
PROGRAMA OFICIAL D'ACTES 

Divendres, 28 d'abril Jornada d'inauguració

10:00 h a 22:00 h
X Marató de donació de sang a Tortosa
Diada plena d'activitats, actuacions, cercaviles, tallers i espai infantil, jocs, baldanada,
degustació de truites, sorteigs i regals i moltes sorpreses més...
Lloc: Teatre - Auditori Felip Pedrell

10:30 h
Obertura al públic del recinte firal 

11:00 h
Gravació del programa Calaix de Sastre, de Canal21 Ebre.
Lloc: Fira d'activitats

11:00 h
Taller de dibuix.
Per a infants i joves fins a 14 anys. A càrrec del Museu de l’Ebre.
Lloc: Ebreambient
Taller de laberints infantils de sobretaula
Per aprendre i jugar construint un laberint en miniatura amb peces de fusta FSC. Per a
infants i joves fins a 14 anys. A càrrec de l'Estudi Blanc.
Lloc: Ebreambient

12:30 h
Taller Papiroflèxia. 
Per a infants i joves fins a 14 anys. A càrrec del Museu de l’Ebre.
Lloc: Ebreambient

14:00 h 
Tancament al públic del recinte firal.



16:00 h
Obertura al públic del recinte firal.

18:00 h
Enregistrament del programa de Ràdio Tortosa “Lo Rustifaci i les 
Pitances”.
Lloc: Estand Ràdio Tortosa.

18:30 h
Taller de cartró
Construcció de mobles de cartró. Per a adults, joves i infants amb acompanyant. 
A càrrec de l'Estudi Blanc.
Lloc: Ebreambient

19:30 h
Inauguració  oficial  d'Expoebre  2017,  73a  Fira  de  les  Terres  de  l'Ebre,  i
Ebreambient, 12è Saló de medi ambient i sostenibilitat, a càrrec del Sr. José M.
Chavarria  Homedes,  President  de  la  Cambra  de  Comerç,  Indústria  i
Navegació de Tortosa.
Lloc: Entrada principal

21:00 h 
Tancament al públic del recinte firal.

Dissabte, 29 d'abril Dia de l'expositor

10:30 h 
Obertura al públic del recinte firal.

11:00 h
Taller de dibuix.
Per a infants i joves fins a 14 anys. A càrrec del Museu de l’Ebre.
Lloc: Ebreambient

11:00 h
El Jurat de 35è Concurs de novetats de Productes i Estands d'Expoebre recorrerà el
recinte firal.



12:00 h 
Conferència: “Què m'autolimita a la meva vida?”
A càrrec de Centre Croera i Xavi Gisbert, mestre de primària, format en Aula Interior amb
Daniel Gabarró
Lloc: Sala d'Actes.

12:30 h
Taller Papiroflèxia. 
Per a infants i joves fins 14 anys. A càrrec del Museu de l’Ebre.
Lloc: Ebreambient

13:00 h
Presentació de l'Ateneu Cooperatiu Terres de l'Ebre. 
A  càrrec de Marc Poy,  Tècnic  en economia social  i  Jaume castellà,  Representant  de
l'Ateneu Cooperatiu Terres de l'Ebre.
Lloc: Sala d'actes

13:30 h
Acte de recepció als expositors, a càrrec de l'Il·lm. Sr. Ferran Bel, alcalde de Tortosa,
Sr.  Emili  Lehmann,  tinent  d'alcalde  de  Promoció  econòmica  i  regidor  de  Fires,  i  la
Corporació municipal.
Lloc: Vestíbul Pavelló.

14:00 h 
Tancament al públic del recinte firal.

16:00 h 
Obertura al públic del recinte firal.

17:00 h
Taller de laberints infantils de sobretaula
Per aprendre i jugar construint un laberint en miniatura amb peces de fusta FSC. Per a
infants i joves fins 14 anys. A càrrec de l'Estudi Blanc.
Lloc: Ebreambient

18:00 h
Xocolatada Creo i actuació del Mag Xavi Falcó.
Organitza: Ràdio Tortosa. Col·labora: Restaurant Matadero
Lloc: Fira d'activitats.



18:30
Taller de cartró
Construcció de mobles de cartró. Per a adults, joves i infants amb acompanyant. 
A càrrec de l'Estudi Blanc.
Lloc: Ebreambient

19:00 h 
Demostració tractaments d'estètica.
A càrrec de Sílvia Prieto Centre d'Estètica.
Lloc: Estand Viver d'Empreses

19:30 h 
Activitats de divulgació a l'observatori de l'Ebre: Iniciació a l'Astronomia
A càrrec de Iko Margalef, divulgador astronòmic de l'Observatori de l'Ebre.
Lloc: Sala d'Actes

21:00 h 
Tancament al públic del recinte ferial.

Diumenge, 30 d'abril Dia de la Creu Roja

10:30 h 
Obertura al públic del recinte firal.

11:00 h 
Enlairament de la bandera de la Creu Roja.
Lloc: Màstils d'honor del recinte firal

11:00 h
Taller de dibuix.
Per a infants i joves fins a 14 anys. A càrrec del Museu de l’Ebre.
Lloc: Ebreambient

11:15 h
Lliurament  a  Creu  Roja  Tortosa  del  donatiu  obtingut  de  la  campanya  solidària
organitzada per l'IES Cristòfol Despuig.
Lloc: Entrada del Pavelló Firal

11: 30 h
Demostració de fabricació d'olis essencials i massatges.
A càrrec de Pere Moreno 
Lloc: Estand Viver d'Empreses



12:00 h
Diada Castellera Expoebre
Amb la participació de les colles els Xiquets d'Alcover, els Minyons de l'Arboç i Castellers
de Tortosa. Organitza: Castellers de Tortosa
Lloc: Aparcament recinte firal (davant l'entrada del recinte)

12:30 h
Taller Papiroflèxia. 
Per a infants i joves fins a 14 anys. A càrrec del Museu de l’Ebre.
Lloc: Ebreambient

12:30 h
Vermut amb Izaguirre.
Lloc: Estand Ràdio Tortosa – Fira d'activitats.

14:00 h 
Tancament al públic del recinte firal.

16:00 h 
Obertura al públic de recinte firal.

17:00 h
Taller de laberints infantils de sobretaula
Per aprendre i jugar construint un laberint en miniatura amb peces de fusta FSC. Per a
infants i joves fins a 14 anys. A càrrec de l'Estudi Blanc.
Lloc: Ebreambient

17:15 h
Demostració de Zumba.
A càrrec del Club de Ball Esportiu Twist de Jesús. 
Lloc: Fira d'Activitats

17:30 h
Demostració de patchwork amb màquina cosidora
A càrrec d'Anna Gonzalez
Lloc: Estand Viver d'Empreses

18:00 h
Desfilada Canina Infantil Expoebre.
A càrrec de Sandra Miró Grau, Perruqueria canina Xollats de Tortosa.
Lloc: Fira d'activitats



18:30 h 
Taller de cartró
Construcció de mobles de cartró. Per a adults, joves i infants amb acompanyant. 
A càrrec de l'Estudi Blanc.
Lloc: Ebreambient

21:00 h 
Tancament al públic del recinte firal.

Dilluns, 1 de maig Dia de les Terres de l'Ebre

10:30 h 
Obertura al públic del recinte firal.

11:00 h
Taller de dibuix.
Per a infants i joves fins a 14 anys. A càrrec del Museu de l’Ebre.
Lloc: Ebreambient

12:00 h
Sortida de la XVIII Cursa Popular i XIV Caminada Ciutat de Tortosa.
Sortida des de la plaça de les Corts Catalanes.
Distància 5 quilòmetres.
Organitza: Ajuntament de Tortosa, Consell Esportiu Baix Ebre i Club Atletisme Terres de
l'Ebre.

12:00 h
A l'entrada principal,  recepció d'autoritats  convidades al  Dia de les Terres de
l'Ebre,  i  visita  al  recinte  firal.  Presidirà  l'acte  l'Il·lm  Sr.  Carles  Luz  i  Muñoz,
president del Consell Comarcal de la Terra Alta.

12:30 h
Taller Papiroflèxia. 
Per a infants i joves fins 14 anys. A càrrec del Museu de l’Ebre.
Lloc: Ebreambient

14:00 h 
Tancament al públic del recinte firal.



16:00 h 
Obertura al públic de recinte firal.

17:00 h
Taller de laberints infantils de sobretaula
Per aprendre i jugar construint un laberint en miniatura amb peces de fusta FSC. Per a
infants i joves fins a 14 anys. A càrrec de l'Estudi Blanc.
Lloc: Ebreambient

17:30 h
Lliurament dels  Premis del 35è Concurs de Novetats de productes i d'estands
d'Expoebre.
Lloc: Sala d'actes.

18:30
Taller de cartró
Construcció de mobles de cartró. Per a adults, joves i infants amb acompanyant. 
A càrrec de l'Estudi Blanc.
Lloc: Ebreambient

19:00 h
Demostració Perruqueria Canina
A càrrec de Sandra Miró Grau, Perruqueria canina Xollats de Tortosa.
Lloc: Fira d'activitats

21:00 h 
Tancament al públic del recinte firal cloenda d'Expoebre-Ebreambient 2017.



 ESPAI SOSTENIBILITAT EBREAMBIENT
 

 

TALLERS OBERTS

DIVENDRES 28 D'ABRIL

11 a 12.30 h Taller de dibuix.
Per a infants i joves fins a 14 anys. A càrrec del Museu de l’Ebre.
Taller de laberints infantils de sobretaula
Per aprendre  i  jugar  construint  un laberint  en miniatura  amb  
peces de fusta FSC. Per a infants i joves fins 14 anys. A càrrec de 
l'Estudi Blanc.

12.30 a 14 h Taller Papiroflèxia. 
Per a infants i joves fins a 14 anys. A càrrec del Museu de l’Ebre.

18.30 a 20.00 h Taller de cartró.
Construcció de mobles de cartró. Per a adults, joves i infants amb 
acompanyant. A càrrec de l'Estudi Blanc.

DISSABTE 29, DIUMENGE 30 D'ABRIL I DILLUNS 1 DE MAIG

11 a 12.30 h Taller de dibuix.
 Per a infants i joves fins a 14 anys. A càrrec del Museu de l’Ebre.

12.30 a 14 h Taller Papiroflèxia. 
Per a infants i joves fins a 14 anys. A càrrec del Museu de l’Ebre.

17 a 18.30 h Taller de laberints infantils de sobretaula
Per aprendre  i  jugar  construint  un laberint  en miniatura  amb  
peces de fusta FSC. Per a infants i joves fins 14 anys. A càrrec de 
l'Estudi Blanc.

18.30 a 20.00 h Taller de cartró.
Construcció de mobles de cartró. Per a adults, joves i infants amb 
acompanyant. A càrrec de l'Estudi Blanc.



 ESPAI SOSTENIBILITAT EBREAMBIENT
 

 

TOTS ELS DIES EN HORARI DE FIRA

LABERINT INFANTIL

Un laberint a tamany real per a nens construït amb peces encaixables sense
cargols ni coles, format per 40 peces de xop d’explotació forestal ecològica i
sostenible. Edat: 4 a 10 anys.

LABERINT ADULTS

Una de les novetats de l’Espai Sostenibilitat d’Ebreambient.  Inaugurem un
laberint  per a adults   en tauler contraxapat  FSC, format per 76 plafons  encaixats
sense cargols. 

Laberints  dissenyats  per  Estudi  Blanc  amb la  col·laboració  de  Rupérez,  Fusteria  i
Interiorisme.
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