
 
JOTACAMPUS 2020. DELTA DE L’EBRE 
El Poble Nou del Delta. Del 27 al 31 de juliol 

 

 
 

Organitza: 
Centre d’Interpretació de la Jota de les Terres de l’Ebre. Casa de la Jota. 

Aula de Músiques de la Terra (AMTP-Tortosa). 
 

Amb el Suport de: 
Xarxa de Campus de Cultura Popular. 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Ajuntament d’Amposta. El Poble Nou del Delta. 

 

LA MÚSICA I LA CULTURA DE LA TERRA. 
El Jotacampus és l’Escola d’Estiu de la música d’arrel i la cultura popular a Catalunya. 
Uns dies per compartir l’oci i la cultura destinats a aprendre, a xalar i a conéixer la gent 
i el paisatge del Delta de l’Ebre.  
 

OFERTA PEDAGÒGICA. TOT BEN SENZILL I BEN ALEGRE… 

Dedicarem activitats extraordinàries a l’any Ovidi Montllor en el 25è aniversari 
de les seues vacances. Tampoc oblidem aquest temps especial del que just 
encara estem sortint amb motiu del confinament i ens adaptarem a totes les 
recomanacions que en el seu moment calguin per tal de sentir-nos còmodes: 
per aquest motiu tindrem menys hores lectives i més cursos a l’aire lliure. 
Podeu trobar cursos als matins i tallers a les tardes. Compartim la música amb 
propostes alternatives relacionades amb l’entorn geogràfic i la descoberta del 
paisatge. Vos podeu inscriure a tota l’oferta pedagògica o fer-ho parcialment 
(cursos, tallers o sortida de cloenda).  
 



CALENDARI I HORARIS 
-Cursos: dimarts a divendres (10h a 14h). 
-Tallers: dilluns a dijous (17h a 19h).  
-Activitats extraordinàries (consultar l’apartat). 
 
 

CURSOS (C). 16 hores lectives: matins, dimarts a divendres, de 10h a 14h. 
 

C1. CANTE A LA VIDA PLENA. El cant i la paraula. 
Formador: Arturo Gaya. 
C2.- CONTRA VENT, UNES GUITARRES… Encara tenim molta corda. 
Formadors: Francesc Tomás Aymerich ‘Panxito’ i Sergi Trenzano. 
C3.- LA CLAU QUE OBRE TOTS ELS PANYS. Acordió diatònic.  
Formadora: Cati Plana.  
C4.- ENS ENSENYÀ A BALLAR… Dansa tradicional i contemporània.. 
Formadora: Anna Bastida. 

 

 

TALLERS (T). 8 hores lectives: tardes, dilluns a dijous, de 17h a 19h.  
 

T1.- JUNTEU-VOS. Cantem, toquem i ballem. 
Formadors: Sergi Trenzano, Francesc Tomás Aymerich ‘Panxito’, Cati Plana, 
Anna Bastida i Arturo Gaya.  
T2.- MAI NO ET CANSES DE PICAR. Percussió Tradicional. 
Formador: Sergi Molina.  
T3.- TANT COM ESTIME LA TERRA. Jocs i descoberta del paisatge. 
Formador: Josep Bertomeu ‘Polet’.  
 

 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES.  
-27 de juliol. 19:30. SESSIÓ INAUGURAL. Terrasses del poblet. 
-28 de juliol. 22.15. CRÒNICA D’UN ARTISTA. Documental. Terrasses del poblet. 
-29 de juliol: 22:15. DE PART DELS BONS. Concert recordant l’Ovidi. Pati de l’Escola. 
-30 de juliol: 22:15. NIT DE L’ALUMNAT. Terrasses del poblet. 
-31 de juliol: 17.00. SORTIDA DE CLOENDA AMB CAIAC. Badia dels Alfacs.   
 
 

INSCRIPCIONS I NOMBRE PREVIST D’ALUMNAT. 
Cal haver complert els 18 anys o anar acompanyat de pares o tutors. Et pots inscriure 
a tota l’oferta pedagògica (24 hores) o parcialment (matins o tardes).  
 

Inscripció Jotacampus: 160€. Inclou tota l’oferta pedagógica curs, taller i la sortida 
de cloenda. 
Inscripció Curs: 100€. Matins: 16 hores lectives. L’alumnat elegirà un curs en el 
moment de formalitzar la seua inscripció, fent constar una segona opció.  
Inscripció Taller: 60€. Tardes: 8 hores lectives. L’alumnat elegirà un taller en el 
moment de formalitzar la seua inscripció, fent constar una segona opció.  
Sortida de cloenda amb caiac: 25€  Inclou el lloguer d’embarcacions i berenar-
sopar barbacoa al Trabucador.  
 

-Seguirem un rigorós ordre de matriculació a l’hora d’assignar l’alumnat a cada curs, i 
taller. Hi ha establert un nombre màxim d’alumnes en algunes activitata.  
-Descompte en la inscripció (10%): alumnat de l’Aula de Músiques de la Terra, 
persones a l’atur, jubilats i més d’un membre de la mateixa família. 
 

Informació i contacte: 609204120. www.lajota.cat  / Email: jotacampus@lajota.cat 
Matriculació on-line: https://lajota.cat/inscripcio-jota-campus-2020/ 

 

 
 

http://www.lajota.cat/
mailto:jotacampus@lajota.cat
https://lajota.cat/inscripcio-jota-campus-2020/


4.- ALLOTJAMENTS I ÀPATS.  
-L’alumnat que ho necessite podrà allotjar-se a la Casa de Colònies Amadeu, amb aire 
condicionat i dret a piscina. Aquests preus no inclouen l’iva (10%): 
Pensió completa: 42€ diaris. / Mitja pensió: 36€ diaris.  
-El Poble Nou del Delta disposa també d’una àmplia oferta hostalera i de cases de 
pagès, de la qual en donarem una informació en el moment de fer la matrícula. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020 25 ANYS DE VACANCES OVIDI MONTLLOR 


