
Trobaràs punts a l’Ajuntament, 
al carrer del Portell, al carrer de l’Era 

i al carrer del Mercat

HORARI DE MISSES:  

Divendres, 7 de desembre 20.00 h.
Dissabte, 8 de desembre 11.30 h.
Dissabte, 8 de desembre 20.00 h.

Diumenge, 9 de desembre 11.30 h.

Benvolgudes tivissanes, tivissans i visitants 
de la 7a  Fira de Nadal de Tivissa.

Una 7a edició que arriba 
emmarcant la Fira de Nadal 
de Tivissa com a un dels 
esdeveniments amb major reclam 
i acceptació sociocultural del 
nostre municipi. És per això que, cada 
any, intentem millorar-la i dotar-la de 
característiques i detalls que facin que 
l’edició viscuda sigui recordada durant 
tot l’any per tots els veïns i visitants que 
hi participen.

Durant aquestes 7 edicions hem 
tingut parades, tallers, exposicions i 
animacions de tot tipus, intentant que 
tothom hi tingués cabuda. Aquest any, 
la fi ra gaudirà d’un aforament i varietat 
de parades complert, un gran nombre 
d’activitats, tallers i exposicions tant per 
als més petits com per als més grans 
i tot un seguit d’animacions musicals i 
teatrals de qualitat que faran que, un 
any més, la fi ra sigui recordada per tots 
i totes.

Desitjar-vos una molt bona Fira de Nadal 
i unes molt bones festes.

Comissió de la fira
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EXPOSICIONS:
Descobrim el tresor de Tivissa, visita per a tots els 
públics a l’Espai Ilercavònia, al Casal Cultural.

• DIJOUS, dia 6, obertura de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 
19.00 h (visita dinamitzada a les 12.00 h i a les 17.00 h) 

• DIVENDRES, dia 7, obertura de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 
a 19.00 h (visita dinamitzada a les 12.00 h i a les 17.00h) 

• DISSABTE, dia 8, obertura de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 
a 19.00 h (visita dinamitzada a les 12.00 h i a les 17.00 h) 

• DIUMENGE, dia 9, obertura de 10.00 a 13.00 h (visita 
dinamitzada a les 12.00 h)

Preu entrada al recinte: 3 € adults / 2 € (jubilats, infants de 5-12 anys) 
Preu visita dinamitzada: 3 € adults / 2 € (jubilats, infants de 5-12 anys).
Les persones que tinguin invitacions només pagaran la visita 
dinamitzada.

Exposició de maquetes de fusta del senyor Roberto Launes 
(RENOVAT), i també amb obres de l’Escola d’Arts i Ofi cis de 
Móra la Nova, a Ca Valentí. 

• DIVENDRES: 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h
• DISSABTE: 10.30 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h

Corralets d’animals, al carrer del Martell. 

• HORARI DE LA FIRA

Exposició del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova 
que comptarà amb maquetes ferroviàries a escala i el sorteig de 
dos entrades per la representació teatral del conte “L’Esperit del 
Nadal”, que ens portarà en tren a visitar els Reis Mags de l’Orient, 
al Casal Cultural. 

• DIVENDRES: 11.30 a 14.00 h i de 17.30 a 19.30 h
• DISSABTE: 10.30 a 14.00 h i de 17.30 a 19.30 h

Competició i exposició de SCALEXTRIC:
Descarrega l’adrenalina als més de 20 metres de pista de 
SCALEXTRIC, al Casal Cultural. Categoria Infantil (fi ns 12 anys) 
i categoria adult (+ 12 anys). Pots demostrar la teva habilitat 
amb el teu cotxe sempre que sigui SCALEXTRIC. Els guanyadors 
s’enduran una entrada per divertir-se a Ferrariland.

• DIVENDRES: 11.30 a 14.00 h i de 17.30 a 19.30 h
• DISSABTE: 11.30 a 14.00 h i de 17.30 a 19.30 h

CONCERT:
Diumenge, dia 9 de desembre, a les 12.30 h i a l’Església 
Arxiprestal de Sant Jaume, concert d’hivern a càrrec de la 
Banda de Música de Benissanet i Aula Municipal de Música de 
Tivissa.
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10.00 h: Obertura de la Fira.

10.30 h: Despertada a ritme de BATUCA KATUXAP. 
Sortida de davant de l’Ajuntament.

11.00 - 14.00 h: Tombs amb cavalls. Sortida del carrer 
Estanislau Figueres, a càrrec de la colla Cavallista.

11.00 - 13.30 h: Deixa’t portar per la màgia del 
BOSC ENCANTAT, et transformarà!! Carrer Castell, 
davant de l’Ajuntament.

12.00 h: Tronc de Nadal, a la plaça del Mercat.

12.15 h: Recepció d’autoritats i entitats locals, 
acompanyats per la BATUKA KATUXAP, a la sala d’actes 
de l’Ajuntament.

12.30 h: Inauguració de la Fira, a càrrec del 
Molt Honorable President de la Generalitat, Carles 
Puigdemont des de Waterloo, al carrer Hospital.

Tot seguit, visita per la fi ra amb el ritme de XMAS 
DANCE i BATUCA KATUXAP. Un cop arribem a la plaça 
del Portal, enlairament d’una gran tronada per la 
Pirotècnia IGUAL i així donar per inaugurada la Fira.

14.00 h: Paella popular, arròs negre. Recull el plat 
a la plaça del Mercat. Venda de tiquets al Forn de Pa 
Rosana. Preu tiquet: 5 €.

16.00 - 18.30 h: Tombs amb cavalls. Sortida del carrer 
Estanislau Figueres, a càrrec de la colla Cavallista.

16.30 h: XMAS DANCE ens alegraran pels carrers i 
places de la fi ra.

16.45 - 19.00 h: Emissari Reial, a ca Solé . 

17.30 h: Els Gegants de Nadal ens visiten tots dos, 
pare i mare Noel ens seduiran amb la màgia del Nadal, 
acompanyats amb el grup ESTRELLA BAND, itinerant 
per la Fira.

18.00 h: Xocolatada popular, a càrrec de Mans Unides 
i  la Parròquia de Tivissa. A la capella de la Mare de 
Déu de l’Hospital. Donatiu: 1,50 €.

18.00 – 20.00 h: Jaki Conta contes, a la plaça del 
Mercat, a càrrec de la Revista Olivé.

18.15 h: Tronc de Nadal, a la plaça del Mercat.

19.00 h: Cercafi ra amb el grup ESTRELLA BAND.

19:15 h: Pep Poblet, ens deleitarà amb la seva 
SAXSESSIONS, al carrer Hospital.

21:00 h: Tancament de la Fira.

Divendres 7 
de desembre de 2018
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Dissabte 8 
de desembre de 2018

10.00 h: Obertura de la Fira.

11.00 - 14.00 h: Tombs amb cavalls. Sortida del carrer 
Estanislau Figueres, a càrrec de la colla Cavallista.

11.30 h: Tronc de Nadal, a la plaça del Mercat.

11.30 h: Cercafi ra amb la XIM XIM MIG GRAU i els 
personatges de la fi ra. Fes-te una foto!!

12.30 h: Ball de la Jota de Tivissa, a la plaça del Pla.

13.00 h: La Capça de Joguines, la música, els colors 
i el ball ens portaran als millors records del Nadal pels 
carrers i places de la fi ra.

13.15 h: Vermut musical amb Pep Poblet. Si ens hem 
quedat amb les ganes de bona música, ara no et perdis 
l’oportunitat, al carrer Hospital.

14.00 h: Paella popular, arròs amb espinacs i galeres. 
Recull el plat a la plaça del Mercat. Venda de tiquets al 
Forn de Pa Rosana. Preu tiquet: 5 €

16.30 h: La Capça de Joguines, itinerant pels carrers i 
places de la fi ra.

16.45 - 19.00 h: Emissari Reial, a ca Solé . 

16:45 h: Tronc de Nadal, a la plaça del Mercat

17.00 h: Cercafi ra amb la XIM XIM MIG GRAU i els 
personatges de la fi ra. Fes-te una foto!!

17.00 - 19.00 h: Tombs amb cavalls. Sortida del carrer 
Estanislau Figueres, a càrrec de la colla Cavallista.

18.00 h: Xocolatada popular, a càrrec de Mans Unides i 
de la Parròquia de Tivissa. A la capella de la Mare de Déu 
de l’Hospital. Donatiu: 1,50 € 

18.00 h: Els Gegants a la Fira, a càrrec de la Colla 
Gegantera del Barri d’Avall i Grallers de Tivissa.

18.00 – 20.00 h: Endinsat a la màgia del BOSC 
ENCANTAT, et transformarà!! Carrer Castell, davant de 
l’Ajuntament.

19.00 h: Aprenem a fer gaiates amb Miquel Ripoll, al 
carrer Martell.

19.30 h: Espectacle itinerant de Malabars amb Foc, pels 
carrers i places de la Fira.

20.00 h: Gran sorteig de la Fira, 1er Premi: Xec Regal per 
valor de 250 €, 2on Premi: Xec Regal per valor de 150 € i 3er 
Premi: Xec Regal per valor de 75 €, a bescanviar als comerços 
adherits al sorteig. Lloc del sorteig, al carrer Hospital.

21.00 - 00.00 h: Fi de Festa, si encara et queden 
piles, aprofi ta fi ns l’últim minut, al carrer Hospital, amb 
DIVERTY MUSIC.
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Infl ables i atraccions, al Portal d’Avall 
i carrer del Sol.

Emporta’t un record fen-te una foto amb el 
FOTOCOL que estarà instal·lat al carrer de l’Era.
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Demostració de fer bunyols, a la plaça del Mercat.

• DIVENDRES:  17:00 a 19.00 h
• DISSABTE: 11.00 a 13.00 h i de 17:00 a 19:00 h

Fes el teu dibuix amb arena, a la plaça del Caragol.
• HORARI DE LA FIRA

Aprèn a fer una gorra o bufanda, a la plaça del Pla.
• HORARI DE LA FIRA

Demostració de destil·lació amb l’alambic, al carrer 
Hospital.

• HORARI DE LA FIRA

Taller creatiu amb Fil per Randa i Ebreal3. Crea les teves 
decoracions de Nadal amb material reciclat, al carrer Mercat.

• HORARI DE LA FIRA
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TALLERS:


