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

Benvinguda al pailebot Santa Eulàlia. | Moll comercial

Arribada dels carros de la ribera acompanyats de l’Agrupació Musical 
Rapitenca, rondalla i cantadors pels carrers del Xicago amb la participació 
de la família Carril i Botis, Paco’l Xatet i Sebastià de Cassol i Penya Eqüestre. 
| Recorregut: carrer Bisbe Aznar, Jesús, Sant Joan, Arenal i Sant Rafel. 

· Inauguració d’Orígens 2019  amb la participació del municipi convidat, 
  l’Ametlla de Mar (La Cala) | escenari instal·lat a l’antiga platja de l’Arenal.
· Presentació del segon quadern d’Edicions de Ribera: La nostra terra

· Concert del duo Lázaro al Vaixell Rapitenc amb música antiga.  | C Sant Joan
· El rondallaire Ramon Bertomeu explicarà la història del pirata del  
  Delta XicMano | jardinet del costat de la Casa del Mar, 
  a càrrec de la Taverna Peret de Rana

El circ de Jas Dansa, nou espectacle creat per a l’ocasió | Escenari principal 

La Rondalla Rapitenca amb Sofia Morales i Àlex lo cantador; Rondalla 
dels Alfacs amb Imma de Sopa i Suquet d’Anguila amb Guardet i Sílvia 
Ampolla oferiran un gran espectacle de jotes del país, acompanyats 
dels graciosos balladors i balladores de l’Esbart Dansaire Rapitenc, i la 
presència de Mari la de Benet. | Escenari principal

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. 
| Platja de l’Arenal

[DIVENDRES, 11 D’OCTUBRE]
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Diana de tabal i dolçaina a càrrec d’Esbart Dansaire Rapitenc.

· Obertura del mercat de productes artesans i km0. | Carrer Llarg
· Entrada de mansos pels carrers del Xicago, a càrrec de Penya la Tradició.
· 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 Sant Roc

Sebastià de Cassol i Paco’l Xatet faran, al darrera del col·legi Horta Vella, 
una demostració de com es llaurava la terra tradicionalment. | Horta Vella

Arribada de les parelles de pesca locals amb les captures del dia 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, la Federació Catalana 
per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, L’Arjau Vela Llatina de 
Cambrils i Vela Llatina la Cala. | Moll de les golondrines i Gurugú

· Jocs tradicionals a càrrec d’Amics del Lleure. | Carrer Sant Rafel
· I Concurs d’allioli a càrrec de Morràpita. | Plaça del Museu

· III Concurs de camàlics a càrrec de Fem poble. | Carrer Bisbe Aznar
· Sardanes a càrrec d’Agrupació Sardanista Rapitenca i Cobla Rapitenca.  
  | Xamfrà del carrer Xicago amb Carrer Sant Rafel
· Presentació del llibre Dona poesia a la taverna de Maria la del Coixo amb  
  la participació de Mar de Fora i diverses poetisses. | Carrer Sant Rafel

II Concurs de llançament de pinyol i de beure en porró, 
a càrrec de Batuxaik. | Carrer de Sant Rafel

[DISSABTE, 
12 D’OCTUBRE]
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10.30

11.00
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· II Cagada del manso a la plaça del Museu, 
  a càrrec de Penya la Tradició. | Plaça del Museu
· Cantada de rondalles per part de la Rondalla Rapitenca 
  amb Sofia Morales i Àlex lo cantador | Bar Maria

· Tastet de fideus seixats en recordança del ranxo dels Pitos 
  (tiquet 3€). | Carrer de l’Arenal
· Veredicte del I concurs de suquet.

· Tallers de bitlles, bèlit i altres jocs tradicionals, a càrrec de 
  la Federació Catalana de Joc Tradicional. | Plaça del Museu
· Taller d’elaboració de cadups tradicionals de ceràmica, 
  a càrrec d’Artra. | Plaça del Museu

· L’Ajuntament de la Ràpita homenatjarà a les veïnes centenàries Asunción 
  Forné Cabrera, Manuela Gaibar Paricio, Amparo Pitarch Moles i Teresa
  Sancho Roig, fent-los entrega d’una insígnia. | Escenari principal
· II Campionat Orígens de Lluita del Bac a càrrec d’Escola Mandir. 
  | Carrer de Sant Rafel

· III Campionat de morra Orígens a càrrec de Morràpita. (Inscripcions mitja 
  hora abans del concurs a la taverna del Moyo) | Plaça del Museu
· Narració musicalitzada del conte Arrailades al racó dels Carrils i Botis, a 
  càrrec de Salvem lo Montsià | Xamfrà del carrer Xicago amb carrer Sant Rafel
· Descoberta de la placa del carrer de Joan Roig Reverté “Lo picapedrer”.  
  | Travessera de Sant Joan

· I Concurs de remendadores. | Carrer Xàtiva
· Berenar de cóc i mistela a càrrec de l’Associació d’Artesans de la Ràpita 
  (2€)  | Carrer Llarg

Ball de vestits amenitzat per la Big Band a càrrec de Toprànking. 
| Plaça del Carrer de Sant Rafel

13.00

16.30

18.00

17.00

18.30

13.30

17.30

· Concert acústic d’Equus | carrer Sant Llorenç
· Al Museu de la Mar de l’Ebre, presentació de la revista Argo del Museu 
  Marítim de Barcelona i tot seguit, conferència a càrrec de Josep 
  Pitarch sobre el centenari de la Confraria de Pescadors Verge del 
  Carme de Sant Carles de la Ràpita. 

· Inauguració del monument als pescadors locals, 
  | entrada del port pesquer. 
· Concert de cant coral a càrrec de Veus dels Alfacs, i tot seguit concert  
  de la Banda de l’Agrupació Musical Rapitenca. | Escenari principal

Demostració d’elaboració tradicional de plomades per a diferents arts 
de pesca, a càrrec de Joan Cartes. | Carrer Sant Rafel

La companyia d’espectacles Esther Rosselló i Xip-Xap ens oferiran un 
entretingut programa de teatre i balls de moda. | Escenari principal

Gran espectacle de cabaret “Chicago”, una producció de la Companyia 
Milnotes per Amadeus Management, que tindrà lloc a la plaça del Museu 
de la Mar de l’Ebre, amb ballarines, humoristes, teatre, i molt més. Un 
espectacle digne de les grans capitals. | Plaça del Museu

19.00

20.00

23.00

20.30

22.30
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Diana de tabal i dolçaina a càrrec d’Esbart Dansaire Rapitenc

· Obertura del mercat de productes artesans i km0. | Carrer Llarg
· III Taller d’introducció a la jota a càrrec d’Esbart Dansaire Rapitenc.  
  | Carrer Sant Rafel
· II Trobada de bicicletes clàssiques a càrrec d’Amics de les Bicicletes 
  Antigues, que faran un itinerari pel poble i posteriorment exposaran 
  les bicicletes | antiga platja de l’Arenal.

· Calada del rossegall | platja de Pipi.
· L’autobús històric de la HIFE oferirà el servei del Xicago al pailebot 
  Santa Eulàlia. Tenen preferència les persones amb mobilitat reduïda, 
  majors de 75 anys i embarassades. 

· Jocs de pati d’escola a càrrec d’Esplai Xerinola. | Carrer Sant Rafel
· Teatre de carrer a càrrec de Grup de Teatre del Casal 
  Municipal del Jubilat. | Quatre cantons
· Taller de cordilleria a càrrec d’Artra. | Plaça del Museu
· Gimcana de jocs tradicionals, a càrrec de la FCJT. | Plaça del Museu

Exhibició de balls en línia del país a càrrec de Country Sheriffs
| Xamfrà del carrer Xicago amb carrer Sant Rafel

· II Regata de muletes en la que prendran part diversos clubs del territori. 
  La sortida serà a toc de corn marí des del Santa Eulàlia, a càrrec 
  d’Associació de Rem la Ràpita | Moll comercial a moll Golondrines
· II Cursa de la sanequeta a càrrec de Penya la Tradició. | Matadero
· II Escacs humà a càrrec de Club Escacs la Ràpita. 
  | Carrer de Sant Rafel amb carrer Xicago
· Arribada i exhibició de motos clàssiques al barri del Xicago. 
  Les motos es podran veure al tram final del carrer del Bisbe Aznar

[DIUMENGE, 13 D’OCTUBRE]
9.00

10.00

10.30

11.00

12.00

11.30
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Escenari principal

Moll de les Golondrines

Moll pesquer

Gurugú

Plaça Agustí Vizcarro

Matadero

Mercat

Canal de la Paca

Casa del Mar

Xamfrà Xicago/Sant Pere

Barri del Xicago
[UBICA’T]
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· Concert de Juanito Aragonés al Bar la Pita
· Al local social de la Confraria de Pescadors Verge del Carme, 
  trobada de pescadors caleros i rapitencs.

Batuda d’arròs a pota a càrrec de Paco’l Xato i Sebastià de Cassol. 
| Xamfrà dels carrers Xicago i Sant Rafel

Cafè teatre a càrrec de Xip-Xap Teatre.

Concert de Juanito Aragonés | Taverna de la Mariotxa

Cantada d’havaneres i cremat a càrrec d’Orfeó Pau Casals, 
pels carrers del barri del Xicago
Jocs mariners bretons al Cafè Colón a càrrec de la Federació Catalana 
de Joc Tradicional i Club Twirling Alfacs | Bisbe Aznar

Berenar de pa amb xocolata a càrrec de les veïnes del carrer Sant Roc. 
| Carrer Sant Roc

· Carretons infantils a càrrec de la Penya Enfundats al tram final del 
  carrer del Bisbe Aznar
· III Saltada popular a la corda a càrrec de Penya del Bou. 
  | Carrer Santa Eulàlia

· I cata d’oli tradicional de Molí Rústiques Faigues (inscripció prèvia fins 
  al dissabte, dia 12 a l’adreça smiralles@faigues.com, 5€) 
  a la Taverna del Moyo. | Plaça del Museu
· Concert acústic d’Equus | carrer Sant Llorenç

Cinema mut amb música en directe a càrrec de Cineclub la Ràpita. 
| Escenari principal

12.30

17.30

19.00

20.00

18.00

18.30

15.30

16.30

13.00

17.00

Inici de la clausura d’Orígens 2019 amb cercavila dels gegants pels 
carrers del Xicago, anunci d’Orígens 2020 i concert del cantador 
valencià Jonatan Penalba. | Escenari principal
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[ALTRES ACTIVITATS]
Durant tot el cap de setmana es podrà visitar el pailebot Santa Eulàlia atracat al moll comercial

L’Estació Nàutica i la Confraria de pescadors de Sant Pere ofereixen la Ruta de la Pantena especial 
ORíGENS, amb un 50% descompte dissabte i diumenge. Preu: 10€ adults, 4€ de 5 a 12 anys, 
menors de 5 anys gratuït. Hora: 11h Visita guiada amb degustació i vermut a la pantena. 
Reserves a info@enlarapita.com o 977 10 10 10, indicant el codi de descompte: ORÍGENS

Dissabte a les 12 h a la Taverna de Maria la del Coixo, degustació d’una de les tapes guanyadores 
de la Ruta del Tast 2019

Al moll de les golondrines, diverses embarcacions menors a vela llatina: Mestraló, Torrevisca 
i Tellerina de la Cala, Miquel Nansa i Quinòcio de l’Arjau de Cambrils, les muletes Campana i 
Montserrat del CN Móra d’Ebre i la Xerina del Moll d’Arenys. 

Durant tot el cap de setmana, l’autobús de la Hife estarà estacionat al 
final de carrer Sant Joan, al costat del bar Maria.

Durant tot el cap de setmana, al carrer de Sant Roc hi haurà un 
mercat d’artesans amb demostracions d’oficis tradicionals. 

Durant el cap de setmana, al carrer Sant Roc, es faran diverses 
lectures del conte sobre les Roies les matalasseres del poble.

Durant tot el cap de setmana, a tocar del Canal de la Paca, hi haurà una 
exposició de motocicletes a càrrec del Motoclub la Ràpita.

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. 

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 el cap de setmana la Penya Eqüestre ofereix passejades en carro.

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

A la biblioteca municipal Sebastià Juan Arbó hi haurà una mostra d’indumentària tradicional que 
es podrà visitar durant la primera quinzena d’octubre en l’horari d’obertura del centre. 

Al Museu de la Mar de l’Ebre, a la sala d’exposicions temporals es pot veure l’exposició de pintura 
a l’aquarel·la “Sal a la pell” en l’horari habitual del museu. Durant el cap de setmana, l’entrada al 
museu serà gratuïta. 

A partir de divendres tarda obertura i accés a l’activitat de Geocerca d’Orígens (Geocaching)

[ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT]
El col·legi Horta Vella organitza una jornada de portes obertes el dissabte 12 d’octubre, on hi 
haurà una exposició de diferents espais del poble per veure com han canviat amb el temps, així 
com la reproducció de com era una aula a la primera meitat del segle XX.   

El col·legi Carles III, al llarg de la setmana del 7 a l’11 d’octubre, decorarà els passadissos 
ambientats a inicis del segle XX, els alumnes realitzaran treballs sobre oficis tradicionals 
del municipi, faran ballades i cantades de jota, exposicions de fotos, jocs tradicionals, 
representació d’un poema dialogat, i el dia 11 a la tarda es vestiran d’època per a donar 
la benvinguda a Orígens 19.

El col·legi Sagrada Família, la tarda del dijous dia 10 d’octubre durà a terme una tarda de jocs 
tradicionals amb els alumnes de primària i secundària, on es practicarà el llançament de pinyol i 
d’estirar la corda, de saltar a corda i carregar sacs, de birles i cursa de portar ous amb una cullera a 
la boca. El dia 11 tot el col·legi anirà vestit amb la indumentària tradicional i realitzaran fotografies, 
mentre que a la tarda rebran la visita dels gegants de la població i realitzaran tallers de titelles i de 
ball de jota del país. 

Els alumnes de 4rt d’ESO, durant el dijous a la tarda i divendres al matí 
vendran sabó artesanal a benefici del seu viatge de final de curs. 

A l’institut Els Alfacs, l’alumnat de  2n d’ESO elaborarà reportatges sobre Orígens, l’alumnat de 
4rt d’ESO treballaran  els oficis antics del municipi i els que cursen la matèria de Servei Comunitari 
seran voluntaris actius durant tot el cap de setmana d’Orígens. 
Divendres 11 d’octubre tant alumnes com professors ens vestirem d’Orígens.
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TAVERNA CAMILO CASTELLÀ 
Penya del bou (Carrer de Santa Eulàlia)

Tapa de pop · Tapa de mandonguilles · Tapa de 
caragols de terra · Tapa de peixet fregit

CAFÈ DEL RUSO
Associació Topranking (Placeta carrer Sant Rafel)

Divendres i dissabte, a partir de les 20 h, variat de 
carn del tio Fesol i pop en ceba de la tia Cuqui
Divendres i dissabte a partir de les 23 h, 
cremat de Fideu
Dissabte a partir de les 12 h., 
sardinada dels Tranquilos
Diumenge a partir de les 12 h., Vermut i darreries

CAFÉ COLÓN 
Club Twirling Alfacs (Carrer Bisbe Aznar) 

Callos de rap · Pop en ceba · Cavalla en vinagreta 
· Llonganissa en samfaina · Botifarra amb ceba 
i tomàquet · Pilotes en sèpia · Truita de patata · 
Paperina de patata fregida
 
Dinars
Fideus en costella · Arròs caldós de galera i bròcul

TAVERNA DE PERET DE RANA 
Orfeó Pau Casals (Carrer Xicago)

Tot el dia
Pintxo de truita i pebrot 
Pintxo de salsitxa i xistorra amb allioli
Caragols de terra
Callos amb salsa
Dolços de la iaia (pastissets i coquetes)

TAVERNA DEL MOYO 
Associació Morràpita (Plaça Agustí Vizcarro)

Esmorzar
Sardina de Casco, tomata fregida, patates i 
botifarra o llonganissa

Dinar
Arròs de ribera · Paella vegana ·Fideuada

Tot el dia
Anques de granota · Calamars a la romana · 
Caragols · Gambeta salada · Patates en allioli · 
Llonganissa de pagès · Mandonguilles en sèpia 
· Pollastre al forn · Pato a la Catalana · Polp en 
patata · Canana solsideta

Dolços
Galletes d’arròs Coco l’Aixolet
Galletes d’arròs canyella l’Aixolet
Galletes d’arròs Xocolate l’Aixolet
Galletes d’arròs Pipes salades l’Aixolet
Coc Ràpid
Pastisset Xocolata
Pastisset Confitura
Pastisset Taronja

[TAVERNES]

TAVERNA LA MARIOTXA 
Penya la Tradició (Matadero)

Esmorzar de forquilla: de 9h a 11h
Sardina de Casco, tomata i ou ferrat (Guardia Civil)  
Un combinat: Truita patata, xistorra, botifarra i 
salsitxa

Durant tot el dia
Callos de la Cantina
Caragols de terra
Pilotes en sípia (mandonguilles en sípia)

A partir de les 19hrs
Torrada de carn

TAVERNA DE MARIA LA DEL COIXO
Cansomiatruites (Carrer de Sant Rafel)

Mandonguilles en canana
Croquetes de carn d’olla
Seitó arrebossat
Pop solsit en cremós de cigrons
Cervesa artesana de l’Ebre

TAVERNA D’INÉS  
Casal del Jubilat Casa del Mar (Carrer de Jesús)

Tapes i racions típiques locals

CAFÉ DEL CENTRO  
Motoclub la Ràpita (Carrer Sant Rafel)

Sardines a la planxa
Popets solsits
Caragols en salsa

TAVERNA DE LA XATA 
Associació Rem la Ràpita (Carrer Bisbe Aznar)

Dinar: 
Arròs col i fesols · Pato en sanfaina · 
Pop amb ceba · Callos · Caragols
Sopar: 
Entrepans
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JUANITO PLATJA
Passeig Marítim, 50 · 977 740 462

Aperitius
Bunyols de bacallà
Canyuts a la planxa
Llagostins al rom
Estofat de sípia en patata
Arròs seixat
Sorbet de llima
Cafè, pastissets i copeta de vi dolç

Preu: 40€ IVA inclòs

PISCOLABIS GASTROBAR LES DELÍCIES
C. de les Delícies, 1 · 977 741 228

Interpretació del vermouth rapitenc
Cassoleta de polp solsit
Deconstrucció de del caldo
Suquet d’anguila
Molls a l’estil de Berasategui amb emulsió de 
tomàquets, fonoll i gingebre
Escrita a l’all i pebre amb llagostins o 
arròs a banda
Llibertats, o crema catalana i coc borratxo

Preu: 40€ IVA inclòs

SOM CUINA
(Barranc dels Penjats, 8) · 695 529 512

Dissabte: Arròs de cranc o canelons o Gerret o 
escrita en suc
Diumenge: Fideus en costella o cigrons en callos
Fricandó o rap en salsa verda
Preu: 5€ IVA inclòs

VARADERO 
Av Constitució, 1 · 977 741 001

Boquerons i anxoves amb pa amb tomàquet
Bunyols de bacallà
Arròs seixat amb allioli
Rajada i rap amb salsa allipebre
Pastissets i carquinyols
Cafè

35€ IVA inclòs
*Prèvia reserva i taula completa

CAN BATISTE
Sant Isidre, 204 · 977 744 929

Tàrtar de tomàquet i adobats amb 
tallahams marinat
Milfulles d’anguila xapada amb pebrot 
escalivat i allioli muntat amb morter.
Timbalet de guisat de polp i patata tal 
com ho feia el pare Batiste
Degustació d’arròs melós de tenca i llagostins
Suquet de cabeçut
La nostra interpretació del pa, vi i sucre

Preu: 40€ IVA inclòs

[RESTAURANTS]

TAPERIA MARIETA
Vista Alegre, 18 · 877 056 816

Pota de pop a la brasa
Del Caldo: Suquet de peix amb allioli i patata i 
Arròs sejat o fideuada fets del propi caldo
Menjar blanc

Preu 35€ 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 acompanyat de patata 
panadera i allioli
Arròs del caldo
Postres: tres textures de castells

Preu: 35€ IVA inclòs
*Prèvia reserva i taula completa

CAN MAÑÁ
Av Constitució, 42 · 977 740 789

Seitons amb pa i tomàquet
Bunyols de bacallà
Calamars a la romana
Musclos al vapor
Paella marinera o fideus seixats
Sorbet de llimona o gelat variat o crema catalana 
o flam al caramel amb nata

Preu: 35€ IVA inclòs

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
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KAVAK 
(C. dels Fundadors, 67)
Barqueta Kavak
 
NORAY 
(Bulevard les Gavines, 14)
Fesols en arròs de la tia Teresa
 
JUANITA’S TAPAS 
(C. Constància, 7)
Mosset de sardina de casco
 
GREEN 
(Plaça de Carles III, 25)
Rotllet de carn

PASSAREL·LA CAFÈ CANTANT 
(Carreró Convent, 35)
Sípia solsida amb mandonguilles
 
LA MODERNA 
(Plaça del Coc, 1)
Mandonguilles de sípia
 
LA PENSIÓ 
(C. Gorria, 18)
Entrepanet de botifarra i llonganissa amb allioli
 
GORRIA D’OR 
(C. de l’Alba, 11)
L’esmorzar del Rap: botifarra negra amb patates 
fregides
 
LA PLACETA 
(Plaça Vella Alcalde Balada, 8)
Tapa la placeta 

BAR LA PITA 
(C. Bisbe Aznar, 2)
Tapa a triar

[TAPES]

USEM PLATS I COBERTS
COMPOSTABLES!

Els gots reutilitzables 
no són retornables

LLENÇA’NS A
L’ORGÀNICA
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