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PRESENTACIÓ

International  Music  Festival  Ebre  Terra  de  Vent, te,  des  dels  seus  inicis,  dos  objectius 
principals:
Gaudir  i  ser  un  aparador  internacional  mitjançant  la  Música.  Música  feta,  sobre  tot,  amb 
instruments  de  vent.  Tot  això  condimentat  amb  les  especies  necessàries  per  a  que  sigui  
accessible per a tots els públics.

El  XIV International  Music  Festival  Ebre  Terra  de  Vent,  compleix  amb  tots  els  requisits 
marcats per  l’essència del festival. Des de Catalunya, El País Valencià, Castella i Lleó, El País  
Basc, França, Romania, Argentina....,  venen els musics representants en aquesta edició, amb 
propostes molt divertides i culturalment  força interessants.

D’un altra banda, continuem amb el concurs fotogràfic a traves d’instagram, que ens permet  
veure  el  festival  des  de  diferents  perspectives,  les  que  aporten  els  participants  en  aquest  
concurs. La imatge guanyadora, serveix de base pel cartell de la següent edició. 

En aquesta XIV edició,  s’incorpora el municipi de  Benifallet, al  que donem la benvinguda al 
festival. Tortosa, Deltebre i L’Ampolla son els altres municipis receptors d’aquestes actuacions. 
A Tortosa els dies 1,2,3 i 5 de setembre,  a Benifallet el 10 de setembre, a Deltebre el dia 17 de  
setembre i a L’Ampolla el dia 24 de setembre. 

Aquí teniu el programa. Us convidem a gaudir de la Música de Vent. 

Xavier Bertomeu
Director de la XIV edició del International Music Festival Ebre Terra de Vent.



PROGRAMACIÓ EBRE TERRA DE VENT 2016.

TORTOSA,  1, 2, 3 i 5 de setembre de 2016.
BENIFALLET, 10 de setembre de 2016.
DELTEBRE, 17 de setembre de 2016.

L’AMPOLLA, 24 de setembre de 2016.

XIV  INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

EBRE  TERRA  DE  VENT

PROGRAMA

TORTOSA
DIJOUS DIA 1 DE SETEMBRE.
Amb la col·laboració de la XIV edició del Festival Ebre Terra de Vent.
10:30hores. Actuació pels carrers de Tortosa dels grups: Gaiters de l’Aguilot, la Colla 
Jove de Dolçainers de Tortosa, l’Associació Cultural de Ferreries  i Els Grallers de 
Jesús.

12:15hores. Cercavila dels Gaiters de l’Aguilot, la Colla Gegantera  de  Tortosa, 
Colla  Jove  de  Dolçainers  de  Tortosa,  l’Associació  Cultural  de  Ferreries   i  Els 
Grallers de Jesús.
Lloc: Carrers del centre comercial.

21:30hores. Concert de dolçaina a càrrec de la Colla Jove de Dolçainers de Tortosa, 
Dolçainers de Ferreries i els Gaiters de l’Aguilot amb l’espectacle Música de Festa.
Lloc: Plaça de l’Absis de la Catedral de Santa Maria

DIVENDRES DIA 2 DE SETEMBRE.

12:30hores. Cercavila a càrrec de Orquestrina Synerenca. Lo tradicional i original.
Itinerari: Plaça Carrilet – Avgda Generalitat – Carrer Sebina– Plaça Ajuntament – 
Carrer Metge Vila -Avgda Generalitat –Finalitza: Parc Teodor Gonzalez.
12:30hores. Actuacions de Fanfara Shatra Dili. Música dels Balcans.
Llocs:  Plaça de l’Angel – Plaça Barcelona
13:00hores.  Cercavila a càrrec de  Le Complet’ Mandingue. Grup de balafons. 
Itinerari: Parc Teodor Gonzalez – Avgda Generalitat – Plaça Barcelona – Avgda 
Generalitat – Plaça Agusti Querol – Finalitza: Plaça de la Cinta.
13:00hores.  Cercavila a càrrec de la Banda de La Barraca d’Aigües Vives. 
Itinerari: Plaça de la Cinta -  Plaça Agusti Querol - Avgda Generalitat – Finalitza: Parc 
Teodor Gonzalez. 



18:30hores. Actuacions de The Farra Marching Band. Funk,i...molta marxa. 
Llocs: Plaça de l’Angel – Carrer Sant Blai/Cervantes.
18:45hores. Lo Sirgador amb Ebre Terra de Vent. Passejades pel riu amb música en 
viu. Actuació de JaZzMAN(Ivan Benet). Places limitades.
19:00hores. Cercavila a càrrec de Orquestrina Synerenca. Lo tradicional i original.
 Itinerari: Plaça Ajuntament – Carrer Sebina – Avgda Generalitat – Plaça Agusti Querol 
– Carrer Sant Blai – Finalitza: Carrer Cervantes.
19:30hores. Cercavila a càrrec Le Complet’ Mandingue. Grup de balafons. 
Itinerari: Parc Teodor Gonzàlez – Avgda Generalitat – Plaça Barcelona – Avgda 
Generalitat – Plaça Agusti Querol- Finalitza Plaça de la Cinta.
20:00hores. Actuacions de Fanfara Shatra Dili. Música dels Balcans.
Llocs: Plaça Agusti Querol – Plaça Barcelona – Parc Teodor Gonzalez.
20:00hores.  Cercavila a càrrec de la Banda de La Barraca d’Aigües Vives. 
Itinerari: Parc Municipal Teodor Gonzalez – Avgda Generalitat - Plaça Barcelona – 
Finalitza: Plaça Ajuntament.
20:00hores. Lo Sirgador amb Ebre Terra de Vent. Passejades pel riu amb música en 
viu. Actuació de JaZzMAN(Ivan Benet). Places limitades.
20:30hores. Concert de la Banda Municipal de Música de Tortosa. 
Lloc: Plaça de l’Absis.
21:00hores. Cercavila  The Farra Marching Band. Funk,i...molta marxa.
Llocs: Plaça Ajuntament – Plaça Barcelona – Avgda Generalitat.

DISSABTE 3 DE SETEMBRE.

12:00hores. Cercavila a càrrec de la Banda de La Barraca d’Aigües Vives, participant 
amb el Ban cavalcada, amb carros enramats, elements del seguici festiu dels Gegants i 
Cort  de  Bèsties  de  la  Ciutat  de  Tortosa,  de  la  Colla  Jove  de  Dolçainers i  de 
l’Associació Cultural 4 més 1 i la Banda Municipal de Música de Tortosa.  
Itinerari: Plaça Ajuntament - Carrer. Dr. Vilà - Avgda. Generalitat -  Plaça Agustí 
Querol - Plaça de l’Àngel - Carrer. Sant Blai - Carrer Cervantes - Carrer Ramon 
Berenguer IV - Avgda. Generalitat – Carrer Dr. Vilà. Finalitza: Plaça Ajuntament. 
12:45hores. Actuacions  de The Farra Marching Band. Funk,i...molta marxa.  
Llocs: Plaça de l’Angel – Mercat Municipal – Plaça Barcelona.
13:00hores. Actuacions  de  Fanfara Shatra Dili. Música dels Balcans.
Llocs: Avgda Generalitat – Plaça Ajuntament.
13:30hores. Cercavila de  FFoc cobla 3/4ans– Música tradicional.
Itinerari: Plaça Ajuntament – Carrer Sebina – Avgda Generalitat - Plaça Barcelona – 
Mercat Municipal – Carrer Metge Vila. Finalitza: Plaça de l’Angel.

18:30hores. Cercavila de  FFoc cobla 3/4ans– Música tradicional.
Itinerari: Carrer Cervantes – Carrer Sant Blai – Plaça de l’Angel – Plaça Agusti Querol 
– Avgda Generalitat – Finalitza: Plaça Ajuntament.
19:00hores. Actuacions de  The Farra Marching Band. Funk,i...molta marxa.    
Llocs: Plaça Barcelona - Parc Municipal Teodor Gonzàlez.
19:30hores. Actuacions de Fanfara Shatra Dili. Música dels Balcans.
Lloc: Avgda Generalitat.



21:30hores. Concert/espectacle la Banda de La Barraca d’Aigües Vives. Musica de 
pel·lícules.
Lloc: Plaça Ajuntament.

00:45hores. Gran Festa Imagina Ràdio/Ebre Terra de Vent.  Ballem els 80, 90 i 2000 
amb l’actuació en viu de Bogus Band i el seu nou show basat en cançons del pop-rock 
espanyol dels 80, 90 i 2000. Performance, animacions, regals, ballarines, sorpresa rere 
sorpresa i el millor públic, complementaran aquesta nit màgica.

Lloc: Lloc: recinte de ball de l’Auditori Felip Pedrell. Idea i producció artística: Imagina 
Ràdio.
Amb la col·laboració de: Setmanari l'Ebre i L’Ebre TV.

DILLUNS 5 DE SETEMBRE.
Amb la col·laboració de la XIV edició del Festival Ebre Terra de Vent.
19:00 hores. Concert de la Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona (BSDT 
2016).
Lloc: Teatre-Auditori Felip Pedrell
Organitza: Diputació de Tarragona

BENIFALLET

 DISSABTE 10 DE SETEMBRE.

11:00hores. Cercavila a càrrec de la Banda La Ginesta.
Llocs: Carrers de la vila.

12:00hores. Concert/espectacle de la Banda de La Ginesta. Un concert de pel·lícula.
Homenatge a la Gent Gran. Amb la Col·laboració de l'Associació de Jubilats i 
Jubilades de Benifallet
Lloc: Casal Municipal.

DELTEBRE

DISSABTE 17 DE SETEMBRE.

22:30hores. Actuació de Henry Menrath Funk Jazz.
Lloc: Plaça Mn. Gabriel Zapater (Nicanor)



L’AMPOLLA

DISSABTE 24  DE SETEMBRE.

A partir 21 hores. Cercavila i actuacions de El Puntillo Canalla.
Itinerari: Carrer Mar - Carrer Banys – Plaça Gonzalez Isla –  Carrer Mateu Piñana - 
Avda Maritima Ramon Pous –Carrer Barranc de Borrasca - Avda Maritima Ramon 
Pous - Plaça Gonzalez Isla.



Artistes 2016.

THE FARRA MARCHING BAND

“The Farra Marching Band” es diversió, música 
de qualitat i interacció amb el públic.
Música de carrer per  no parar de sorprendre, per 
ballar,  per  xalar.  Una  autèntica  “Brass  Band” 
amb  l’operativitat  d’una  petita  formació,  però 
amb la potencia i energia d’una gran banda.
Músics  experimentats,  amb  repertori  original  i 
versions de grans estàndards. 

FANFARA SHATRA DILI

La historia de Shatra Dili (*)  es perd dintre les 
fronteres de l’est d’Europa... Aquesta caravana 
ha viatjat a Romania, Macedònia i França, 
portant amb ells la celebració, l’alegria i la 
nostàlgia amb les seves composicions. Una 
bogeria compartida en concerts durant quatre 
anys, una bogeria viatgera i comunicativa.

Entre França i Romania, la seva música passeja 
els ritmes sobrealimentats de sons dels  gitanos dels Balcans, condimentats amb 
influencies orientals.
Shatra Dili ha obert les seves portes a nous horitzons amb la incorporació de nous 
músics..
La nova generació de les fanfares gitanes arriba, continuant aquesta tradició musical, 
viva i amb les seves composicions frenètiques.

(*) en gitano, la "Shatra" es el grup d’homes d’un comboi de caravanes i segons els 
dialectes “dili" es tradueix com "boig" o "melodia"



ORQUESTRINA SYNERENCA

“A l'Orquestrina Synerenca hi pot passar de 
tot, perquè no és una orquestrina qualsevol, no. 
D’entrada,  molts  dels  instruments  són 
tradicionals, com és ara el flabiol i el tambor, la 
tarota,  el  sac  de  gemecs  i  l’acordió  diatònic, 
dialogant amb el clarinet, el saxo, el taragot i la 
trompeta.

Repertori  d’allò  més  variat:  tonades  d’aquí  i 
d’arreu,  composicions  pròpies  i  d’autors  tant 
diversos com Pascal Comelade, Lars Höllmer o 

Ornette  Coleman.  També  es  canta  i  s’improvisa.  I  com que els  qui  la  formen  s’ho 
passen d’allò  més bé tocant,  l’audiència  també s’ho passa de primera escoltant-la  o 
ballant-la.

 
Dirigida per en Marc Egea, l’Orquestrina Synerenca es va formar fa dos anys i si no té 
la solera de la veterania, sí que té l’energia de la joventut!"

LA COMPLET’ MANDINGUE

Va  complir 20 anys al 2015. Han estat anys 
fent sonar els  seus balafons des de  Quebec a 
Taiwan,  als  escenaris  de  festivals 
internacionals, als carrers de pobles i ciutats 
del món.  
Aquests  músics   han  format  una  banda  de 
balafons  realment  portàtil.  Son músics  amb 
energia  i  humor,  comunicatius  i  els  encanta 
viatjar,  ballar  i  provocar  el  somriure  del 
públic.  El  seu  repertori  es  basa  en 

composicions originals i festives en les que utilitzen els seus  balafons per crear sons 
que  es  podria  pensar  que  estan  amplificats.  Sempre  jugant  amb  la  interacció,  La 
Complet’Mandingue fa cantar i ballar al seu públic tant amb melodies tradicionals d’ 
Àfrica de l’Oest, com amb temes de Michael Jackson o Serge Gainsbourg. Tothom esta 
convidat  a  aquesta  festa  per  ballar  amb  els  sons  dels  balafons.



BANDA LA BARRACA D’AIGÜES VIVES.

Aquesta  banda  visita  per  primera 
vegada  el  Festival  Ebre  Terra  de 
Vent.  I  ho  fan  amb  l’ànim  de  fer 
escoltar  la  seva  música  festiva  pels 
carrers  de  Tortosa  i  render  un 
homenatge al mon del cinema amb un 
espectacle  amb  el  títol  de:  “Un 
concert de Pel·licula”. 

La Vida es Bella, Titànic, El senyor dels anells...son, entre d’altres, bandes sonores que 
podrem escoltar sota la direcció d’en Agustí Martínez.

HENRY MENRAHT FUK JAZZ.

Henry  Menrath  Funk  Jazz  és  la  banda 
liderada  pel  baixista  i  compositor 
argentí-espanyol  Henry Menrath.  L'estil 
es defineix com a jazz funk, amb tocs de 
smooth  jazz,  soul,  blues,  rock  i 
electrònica.  És  una  proposta  atractiva  i 
cosmopolita.  Les  composicions  i 
arranjaments  són  d'en  Henry  Menrath, 
amb  les  aportacions  de  grans  músics  i 
improvisadors  amb llarga  experiència  a 
Europa  o  Amèrica  (Argentina  i  EUA). 

També toquen les seves pròpies versions de clàssics del funk i del  jazz.
La  banda  ha  tocat  en  coneguts  llocs  a  Barcelona  com  el  JazzSí,  Harlem,  Guzzo, 
Bocanord (Postfunk Festival),  a  Roquetes  Jazz & Beer  Festival  2016, al  Open Jazz 
Festival 2016 de Bèlgica.



FFOC

Diuen que la cobla moderna de sardanes 
apareix  de  la  “cobla  tres  quartans”.  Ja 
podria  ser!  El  cas  és  que  una  formació 
així, un trio amb flabiol i tambor, sac de 
gemecs i tarota pot arribar a ser explosiva 
enmig dels  carrers  d’un poble –sobretot 
en  els  moments  de  la  migdiada.  Sons 
ancestrals  barrejats  amb  melodies  més 
actuals: això és el que ens proposen Ffoc! 
De tres quartans, de carrers, de cercaviles, 

de música festiva i de sonoritats magnífiques en Xufu, en Pol i en Marc en tenen anys 
d’experiència!

EL PUNTILLO CANALLA

Nou espectacle 2016. Steam Funk

Recent arribada de 1876, El Puntillo Canalla 
posa escena tota la seva maquinaria pesada 
amb la seva actuació. Diversió, participació, 
improvisació, animació, entre el “showman”, 
la banda de carrer i el públic.
Un nou vestuari,  gags  molt  divertits,  bona 
música, originalitat i alegria, molta alegria.
Un espectacle per a tots els públics.

BANDA LA GINESTA

40 musics ebrencs sota la direcció de 
Jacint  Gisbert  combinen  les  seves 
actuacions  tradicionals  amb 
espectacles  confeccionats  per  ells,  i 
que  li  donen  a  la  banda  de  La 
Ginesta(Ginestar)  unes 
característiques particulars.

En  aquesta  ocasió,  presenten  un 
espectacle d’audiovisuals amb el que combinen imatges d’una acurada selecció de la 
historia del cinema, amb la interpretació de les bandes sonores en directe.



CONCURS FOTOGRÀFIC INSTAGRAM EBRE TERRA DE VENT 
2106.

BASES

1.- Es convoca el premi de fotografia Festival Ebre Terra de Vent 2016.
2.-  Entraran a formar  part  del  concurs tots  aquells  que es facin seguidors del  perfil 
d’instagram  ebreterradevent  i  pugen  fotografies  a  instagram  amb  l’etiqueta 
#instaebrevent2016.
3.- Les fotografies hauran d’estar relacionades amb el programa d’actes que presentarà 
l’organització del Festival Ebre Terra de Vent 2016 a Tortosa, Benifallet,  Deltebre i 
l’Ampolla, valorant-se en cada cas l’aspecte artístic i representatiu.
4.-  El  concurs  comença  el  1  de  setembre  de  2016  a  les  00.00hores  i  acaba  el  10 
d’octubre de 2016 a les 23.59hores.
5.- Els nom del guanyador es farà públic als comptes de Facebook i Twiter del diari 
digital aguaita.cat i a la web: www.ebreterradevent.com. El guanyador haurà de posar-
se  en  contacte  amb  l’organització  abans  del  30  d’octubre  de  2106,  al  correu 
etv@ebreterradevent.com enviant  la  fotografia  escollida  amb  la  major  resolució 
possible.
6.- Fins el 10 d’octubre es poden pujar tantes fotografies com es desitgi sempre que 
siguin  originals,  estiguin  relacionades  amb  el  festival  i  fetes  amb  dispositiu  mòbil 
(Android/Iphone).
7.- La participació al concurs es gratuïta.

Us de les imatges
8.-  Les  imatges  publicades  a  Instagram  amb  l’etiqueta  #instaebrevent2016  podran 
formar part d’una exposició pública durant els dies de celebració del Festival Ebre Terra 
de Vent en la seva edició 2017. El jurat es reserva el dret a fer-ne una selecció.
9.- La imatge guanyadora serà la base del cartell i imatge del Festival Ebre Terra de 
Vent en la seva edició 2017. Per dissenyar aquesta imatge, l’organització es reserva el 
dret de re-enquadrar i/o retocar i/editar l’obra guanyadora. 
10.- El fotògraf premiat cedirà a favor de Centre d’Ensenyaments Musicals Felip 

Pedrell S.L (Acadèmic) els drets de reproducció, sempre que es mencioni l’autor i tingui 

com a fi la divulgació i promoció del Festival Ebre Terra de Vent. 

11.- La publicació d’imatges a instagram amb l’etiqueta #instaebrevent2016 significa 
l’acceptació d’aquestes bases. L’organització queda facultada per a resoldre qualsevol 
contingència no prevista a les bases.

mailto:etv@ebreterradevent.com
http://www.ebreterradevent.com/


Premis i jurat 

12.-El jurat emetrà públicament el seu veredicte el dissabte 22 d’octubre de 2016, tenint 
en compte les imatges que hagin rebut mes likes fins al dia 19 d’octubre de 2016 a les 
00:00 hores per fer una primera selecció.
13.-Els premis consisteix en: 
Primer premi patrocinat  pel Restaurant Lo Safareig de Tortosa,  prèvia reserva,   que 
consisteix en un sopar per a dues persones.
Segon premi patrocinat per Lo Bar de l’Ermita (Mig Camí-Tortosa), prèvia reserva, que 
consisteix en un sopar per a dues persones.

14.- Per resoldre qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb EBRE TERRA DE 
VENT: Avga Remolins 5-7 de Tortosa 43500 – 977 51 04 38. etv@ebreterradevent.com

mailto:etv@ebreterradevent.com

