DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE

10.45 h Cucaferada, plantada d’exposició de les cucaferes de la ciutat i la de l’Ordre de la Cucafera.

19.30 h Presentació fotogràfica, la mirada amb l’ull
tancat del cucafera folk.

En poques ocasions tenim l’oportunitat de veure juntes les
tres cucaferes de la ciutat, que provenen de la seua aparició
documental al segle XIII i la construïda a la dècada dels 80 per
Amb un ull tancat i la petjada del dit índex, Lídia Saura ens l’associació de l’Ordre de la Cucafera.

ofereix una selecció del seu recull fotogràfic de la passada
edició del Cucafera Folk.

Lloc: Plaça de la Catedral.

Lloc: Aula Didàctica del Museu de Tortosa – Centre Cultural
de l’Escorxador.

11.00 h Los gegants de Joan Moreira.

20.00 h Taula redona ‘Feines gegants’.

Amb la participació de: Ces Martí, figurinista teatral i
confeccionista de vestuari de gegants; Sergi Andreu,
artista multidisciplinar dedicat a la construcció d’elements
d’imatgeria festiva i rèpliques en miniatura; i Joan Iniesta,
artesà amb taller al centre històric de la ciutat que s’ha
obert mercat en la construcció d’elements d’imatgeria de
festa, miniatures i records en l’àmbit festiu, i restauració
de figures rellevants.

Cercavila dels gegants Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó,
construïts a partir de la interpretació de les miniatures dels
gegants de Tortosa de 1857, que ha conservat en propietat la
família del folklorista Joan Moreira.
Lloc: porta Palau Episcopal fins plaça de l’Ajuntament
11.15 h Tallers infantils.
Fes la teva pròpia cucafera o pinta els gegants i nanos de la
ciutat.

Lloc: Aula Didàctica del museu de Tortosa – Centre Cultural
de l’Escorxador.
Lloc: carrer Taules Velles.

DISSABTE 19 DE NOVEMBRE

11.30 h Pregó tradicional a càrrec del Sr. Ramon Balagué.

10.00 h Engegada de coets matinals.

Mestre en majúscules de la cultura popular i tradicional, ha
estat una persona clau per la recuperació, continuïtat i a l’hora
innovació del ball de la jota a les Terres de l’Ebre.

Inici de l’activitat i toc d’alerta pels qui encara dormen.
10.30 h Fira Festa Folk, del Folklore Festiu.
Les entitats del municipi en l’àmbit de la cultura popular i tradicional difonen la seua activitat al carrer. L’objectiu és obrir-se a
nou públic i obrir la inscripció per participar en les respectives
associacions i, al mateix temps, fer un reclam davant d’organitzadors de festes de carrer, de barri, de pobles i de ciutats, així com
programadors professionals del món de l’espectacle.

Lloc: Ajuntament de Tortosa – Saló de Plens.
12.00 h Titelles de la Llegenda de la Cucafera.
Simpàtica representació de la nostra històrica llegenda on els
actors seran petits personatges articulats.
Lloc: porta Crist de Palau, carrer Croera

Lloc: carrers Croera, Dr. Ferran, i plaça de la Cinta.

Visita guiada al Centre d’Interpretació de la Setmana Santa de
Tortosa.

Durant tot el dia hi haurà tallers de balls de jota i tradicionals,
cant, instruments de música tradicional, elements d’imatgeria de
festa, i propostes per als més petits, com ara poder pintar dracs,
cucaferes o gegants.

Viu la passió per la cultura en la visita dels passos de les diferents confraries de la setmana santa de Tortosa, art en estat pur.

La paradeta.
De la mà de comerciants del nucli històric i artistes i dissenyadors convidats, trobareu cucaferes de tota mena i altres elements
festius, material d’artesania o estampats de disseny.
Lloc: pl. de la Cinta i carrer Dr. Ferran.

Lloc: antiga Església de St. Antoni al carrer Montcada.
Pilars de carrer, taller inclusiu.
Els Castellers de Tortosa, enlairen amb el seu taller la nostra
cultura popular i tradicional.
Lloc: carrer Croera.

12.30 h Taller ball de Cavallets.

19.00 h ‘Lo potaque’, tast de baldanes.

Vine a fer ballar els cavallets de la ciutat. T’esperem amb els
cavallets grans i menuts.

Baldanada popular solidaria per arrodonir la festa.

Lloc: pl. de la Cinta

Donatiu un 1€ a benefici de la casa d’acollida de
Tortosa.

13.00 h Vermut solidari amb la formació musical Suc
d’Anguila.

Lloc: carrer Ciutat i carrer Croera.

Recital de música popular i tradicional del territori, amb la
intervenció de Guardet Lo Cantador.
Activitat a Benefici de la casa d’acollida de Tortosa,
donatiu 2 €
Lloc: carrer Ciutat.
16.00 h Engegada de coets de tarda.
Record que la celebració és en marxa.
17.00 h Bèsties de foc al carrer.

20.00 h Foc a les Bèsties.
Exhibició d’enceses on podrem observar la varietat dels diferents
elements pirotècnics de cada bèstia.
Lloc: pl. del l’Absis de la Catedral.
20.30 h Tancament de la Fira del Folklore Festiu i la
paradeta.
Lloc: pl. de la Cinta i carrers de Taules Velles i Croera.
21.00 h Bèsties de foc al museu.

Plantada de dracs i bèsties del municipi.

Les diferents bèsties de foc quedaran exposades tota la setmana
per rebre visites de xiquets i xiquetes dels col·legis.

Lloc: pl. de la Catedral.

Lloc: Pati dels Llimoners del Centre Cultural de l’Escorxador Museu de Tortosa

Vols descobrir el secret que amaguen els Gaiters de l’Aguilot ?
Vine al conta conte que t`hem preparat.

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE

Lloc: pl. de la Cinta.

10.30 h QKart, circuit urbà de cucaferes artístiques.

Visita guiada al Centre d’Interpretació de la Setmana Santa de
Tortosa.

Presentació de totes les cucaferes que l’alumnat de diferents escoles del municipi han convertit en peces úniques. Les cucaferes es
podran visitar a la plaça de l’Ajuntament durant tot el dia.

Viu la passió per la cultura en la visita dels passos de les diferents confraries de la setmana santa de Tortosa, art en estat pur.

Lloc: pl. de l’Ajuntament

Lloc: antiga església de St. Antoni al carrer Montcada.

19.00 h Los Escolanets de Tortosa.

17.30 h CuKaFesta, Fes ballar la fera amb lo Planter.
Taller de jotes i danses populars per tothom.

Acte en memòria dels germans Arasa Adell, històrics tabales i
dolçainer.
Presentació i lliurament del Tabal a l’Espai de la Jota, a càrrec de
Ximo Arasa.

Lloc: pl.de la Cinta

Lloc: Museu de Tortosa - Espai de la Jota.

18.30 h Concerts ‘desperdigolats’ de gralles, gaites,
dolçaines, tabalets i percussions.
Fes el teu propi recorregut i escolta les propostes de les diferents
formacions locals de música tradicional i popular.
Lloc: carrer Ciutat, carrer Croera, pl. Agustí Querol, pl. Paiolet.

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE
20.00 h Tortosa, Consolat del Bestiari Festiu
Català.
Presentació de la propera proclamació de Tortosa com a
seu del Consolat del Bestiari Festiu Català, a càrrec del Sr.
Jordi Cubillos, Ambaixador del Bestiari Festiu 2022.
L’atorgament d’esta distinció ha de permetre visualitzar
encara més la rellevància del col·lectiu de la imatgeria de
festa del nostre país.
Lloc: Aula Didàctica del museu de Tortosa – Centre
Cultural de l’Escorxador.

DISSABTE 26 DE NOVEMBRE
10.00 h Engegada de coets.
Anunci de festa.
10.30 h CuKart en ruta, troba les diferents cucaferes per espais singulars de la ciutat.
Places i carrers acullen les simpàtiques i lluïdes cucaferes amb els dissenys dels més petits de casa nostra que a
l’escola n’han fet de les seves.
Lloc: centre històric.
11.00 h Imatgeria de festa de les entitats de la
ciutat.
Plantada d’exhibició de les diferents obres impulsades
per les entitats de cultura popular de la ciutat. Gegants,
gegantons, gegantonets, nanos, cucaferes, i cavallets, son
la delícia de grans i petits.
Lloc: carrer Cervantes.
12.00 h Imatgeria de festa en moviment.

Organitzen :

Amb l’acompanyament de la dolçaina i el tabal, els diferents elements de imatgeria de festa passegen els carrer
de la ciutat fins arribar a la plaça de l’ajuntament.
Recorregut: c. Cervantes, c. Berenguer IV, av. Generalitat,
c. Dr.Vila, i plaça de l’Ajuntament.
12.30 h Jotes de Rondalla.
Al so i ritme de la formació musical Xino Xano escoltarem un dels estils més característics de la nostra cultura
popular Ebrenca.
Lloc: pl. de l’Ajuntament.

Amb el suport de :

