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[…] estranya 
barreja de mariners 

i pagesos, de 
pacífics i d’exaltats, 

d’agosarats i 
de tímids[…]

Sebastià Juan Arbó, 
Els homes de 

la terra i el mar
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[DIVENDRES, 
12 D’OCTUBRE]
17.00 Benvinguda al pailebot Santa Eulàlia. | Moll comercial 

17.00 Obertura del mercat de productes artesans i de km0. | Carrer Llarg

17.30 Avarada de la muleta restaurada al pantalà del Club Nàutic, 
a càrrec de l´Associació de Rem la Ràpita.

19.00 Arribada dels carros de la ribera, acompanyats de la rondalla i cantadors, 
pels carrers del Xicago amb la participació de la Penya Eqüestre, Penya Arrastre, 
Botis, Carrils i Paco’l Xatet, i la col•laboració de l’Ajuntament d’Amposta.

20.00 Inauguració d’Orígens 2018 amb l’actuació de Pili Cugat i Carlos Lupprian, 
que estrenaran el seu espectacle Terra de Salines a l’escenari instal•lat a l’antiga 
platja de l’Arenal. | Escenari principal

21.30 El pastor Jesús Pescador, arribat del Pirineu Aragonès per a l’ocasió, ens 
portarà l’espectacle literari i musical De los Pirineos al Mediterráneo: músicas y 
leyendas de hace cien años. | Carrer de Sant Roc

22.00 La companyia Jas Dansa presentarà un variat de danses inspirades en les 
feines del camp i de la mar; tancaran l’actuació amb la interpretació de l’himne 
local degudament coreografiat. | Escenari principal

23.00 Actuació de la Rondalla Rapitenca, acompanyada de la cantadora Sílvia 
Ampolla, la Rondalla Suquet d´Anguila amb Guardet lo cantador i la participació 
dels cantadors locals Paco’l Xatet i Mari la de Benet. | Escenari Principal

00.30 Ball públic a l’envelat situat a l’antiga platja de l’Arenal, amb un selecte programa 
executat per l’orquestrina de l’Agrupació Musical Rapitenca. | Escenari principal
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[DISSABTE, 
13 D’OCTUBRE]
9.00 Diana de tabal i dolçaina pels carrers del barri del Xicago, 
a càrrec de l’Esbart Dansaire Rapitenc.

10.00 Obertura del mercat de productes artesans i de km0. | Carrer Llarg

10.00 Entrada de mansos pels carrers del Xicago, a càrrec de la Penya la Tradició.

10.00 Ornamentació de l’altar de Sant Roc per part del veïnat del carrer; tot 
seguit es recitaran els tradicionals versos en el seu honor. | Carrer de Sant Roc

11.00 Arribada de les parelles de pesca locals amb les captures, per a procedir 
a la  venda a l’encant al Gurugú, a càrrec de l’Associació de Rem la Ràpita i la 
participació de Lluïset lo cantador, l’Associació de Vela Llatina de l’Ametlla de 
Mar, de l’Arjau Vela Llatina de Cambrils i de Bricbarca.
| Moll de les golondrines i Gurugú

11.00 A la parada del Vermouth Rapitenc es podran degustar 
les tapes campiones i el còctel campió de la Ruta del Tast 2018.

11.30 Jocs de pati d’escola tradicionals, a càrrec d’Amics del lleure. 
| Carrer de Sant Rafel

12.00 Concurs de beure en porró i de llançament de pinyol d’oliva, 
a càrrec de Batuxaik. | Carrer de Sant Rafel

12.00 Recital de poesia en llengües minoritàries, a càrrec de Mar de Fora. 
| Carrer de Santa Eulàlia
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12.30 Cantada d’havaneres pels carrers del barri del Xicago, 
a càrrec de l’Orfeó Pau Casals.

12.30 Cagada del manso, a càrrec de la Penya la Tradició.
| Plaça Agustí Vizcarro 

13.30 Lliurament de guardons del concurs de suquet.

14.00 Tastet de fideus seixats en recordança del dinar popular dels Pitos, 
amb la participació de la Confraria de Pescadors Verge del Carme i PIRSA. 
| Carrer de l’Arenal · Preu de la ració: 2,00€

15.30 El Club de Bitlles Alfacs convida la ciutadania a animar l’equip local en 
el campionat de bitlles tradicionals catalanes que han organitzat amb motiu 
d’aquesta efemèride. | Pista de bitlles municipal

16.00 Taller de rebosteria tradicional local per a aprendre a elaborar pastissets i 
menjar blanc, a càrrec de l’Onada Serveis. El taller es durà a terme a la Fundació 
Plegadis. (Partida de Casablanca, Polígon 11, parcel•la 31)
Els productes d’aquest taller es vendran durant Orígens a benefici de la Marató de TV3. 

16.00 Taller de música i cançó tradicional, 
a càrrec d’Arturo Gaya. | Casa del Mar

16.30 Demostració i taller de jocs tradicionals a càrrec de 
la Federació Catalana de Jocs Tradicionals. | Plaça Agustí Vizcarro
 
17.00 Hora del conte amb la rondallaire Núria Ibáñez, a càrrec de Mar de Fora.
| Carrer de Santa Eulàlia

17.00 Campionat de morra, a càrrec de Morràpita. 
Inscripcions una hora abans a la Taverna del Moyo | Carrer de Sant Roc
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17.00 Exhibició i campionat de lluita del bac, a càrrec d’Escola Mandir 
amb la participació dels clubs esportius de Camarles, Sant Jaume d’Enveja, 
Deltebre i la Ràpita. | Carrer de Sant Rafel

17.30 Cursa de la sanaqueta per a saber qui, jove o gran, té més traça portant el 
càntir d’aigua sobre el cap, a càrrec de Penya la Tradició. | Matadero

18.00 Berenar de cóc i mistela, a càrrec de l’Associació d’Artesans de la Ràpita 
| Carrer Llarg · Preu de la ració: 2,00€

18.00 Concurs de vestits tradicionals i d’època organitzat per Top Rànking, en què 
homes, dones i infants podran prendre-hi part per lluir les seues vestimentes.  
| Plaça del carrer de Sant Rafel
  Inscripcions fins a les 14.00 hores del dissabte al Café del Ruso

19.00 Pili Cugat i Carlos Lupprian oferiran un passi gratuït de la seua nova creació 
musical i literària, Terra de Salines, a la coberta del pailebot Santa Eulàlia. 
| Moll comercial

19.30 L’Ajuntament de la Ràpita homenatjarà les veïnes centenàries Assumpció 
Forné Cabrera, Amparo Pitarch Moles i Manuela Gaibar Paricio, fent-los entrega 
d’un guardó. | Escenari principal

20.00 El grup local de teatre Xip Xap brindarà al públic assistent l’estrena  
de l’obra de teatre Toristes escrita i dirigida per a l’ocasió per Pau Lleixà. 
| Escenari principal

21.00 La coral Veus dels Alfacs de l’Agrupació Musical Rapitenca durà a terme 
un concert de cant coral amb un programa de cançó tradicional catalana.
| Carrer de Sant Roc

21.00 Concert acústic d’Equus. | Carrer de Sant Llorenç
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22.00 L’escriptora rapitenca Carme Cruelles ofereix la lectura i interpretació de textos 
propis escrits per a aquest esdeveniment, a bord del vaixell centenari Sant Ramon. 
| Moll de les golondrines

23.00 Gran concert de la banda de l’Agrupació Musical Rapitenca que 
acompanyarà el distingit cantautor Pep Gimeno Botifarra, oferint al públic 
assistent un espectacle únic i irrepetible titulat Botifarra a Banda. 
| Plaça Agustí Vizcarro
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[DIUMENGE, 
14 D’OCTUBRE]
9.00 Diana de tabal i dolçaina pels carrers del barri del Xicago, 
a càrrec de l’Esbart Dansaire Rapitenc.

10.00 Obertura del mercat de productes artesans i de km0. | Carrer Llarg

10.30 L’Esbart Dansaire Rapitenc ofereix la possibilitat a tothom qui vulgui 
aprendre els passos bàsics del ball del país, la jota. | Plaça Agustí Vizcarro

10.30 Demostració i taller de jocs tradicionals, 
a càrrec de la Federació Catalana de Jocs Tradicionals. | Plaça Agustí Vizcarro

11.00 Al moll comercial, inici de regata de muletes a rems, en la qual prendran part 
diversos clubs esportius del territori, sent-ne amfitrions l’Associació de Rem la Ràpita.  
| La regata es podrà veure des del moll comercial, moll pesquer i moll de les Golondrines 

11.00 A la parada de Vermouth Rapitenc, degustació d´ostres de la badia, amb la 
col•laboració del Musclarium. 

11.30 Taller de nusos mariners, a càrrec de 
l’Associació d’Artesans de la Ràpita. | Carrer de Sant Pere

11.30 Jocs de pati d’escola tradicionals, 
a càrrec d’Associació Sociocultural Xerinola. | Carrer de Sant Rafel

12.00 Per als més petits de la casa, el Col•lectiu Cansomiatruites organitza una sessió de 
contes explicats per rondallaires.  | Carrer de Sant Rafel

12.00 Partida d’escacs humà, 
a càrrec de Club d’Escacs la Ràpita. | Carrer de Sant Rafel
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12.00 Lectura de poesia, a càrrec de l’Associació Cultural Jon Gras. 
| Carrer Sant Roc

12.00 Pili Cugat i Carlos Lupprian oferiran el seu espectacle al Bar la Pita.

12.30 El cantautor roquetenc Juanito Aragonés oferirà 
un concert amb cançons del territori al Bar Maria.

13.00 Batuda d’arròs a pota, a càrrec de Paco’l Xato. 
| Xamfrà del carrer Xicago amb carrer de Sant Rafel

15.00 Cafè poètic, a càrrec de Grup de Teatre Xip Xap.

16.30 Al local social de la Casa del Mar, projecció de cinema mut, 
a càrrec de Cineclub la Ràpita.

17.00 Segon concert del cantautor Juanito Aragonés 
a la Taverna del Xicago amb un recull de cançons ebrenques.

17.00 Taller de música i cançó tradicional, 
a càrrec d’Arturo Gaya | Casa del Mar

17.00 Presentació del llibre Remer de l’Associació de Rem la Ràpita i escrit per 
l’autora local Carme Cruelles. | Taverna de la Xata

17.30 Always Fitness Gym organitza el concurs per a veure qui és el rapitenc o 
rapitenca més fort. També hi haurà competició per grups.| Carrer del Bisbe Aznar

18.00 Berenar de pa amb xocolata, a càrrec de les veïnes del carrer Sant Roc.

18.00 Concurs de truites de patata, a càrrec de l’Orfeó Pau Casals i a benefici de 
l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l’Ebre.
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18.30 Saltada popular a la corda, a càrrec de la Penya Bou Capllaçat. 
| Carrer de Sant Roc

18.30 Cantada de cançons tradicionals, 
a càrrec de la Coral de la Casa del Mar pels carrers del barri del Xicago.

19.00 L’Esbart Dansaire Rapitenc oferirà una ballada de jotes amb la participació 
de balladors de totes les generacions. | Carrer de Sant Rafel

19.00 Concert acústic d’Equus. | Carrer de Sant Llorenç

20.00 Inici de la cloenda d’Orígens 2018 amb cercavila de gegants pels carrers 
del Xicago, lliurament de premis dels diferents concursos, parlaments i anunci 
d’Orígens 2019. Orígens 2018 es tancarà amb un espectacle a càrrec de Quico el 
Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries.  | Escenari principal
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[ALTRES ACTIVITATS]
Des del primer d’octubre, els comerços locals embelliran els seus aparadors amb decoracions de 
l’època. A més, proposen a locals i forans un joc amb fragments de l’obra literària del nostre més 
rellevant escriptor, Sebastià Juan Arbó, que promet sucosos premis. 

Al moll comercial, pailebot Santa Eulàlia, amb origen Barcelona i amb llast. La seua tripulació 
acollirà visites al vaixell durant tot el cap de setmana en què hi faran estada. 

Al moll de les golondrines, llagut Sant Ramon, amb origen Mataró i sense càrrega. La seua 
tripulació acollirà visites al vaixell durant tot el cap de setmana en què hi faran estada. 

Al mateix moll, diverses embarcacions menors a vela llatina arribades Cambrils i de l’Ametlla de 
Mar, es podran veure durant tot el cap de setmana. 

A l’assecador del carrer de Sant Pere, mostra d’arts de pesca de la nostra costa aplegats pel veí 
Joan Cartes, acompanyat d’artesania marinera. 

Al carrer de Jesús, portal 13, exposició de miniatures en fusta de l’artesà cultural local Josep 
Borràs Martí, més conegut com lo Fuster del barri.

Durant tot el cap de setmana, Tallers Cornet oferirà demostracions del funcionament d’un dels 
majors avenços en la navegació, un motor nàutic fabricat a Dinamarca per la casa VØlund i que 
promet ser de gran utilitat per a la nostra flota pesquera. 

Durant tot el cap de setmana, escenes de teatre pels carrers del Xicago a càrrec del voluntariat de 
teatre d’Orígens, dirigit per Marcel Ros.

Durant el cap de setmana, de 10.00 a 13.00 h, a la Fundació Plegadis, activitats ornitològiques i 
activitats tradicionals del Delta de l’Ebre. Partida de Casablanca, Polígon 11, parcel•la 31.

Durant tot el cap de setmana, al Museu de la Mar de l’Ebre en el seu horari habitual, exposició de 
fotografies al voltant del vaixell centenari Sant Ramon.

Durant tot el cap de setmana, al Museu de la Mar de l’Ebre en horari de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 
20.00 h, obertura del joc d’enigmes Enfonseu el submarí! 
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Durant tot el cap de setmana al carrer de Sant Roc es podran veure demostracions d’alguns oficis 
antics, com matalasseres, picada d’arròs amb cadup a càrrec de Polet, exposicions de ralls de tot 
el món a càrrec de Salvador de les Barraques, confecció de nanses, etc.

Durant tot el cap de setmana l’antic “matadero” reproduirà l’ambient d’un mas de la zona amb la 
seua fauna domèstica. 

El dissabte i diumenge a partir de les 11.30 h del matí, el Musclarium ofereix la possibilitat de veure 
la plantada d’ostres i degustar el producte acompanyat d’una copa de cava per 25 € per persona.
Sortida des del moll de les golondrines.

[ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT]

Al col•legi Horta Vella, durant tota la setmana es realitzaran diverses activitats amb motiu de la 
celebració d’Orígens, com exposicions d’estris pagesos i mariners, exposició de fotografies i 
indumentària antiga, tallers per a aprendre a ballar la jota, i recuperació de lèxic local vinculat 
al món de la mar i de la terra. 
El dia 11 d’octubre, tots aquells que ho vulguin, tant alumnes com professorat, podran anar vestits 
amb la indumentària de fa un segle. 

Al col•legi Carles III, els pàrvuls de 4 i 5 anys han confeccionat un mural al passadís amb fotos seues 
vestits d’època recreant escenes de la vida quotidiana de la Ràpita del primer terç del segle XX. 

Al col•legi Sagrada Família, l’11 d’octubre, durant a terme una sèrie d’activitats vinculades a Orígens. 
Els alumnes de cicle infantil i mitjà rebran la visita dels gegants, mentre que els de cicle superior 
faran tallers de jocs tradicionals. 
Els de primer cicle d’ESO realitzaran un taller de jota amb l’Esbart Dansaire Rapitenc, i els més grans 
rebran una xerrada sobre costums i oficis tradicionals locals. 
Així mateix, alumnat i professorat podran anar vestits amb la indumentària de principis de segle XX.

A l’Institut Els Alfacs, l’alumnat de 1r d’ESO treballa la cançó tradicional en sentit ampli, els de 
2n d’ESO elaboren reportatges sobre Orígens i els de 3r en fan crònica. Pel que fa a l’alumnat de 
4rt d’ESO treballaran amb els oficis antics del municipi i els que cursen l’assignatura de Servei 
Comunitari seran voluntaris actius durant tot el cap de setmana d’Orígens. Finalment, els alumnes 
de Batxillerat elaboraran audiovisuals a partir dels Sabies que...

Els alumnes de l’escola bressol Xip Xap, la vespra d’Orígens, ambientaran l’escola 
com a inicis del segle XX i també hi aniran amb la indumentària del moment.
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Escenari principal

Moll de les Golondrines

Moll pesquer

Gurugú

Plaça Agustí Vizcarro

Matadero

Mercat

Scaperoom

Casa del Mar

Pista de bitlles municipal
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Taverna Camilo Castellà 
(Carrer de Santa Eulàlia)

Pop encebollat
Peixet fregit
Mandonguilles

Cafè del Ruso 
(Placeta del carrer de Sant Rafel)

Dissabte i diumenge, a partir de les 12 h, 
sardinada dels Tranquilos. 
Divendres i dissabte, 
a partir de les 20 h, variat de carn del tio Fesol
Divendres i dissabte, 
a partir de les 23 h, cremat de Fideu 

Café Colón 
(Carrer de Santa Eulàlia) 

Entrepans freds i calents
Envinagrats (banderilles) 

Taverna de la Xata 
(Final del carrer de Sant Rafel)

Esmorzars (dissabte i diumenge):
Callos · Potes · Caragols

Dinars (Dissabte i diumenge)
Fideus en polp · Ànec amb samfaina

Sopars (divendres, dissabte i diumenge)
Entrepans calents diversos

Taverna de Peret de Rana 
(Carrer de Sant Roc)

Pintxo de truita de patata amb pebrot verd
Pintxo de llonganissa i xistorra amb all i oli
Caragols en salsa
Pop encebollat

Taverna del Moyo 
(Carrer de Sant Roc)

Racions:
Caragols de la boqueta roja
Caragols en ceba i tomata
Polpet solcit
Sèpia solcida
Sèpia en mandonguilles

Dinar diumenge:
Arròs caldós amb cranc blau
50 racions (els tiquets es vendran a la mateixa taverna) 

Taverna la Mariotxa 
(Matadero)

Torrada · Callos · Caragols en sobrassada

Taverna de Maria la del Coixo
 (Carrer de Sant Rafel)

Tastets del terreno · Cervesa artesanal

Taverna d’Inés  
(Carrer de Jesús)

Tapes i racions típiques locals

[TAVERNES]
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RESTAURANT VARADERO 
Av Constitució, 1 · 977 741 001

Boquerons, anxoves i llom ibèric amb pa amb tomàquet
Bunyols de bacallà 
Gamba panxuda amb favetes 
Calamars a la romana 
Llagostins amb bolets 
Arròs de pagès amb verdures, cargols i carn
Postres típiques de l’època amb mistela 
Aigües minerals Vins D.O Terra Alta 

35€ IVA inclòs
*Prèvia reserva i taula completa

TAPERIA MARIETA
Vista Alegre, 18 · 877 056 816

Aperitiu rapitenc (vermut, cervesa o refresc)
Croquetes de calamarsets
Gambeta panxuda
Del caldo (arròs a banda)
1r plat Suquet de peix variat.
2n plat Arrossejat fet del propi caldo
Mini pastissets de xocolata amb xarrup
Vins D.O. Terra Alta, aigües i cafès

Preu 30€ IVA inclòs

[RESTAURANTS]
VENTALL FREDDY
Av Constitució, 1bis · 977 741 016

Bunyols de seitó
Caprici d’ous de llissal
Sardina de casco, ou ferrat, alls i tomàquet de 
penjar a l’estil dels pagesos rapitencs
Calamarsets amb ceba i bolets
Cloïsses a la marinera
Suquet de peix i patata a l’estil dels pescadors 
rapitencs
Sorbet de llimona o crema catalana de la iaia
Vins D.O. Terra Alta, gasosa, aigües i cafès

Preu 30€ IVA inclòs

LLANSOLA 1921
Sant Isidre, 98 · 977 740 403

Aperitiu amb llauna de mus de musclo escabetxat
Xips d’albergínia farcits de 
brandada de bacallà amb toc de mel 
Del caldo variat de peix: llenguado, rap, llagostins, 
escamarlans acompanyat d’allioli i patata panadera
Arròs del caldo elaborat amb el brou obtingut del 
peix i marisc
Tres textures de cafè
Aigües minerals

Preu: 33€ IVA inclòs
*Prèvia reserva i taula completa
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LA CASA VELLA
Fundadors, 63 · 977 783 766

Entrants
Croquetes de carn d’olla amb pa torrat i tomàquet
Bunyols de bacallà
Cananes farcides de botifarra, 
solsides i crema de patata.
Segon a escollir:
Bacallà gratinat amb pebrots i tomàquet rostit
Confit d’ànec amb peres al vi del Priorat
Postres: menjar blanc / crema catalana.
Vi de la terra, cafè

Preu: 22€ IVA inclòs
*Els plats del menú es podem demanar individualment

CAN BATISTE
Sant Isidre, 204 · 977 744 929

Carpaccio de tallahams amb tomàquet de penjar, 
oli d’oliva i ceba tendra.
Sípietes a la planxa amb mongetes de Santa Pau
Milfulls d’anguila xapada amb pebrot escalivada i 
allioli muntat amb morter
Degustació d’arròs melós de cabessut i llagostins
Corball guisat a l’estil delcaldo
Postres casolanes
Aigua, vi i cafè

Preu: 40€ IVA inclòs

EL CALIU
Plaça del Cóc, 11 · 977 918 408

Anques de granota i anguila al allipebre
Pop amb patates i allioli
Tallarina del terreny
Segon a escollir:
Arròs amb ànec i caragols
Bacallà amb angules
Peus de porc amb fesols
Postres:
Menjar blanc/cóc de poma/ crema catalana cremada
Vi (mitja ampolla per persona), aigua

Preu: 25€ IVA inclòs

CAN MAÑÁ
Av Constitució, 42 · 977 740 789

Seitons amb pa i tomàquet
Bunyols de bacallà
Calamars a la romana
Musclos al vapor
Segon plat a escollir:
Paella marinera
Fideus seixats
Postres a escollir:
Sorbet de llimona
Gelat variat
Crema Catalana
Flam al caramel amb nata
Vi, Aigües

Preu: 25€ IVA inclòs
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EL CELLER
Sant Isidre, 66
Pop encebollat + canya 5€

LA PENSIÓ 
Gorria, 18
Bunyol de bacalla amb pa torrat en 
allioli de morter + canya 3€

LA PITA
Bisbe Aznar, 2
Tapa a triar + canya 4€

[TAPES] KAVAK
Fundadors, 67
Mandonguilles de la iaia + canya 3€

LA TAVERNA DEL XICAGO
Sant Rafel, 9
Torrada d’anguila fumada + beguda 3€

LO XICAGO
Port esportiu, boulebard Les Gavines
Entrepà de sardina de casco + vermut rapitenc 5€

PUNT DE TROBADA
Parc de Garbí, sn
Botifarra de la Perala amb allioli + beguda 3,5€
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Hi col·labora:

Amb el suport:

viulosorigens.cat


