delta, 
herència d’un estil de vida 
lligat al cultiu de l’arròs, i en 
el casc urbà hi trobem edi-
ficis d’estil modernista i el 
Pont Penjant que presideix 
l’entrada de la ciutat.

La diversitat natural i cultural
es tradueix també en di-
versitat gastronòmica, rica 
i variada basada en els pro-
ductes d’una terra fèrtil que 
ofereix arròs, hortalisses, 
oli i que fa créixer les vinyes 
d’on s’elaboren els vins de 
la DO Terra Alta, tot plegat, 

junt amb les carns i peixos 
dóna lloc a una gran vá-
rietat de sabors que es-
devenen al mateix temps 
màxim exponent de la 
dieta mediterrània.

Com a mostra i principal 
aparador d’aquest patri-
moni gastronòmic, ce-
lebrem la 24a Festa de 
la Carxofa el dia 24 de 
febrer, on podeu trobar 
mil i una possibilitats de 
combinar i adquirir pro-
ductes al 4t Mercat de 
Productes de les Terres 
de l’Ebre-KM0, en una 
jornada festiva.

També del 24 de febrer 
al 24 de març els restau-
rants d’Amposta cele-
bren les 16es Jornades 
Gastronòmiques de la 
Carxofa.

EL GUST 
DE VISITAR 
UN 
TERRITORI 
AMB 
HISTÒRIA



IV MERCAT
DE 
PRODUCTES 
DE LES
TERRES DE 
L’EBRE-KMO
DIUMENGE 24 DE FEBRER AL
PAVELLÓ FIRAL D’AMPOSTA

Diferents parades de venda de 
productes de proximitat i degus-
tació dels mateixos.

TAST DE VINS
Celler Andreu Roca oferirà 
tastos de vi de la Terra Alta.
Celler Cooperativa de Ba-
tea. D.O. Terra Alta.

XXIV
FESTA DE 
LA 
CARXOFA
IV MERCAT DE 
PRODUCTES DE LES
TERRES DE L’EBRE 
KMO
DIUMENGE 25 DE FEBRER AL
PAVELLÓ FIRAL D’AMPOSTA

DEGUSTACIÓ DE CERVESA
Estrella Damm col·labora en 
la Festa de la Carxofa oferint 
degustació de cervesa.

ACTUACIÓ DE LA XARAN-
GA SUC D’ANGUILA

+INFORMACIÓ
www.turismeamposta.cat
OFICINA DE TURISME 
D’AMPOSTA 977 703 453
ÀREA DE COMERÇ 
977 702 306
Segueix-nos al hashtag:
#festadelacarxofa2019

A partir de les 11h s’iniciarà 
la venda dels tiquets, amb 
un preu de 2€ els tastos 
dels restaurants i de 3€ el 
tast popular.

A les 12h s’iniciarà  el re-
partiment de les degusta-
cions.

Bosc de Ribera
_Crep de carxofa, ceba, per-

nil dolç i xampinyons
_Trencat de patata amb 
carxofa, ceba, botifarra 
esparracada i ou ferrat.

La Nuova Trattoria
_Tast de mar i muntanya

_Tast de muntanya 
_Panna cotta

Temps de terra 
_Carxofes fregides

_Carxofes amb cargols 

Pastisseria Michel
_Cornet de pasta fullada 
amb crema de carxofes
_Paté choux de carxofes

Els Ullals
_Delícies Els Ullals

El Secret
_Arròs amb galeres i carxofa

Tast popular 
_Botifarra, llonganissa i 

carxofes

Degustacions que s’oferiran 
el dia de la Festa són:

VISITES I JORNADA DE 
PORTES OBERTES

Dissabte 23
Sortida amb vaixell de “Lo 
Sirgador”.Navegacions guiades 
de 60min. 5€/billet. A les 16h i 
17:15h pel riu Ebre amb sortida i 
arribada a Amposta.

Diumenge 24
Museu Terres de l’Ebre. Entra-
da gratuïta. D’11 a 14 hores. Te-
lèfon 977 702 954.
Sortida amb el vaixell de “Lo 
Sirgador”. 7’50€/bitllet. A les 
11h d’Amposta a Tortosa per riu 
Ebre. 
Centre d’informació de la Casa 
de Fusta. Entrada gratuïta. De 
10 a 13 hores. Telèfon 977 261 
022.
MónNatura Delta de l’Ebre. 
Visita guiada gratuïta. De 16 a 
17’30 hores. S’ha de reservar 
amb antelació al tel. 977053801 
o a l’email info@monnaturadel-
ta.com (especificant la promo-
ció). Les inscripcions seran per 
ordre de sol·licitud.



02 RESTAURANT
EL SECRET HOTEL CIUTAT D’AMPOSTA
Av. Josep Tarradellas, 41-43
Amposta, 977 708 556  /   670 914 040   
info@hotelciutatamposta.es
Obert migdia de dilluns a diumenge i nit de dilluns a dissabte.

Entrant
Carpaccio de tonyina amb xips de carxofa i pluja de foie
Bunyols de carxofa i gamba
Calamars a la romana
Calamarsons saltats amb carxofa

Plat (a escollir)
Broqueta de carn a la brasa amb carxofa
Bacallà amb muselina de carxofa 
Arròs caldòs amb galeres i carxofa

Postres
Profiterols de xocolata

Beguda
Font calenta D.O. Terra Alta
Aigües minerals
Café

Mínim 2 persones: 25€ 
IVA INCLÒS

01 RESTAURANT
ELS ULLALS
C. Burgos, 34
Amposta, 618 755 586    /    670 914 040
info@elsullals.es
Obert de dilluns a diumenge migdia, divendres i dissabte nit.

Entrant
Eriçó de mar amb escuma marina 
Dorayaki de carxofa confitada amb salmó marinat
Caneló cruixent de llangostins
Cornet de carxofa amb baldana
Parmentier amb encenalls de carxofa regat amb oli 
d’arbequina

Plat (a escollir)
Broqueta de rap, gambes i carxofa
Arròs caldós amb galeres i encenalls de carxofa
Encenalls de magret amb catifa de carxofa i pluja foie
(Acompanyat amb cava)

Postres
Panna cotta de carxofa amb oreo

Beguda
Font calenta D.O. Terra Alta i aigües minerals

Mínim 2 persones 30€ 
IVA INCLÒS



03 RESTAURANT
LA NUOVA TRATTORIA
Av. de la Ràpita, 40-42
Amposta, 977 785 153   /   606 604 042
lanuovatrattoria@gmail.com
Obert de dimarts a diumenge tot el dia.

Entrants (a escollir)
Carpaccio de vedella
Crema de marisc amb cruixent de carxofa
Carxofes confitades amb encenalls de foie

Plat (a escollir)
Spaghetti amb carxofa i cloïsses
Risotto amb calamarset i carxofa
Entrecot a la brasa amb guarnició

Postres (a escollir)
Tiramisú
Panna cotta de carxofa
Gelat

Beguda
Vi D.O. Terra Alta o Lambrusco
Aigua o refrescos

Mínim 2 persones: 25€ 
IVA INCLÒS

04 RESTAURANT
TEMPS DE TERRA
Partida de l’Ametller, s/n (La Vall del Cabiscol)
Amposta, 977 090 894
amposta@tempsdeterra.com
Obert de dimarts a diumenge tot el dia.

Entrants 
Calçots amb salsa romesco
Amanida Temps de Terra
Tastet de crema de verdures de temporada
Cargols amb salsa

Plat
Carxofes a la brasa
Carn a la brasa amb guarnició

Postres
Fruita de temporada, dolços i cafès

Beguda
Aigües minerals
Vi abrunet de Celler Frisach

Mínim 1 persona
28€ adults/ 10€ nens  

IVA INCLÒS



05 RESTAURANT
BOSC DE RIBERA
Polígon Industrial Les Tosses, C. Berlín, s/n 
Amposta, 977 702 280
boscderibera@hotmail.com
Obert de dilluns a diumenge migdia i nit

Entrants per compartir
Coca de recapte amb anxoves, carxofa i ceba confitada
Crema de carxofa amb cruixent de ceba
Quarts de carxofa arrebossada amb allioli 
A escollir
Ous al plat amb carxofa, ceba i encenalls de pernil 
Mini trencat de patata amb carxofa, botifarra esparracada i 
ou

Plat (a escollir)
Suprema de bacallà amb carxofa i fesolets
Arròs a la cassola amb cansalada, botifarra i carxofa (mín.2 
persones)

Postres
Menjar blanc amb canyella i regalims de melmelada de 
carxofa

Beguda
Aigües, 
D.O. Terra Alta “Jordi Miró”
Café Mínim indiferent: 27€ 

IVA INCLÒS
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ESDEVENIMENTS 
CULTURALS, TURÍSTICS I 
GASTRONÒMICS 2018

__Sant Jordi al Castell. 23 d’abril.
__Bicicletada popular «Camí de Sirga». 4 de maig.
__Festival Food Trucks i Crafty Day.  6 i 7 d’abril.
__Festa del Mercat a la Plaça. Del 17 al 19 de maig.
__Bicicletada popular «Llacunes». 25 de maig.
__Festa de la plantada de l’Arròs a la Casa de Fusta. 
   2 de juny
__Delta Blues Festival. 21 i 22 de juny.
__Nit Màgica i Revetlla de Sant Joan. 23 de juny
__Visita guiada al Patrimoni Cultural d’Amposta. 6 de juliol.
__Visita guiada pel Poble Nou del Delta. 13 de juliol.
__Jotacampus al Poble Nou del Delta. Del 22 al 26 de juliol.
__Festes Majors del Poble Nou del Delta 2019. 
Del 30 de juliol al 4 d’agost.
__IV Delta Chamber Music Festival. Del 2 al 4 d’agost.
__Festes Majors d’Amposta. Del 9 al 18 d’agost.
__Delta Birding Festival. Del 20 al 22 de setembre.
__Activitats Dia Mundial del Turisme. 
   Del 27 al 29 de setembre.
__Festa de la Sega a l’Encanyissada. 6 d’octubre.
__III Fira del Disc. 6 d’octubre.
__FesticAm. Del 11 al 13 d’octubre.
__Expoclick “Un Riu de Clicks”. Del 8 al 10 de novembre.
__59ena. Fira de Mostres d’Amposta. Del 5 al 8 de desembre.



ALLOTJAMENTS XXIII 
FESTA DE LA CARXOFA
10% DE DESCOMPTE DEL 24 DE FEBRER AL 24 DE MARÇ

HOTELS

Ciutat d’Amposta ***
HCC Montsià **

ALLOTJAMENT RURAL

Mas del Tancat 
Lo Mas del Monjo
Ca la Pilar
Lo Segador
Can Gilabert
Can Juvimar
Torre de Forcheron

HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

La Llar de Laura
Casa Marinada

977 701 027
977 708 556

656 901 014
977 701 248
977 745 516
636 517 755
977 744 234
648 208 779
654 898 115

659 098 813
661 728 629
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