


Divendres 13 de setembre
9 h

Sega escolar, amb els alumnes de 6è curs 
dels diferents col·legis del nostre municipi. 

Dissabte 14 de setembre
16.30 h

Recepció dels balladors i balladores.
17 h

8ª Trobada de grups de Ball de Jota a 
Deltebre, organitzada per l’Ajuntament de 
Deltebre i la Colla Sardanista i de Jotes de 
Deltebre. Lloc: Finca Bombita.
De 18.30 a 20.30 h

Visites amb carro per la finca.
19.30 h

En acabar la trobada, refrigeri per a tots 
els participants i demostració de Sega tra-
dicional per als grups de Ball de Jota.

Diumenge 15 de setembre
9.30 h

Esmorzar típic del Delta, a càrrec dels res-
taurants participants.
10 h

Torneig de Lluita  “Bac”  a càrrec de l’Ass. 
de Karate Kushinkai.
Durant tot el dia

 Mercadet artesanal i de productes típics.
 Visites amb carro per la finca de 10:30 a 

18:30 h a càrrec de l’Associació 3 Tombs.
 Passejades amb barquets de perxar a 

càrrec de la Societat de Caçadors Sant Miquel.

 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 xi-

quets i xiquetes a càrrec de l’Ass. De Do-
nes de La Cava.
 Tirades de birles a càrrec del Club de 

Birles de La Cava.
 Actuacions de Rondalla dels 3 canta-

dors i la Colla Sardanista i de Jotes de 
Deltebre.
 Ambientacions tradicionals  amb la par-

ticipació de l’Ass. de Dones de Deltebre.
 Exposició de motos clàssiques a càrrec 

de l’Ass. Motors Clàssics.
11 h

Representació del sainet “Lo Carrilet” de 
la CIA Deltateatre.
11.30 h

Salutació de l’Alcalde de Deltebre, l’Il·lm 
Sr. Lluís Soler. Presentació dels sega-
dors i exhibició de força de “l’home ca-
màlic” a càrrec de Joan Ferrer.
12 h

Inici de La Sega i explicació de tot el pro-
cés.  
A partir de les 12 i fins les 15 h

Els restaurants participants oferiran 
plats típics del Delta.
13 h

Demostració de batre l’arròs a pota, sole-
jar, ventar i ensacar.
Després de dinar

Sobretaula amb cantada i ballada popu-
lar de jotes.


