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Tivissa
AlcaldessaAlcaldessaMontserrat Perello Margalef,Montserrat Perello Margalef,

Tivissanes i tivissans,
Un any més arribem a la nostra Festa Major i seguim un any més 
immersos en una pandèmia que, tot i que fa uns dies semblava 
que ja érem prop del final, amb uns índexs prou bons de 
persones vacunades, de cop i volta tot s'ha capgirat i hem de ser 
un any més encara molt prudents. Prudents a l'hora de 
participar de la Festa i conscients que si ho fem bé com fins ara, 
podrem gaudir-ne tots i totes.
Hem preparat unes festes seguint totes les mesures que les 
autoritats pertinents dictaminen i que tant des de la Comissió 
de Festes com des del Consell de Joventut, hem sabut adaptar-
nos i seguir innovant tant en el format dels actes com també en 
algunes de les seues ubicacions. I és que tindrem moltes 
oportunitats per gaudir de la festa perquè s'han pensat actes de 
contingut divers (concerts de tot tipus, homenatges a la gent 
gran, Poetry, teatre, exposicions, inauguracions, espectacles 
infantils, gegants, tobogan d'aigua, inflables, scape room, 
gimcana, futbol sala, curses a peu, curses aquàtiques, escacs, 
havaneres, concursos...) i, sobretot, tots ells adreçats a totes les 
edats perquè tothom en pugui gaudir. Deixeu-me, però, que en 
faci esment d'algun perquè crec que s'ho valen.
Per una banda, agrair a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre que 
hagi escollit la nostra Festa Major per inaugurar l'exposició Joan 
Cuxart i Vives, una vida en imatges i Tivissa al cor. La família de 
Joan Cuxart va fer donació a l'ACRE del fons fotogràfic que ens 

portarà a la Tivissa del segle passat i recordarem, uns més que 
altres, aquells racons i vivències passades.
També agrair a dues  poetes orals molt reconegudes a nivell 
català, estatal i internacional, l'Adriana Bertran de ca Colores 
que, juntament amb la Isa García, ens oferiran una mostra del 
gènere Spoken Word, tot fent homenatge a totes aquelles dones 
que han passat generació rere generació hores i hores als 
safarejos. 
I finalment agrair al Club Futbol Sala Tivissa la seva implicació 
amb l’esport de base i amb qui inaugurarem el pavelló 
municipal d'esports conjuntament amb la presidenta de la 
Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó.
I per donar com se sol dir el tret de sortida de tot, enguany 
tindrem un pregoner excepcional, el tivissà Carles Saladié 
Borràs.
Excepcional perquè tot i la seua joventut, vint anys, la seua 
trajectòria futbolística l'avala. El Carles és el petit de cinc 
germans i ha vist la implicació dels seus pares i dels seus 
germans grans en l'esport base del futbol des de petit i ha anat 
aprenent el significat de paraules com compromís, esforç, lluita, 
equip, millora i treball.
Va començar al futbol sala de l'escola Marceŀlí Domingo de 
Tivissa, però ja amb nou anys va jugar dues temporades a 
segona divisió de futbol 7 a l'Ascó; als onze, una temporada més 
a primera divisió i una altra a la divisió d'honor a futbol sala al 

PregonerPregoner
Estimats tivissans i estimades tivissanes,
És un gran honor per a mi ser el pregoner de la Festa Major de Sant Jaume 2021, 
de la Festa Major de Tivissa.
Per a mi, Tivissa és més que un poble, és casa meva. A Tivissa he nascut, he 
crescut, he après. Crec que comparteixo aquest sentiment de pertinença amb tots 
vosaltres. Per a nosaltres Tivissa és, i sempre serà, casa.
A Tivissa vaig començar a donar-li xuts a la pilota. Quan arribava de l'escola 
només pensava a trobar-me amb els meus amics i amigues a la pista del coŀlegi 
per començar a practicar l'esport que tant m'agrada. Esperava ansiós els caps de 
setmana per veure els partits del Club Futbol Sala Tivissa a la pista de la Fotx. No 
trobava el moment que arribés l'estiu per participar en els tornejos de les 12 
hores i, sobretot, en el campionat local, que a través del Futbol Sala uneix a les 
diferents colles del poble. Tivissa per a mi és esport, és on vaig iniciar la meva 
trajectòria futbolística. 
Tots esperem amb moltes ganes la Festa Major de Sant Jaume. Les festes ens 
alegren, ens uneixen i ens recorden l'important que és gaudir de cada moment. El 
correfocs, la dansa, les sardanes, la cursa a peu, l'homenatge als nostres avis i 
àvies, els gegants, les havaneres... i cada un dels actes que any rere any gaudim, 
fan que les nostres festes siguin nostres. Les festes majors no saben de 
generacions, grans i petits, tothom, les vivim com a tivissans. La COVID-19, aquest 
any, no ens permetrà viure-la com voldríem. Però no ens impedirà que, seguint 
les mesures sanitàries establertes, sortim al carrer a fer poble. 
Degut a la meva professió, no sé ben bé on seré al futur però, per a mi, Tivissa 
sempre serà casa, serà esport i serà festa major. 

Tivissans i tivissanes, que tingueu molt bona Festa Major!!!

Nàstic de Tarragona; després va jugar de nou a 
la divisió d'honor de futbol sala a l'Amposta; 
l'any següent va jugar a preferent a futbol 11 a 
l'Ascó; va tornar a l'Amposta; després va tornar a 
la divisió d'honor de futbol sala amb el Salou; i 
els dos darrers anys ja ha jugat a la lliga 
nacional de futbol sala de primera divisió amb 
el Peníscola i com a cedit aquest darrer any a 
l'Alzira de segona divisió A. I, evidentment, ha 
estat màxim golejador en infinitat de 
temporades. Una trajectòria increïble que avala 
la seua vàlua i sobretot el seu treball constant i, 
fins i tot, de sacrifici, sobretot en moments 
complicats a nivell familiar i també de 
superació personal. Carles, esperem que 
segueixis sent per a tots els xiquets i xiquetes 
de Tivissa referent en tots aquests valors -
l'esforç, el treball, la superació personal-, que la 
teua família t'ha sabut transmetre i que tu has 
sabut aprofitar. Moltes felicitats.
I ja per finalitzar, us vull desitjar una molt bona 
Festa Major de Sant Jaume i sobretot gaudiu-ne 
amb molt de seny i amb molta precaució com 
hem fet fins ara.

Bona Festa Major de Sant Jaume 2021

Carles Saladie Borras, ,Carles Saladie Borras, ,
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Tivissa
Benvolgudes famílies,
Ja torna a arribar la Festa Major 
del nostre estimat poble, Tivissa. 
Amb la festa arriben també les 
ganes de compartir el temps amb 
la família, els amics i, sobretot, 
moltes ganes de carrer, de plaça... 
Moltes ganes de xalar, de divertir-
nos… Moltes ganes de fer el que 
els nostres infants voldrien fer 
sempre.
Els infants del nostre poble tenen 
la sort de poder créixer en un 
entorn privilegiat, un entorn que 
hem viscut, passejat, respirat, 
corregut i, sobretot, que hem 
viscut! Ara estem en aquests dies 
que els permeten passar temps i 
jugar al carrer, tranquils, 
despreocupats i amb els amics. 
Aquest any encara serà diferent, 
però continuaran els tombs pel 
poble, els jocs a la Baranova, al 
camp de futbol, al pati de l'escola 
o al poliesportiu, i durant tot 
l'estiu a la piscina i sortint a la 
fresca.

Des de l'AMPA, durant tot l'any, 
procurem que els infants de 
Tivissa tinguin tot un assortit 
d'activitats que els ajudin a 
divertir-se, a estar en contacte 
amb l'entorn, a aprendre i, 
sobretot, a créixer com a persones 
completes. Donem suport a 
l'escola en el seu dia a dia, 
gestionem el menjador escolar 
amb la cura que requereix saber 
que, les nenes i els nens, on més 
aprenen és en el moment en què 
estan més relaxats. 
Hem passat un curs estrany, molt 
millor que l'anterior, però un curs 
en què tampoc podrem gaudir de 
les nostres estimades festes de fi 
de curs, obertes i participades, ni 
del comiat dels nois i noies de 6è, 
de l'Extrafesta o de les olimpíades 
locals. 
Se'ns presentava un curs ple 
d'interrogants, però la voluntat de 
la Junta de l'AMPA era que els 
infants, a pesar de tots els 
inconvenients o dificultats, 
poguessin gaudir i aprendre. Hem 

aconseguit realitzar gairebé totes 
les activitats extraescolars 
previstes. Cal agrair als nens i 
nenes de Tivissa, i de tot arreu, 
com han augmentat la flexibilitat i 
la gran capacitat d'adaptació al 
curs. Per això pensem que aquest 
curs ple d'imprevistos ha ajudat 
els petits i petites de Tivissa a 
tenir una experiència de poble 
que els pot fer bons ciutadans, 
crítics i actius.
Esperem que el proper curs sigui 
millor que el passat i l'AMPA ens 
comprometem a continuar 
treballant pels nens i nenes de 
Tivissa. Esperem seguir comptant 
amb l'ajuda de totes les persones 
del poble i institucions perquè així 
pugui ser.
Molt bona Festa Major de Sant 
Jaume a tothom!

Molt bona Festa a tothom!

AMPAAMPA

Benvinguts veïns, benvingudes, veïnes,  
Després de molts mesos arriba la Festa Major. Aquesta 
festa ha de ser molt especial i gaudir-la amb prudència, 
però amb esperança que aviat podrem viure amb la 
tranquil·litat de saber que no ens podem contagiar de 
cap virus.
Esperem que, a partir d'ara, puguem recuperar les coses 
que fèiem a l'AVET. Hem començat pilates i punta de coixí 
i esperem poder fer més activitats. Ens agradaria poder 
fer al desembre el dinar de germanor. Anirem a poc a 
poc, de moment.

Que tots tinguem una bona Festa Major!

Després d'un any marcat per la pandèmia de COVID 19, el 
Centre de Dia ja torna a estar al 100%... i amb ganes de 
celebrar-ho tot!
Us desitgem que tingueu una bona Festa Major, acompanyats 
dels vostres familiars i amics, i que gaudiu de les activitats 
que es fan per aquestes dates.
Nosaltres farem un seguit d'actes i activitats (concursos, 
dinars, sortides...) per tal de gaudir-les al màxim! La gent 
gran de Tivissa mereix 
tenir uns dies 
especials, després de 
tot el que han passat!

Bona festa de Sant 
Jaume a tothom!

Centre de diaCentre de dia
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Tivissa
Un any més, el Club Petanca Tivissa s'adreça a 
tots els tivissans i totes les tivissanes per 
desitjar una bona Festa Major.
L'any passat va ser un any molt difícil per a 
tothom (viure el dia a dia, a la feina, amb 
l'esport, amb les festes i actes que es fan a 
Tivissa, etc.).
Nosaltres, amb la petanca, que és també amb 
el que xalem i passem bones estones, vam 
haver de tancar les pistes i no vam poder fer 
cap de les activitats que fem durant l'any.
Aquest any, els primers mesos, quan se'ns ha 
permès, hem arreglat dos pistes que estaven 
molt malament i tots els desperfectes 
ocasionats per la nevada del gener. A partir 
del mes d'abril vam obrir pistes i hem tornat a 
jugar.
Esperem que aviat puguem tornar a la 
normalitat i poder gaudir de la nostra Festa 
Major com ho fèiem abans de la pandèmia.

Així doncs, desitjar-vos salut a tothom i bona 
Festa Major.

El Futbol Sala Tivissa us vol desitjar a totes i a tots una bona Festa Major 
de Sant Jaume.
En una època complicada com la que estem vivint, amb una pandèmia 
que sembla que de moment ens acompanyarà durant un temps, podem 
agrair, almenys, que durant aquest últim tram de temporada hàgim pogut 
competir. El format de la lliga ha estat diferent i adaptat a les noves 
circumstàncies. Hem quedat a la part alta de la classificació, on hem 
lluitat fins l'últim partit per entrar al play-off d'ascens, que una vegada 
més se'ns ha escapat per molt poc. Enguany, només ens ha faltat un punt 
per entrar-hi. Tot això ha sigut gràcies a la comunitat que s'està formant al 
poble al voltant del Futbol Sala Tivissa. 
S'ha format una gran família entre afició, jugadors i Junta, i és per aquest 
motiu que us agraïm el vostre suport, cap de setmana rere cap de 
setmana. Sense vosaltres, això no hagués estat possible. 
També agrair a la gent que ha fet possible començar a fer gran el nostre 
club amb la creació d'un equip juvenil, que per primera vegada ha 
competit amb el nostre nom. No només això, sinó que, a més, ha quedat 
3r classificat de la seva lliga. 
Al llarg de la Festa Major hem preparat diversos actes, i és per aquest 
motiu que, dins de les possibilitats que la pandèmia ens permeti, ens 
agradaria veure-us a tots i totes per la Fotx i gaudir tots junts de la nostra 
Festa Major. 
Durem a terme el torneig 3x3 que ja és habitual als estius del nostre poble 
i esperem, al llarg de l'estiu, poder donar-vos alguna sorpresa més. 

Una vegada més, molt agraïts pel vostre suport incondicional!
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La Festa Major 2021 ja és aquí, al nostre poble, i 
això sempre és motiu d'alegria i de celebracions 
amb els familiars i els amics. Tot i que, enguany, 
no seran com sempre degut al risc de la pandèmia 
pel virus Covid-19.
Des del nostre coŀlectiu volem adreçar-nos a tot el 
veïnat per dir-vos que seguirem estant al servei de 
tots vosaltres i vetllant per al bon funcionament 
de la població. Tothom volem gaudir de la festa i, 
enguany, ens trobarem amb moltes restriccions en 
algun acte per participar, on intentarem gaudir 
com a bons tivissans. Però hi ha una cosa que ens 
diferencia, i és que si sobresurt una emergència a 
la qual hem de donar resposta, no dubtarem a 
deixar-nos-hi la pell, posar-nos la roba de bomber, 
equipar-nos bé i amb el nostre vehicle sortir el 
més ràpid possible cap al lloc del servei.
Sabem que són temps complicats i que haurem de 
fer sacrificis i perdre'ns activitats, però ho hem de  
fer amb el convenciment que, el que fem, ho fem 
per ajudar els altres. Durant la pandèmia no hem 
deixat d'estar al costat dels nostres ciutadans i 
hem coŀlaborat en les tasques més 
transcendentals de l'estat d'alarma.

Com cada any seguim aprenent del nostre treball, 
dels cursos de formació i de les pràctiques, 
participem de cremes prescrites dins i al costat del 
nostre terme municipal i responem als serveis 
d'urgència i rereguarda quan som necessaris. No 
podem estar parats, i encara que no ho sembli, 
sempre intentem donar el millor de nosaltres. Ens 
exigim que el parc tingui sempre un alt grau de 
professionalitat i, amb l'ajuda de tots els 
membres, any rere any mantenim el nivell. Estem 
en temps difícils i esperem, com fins ara, el suport 
del nostre Ajuntament per tenir el parc sempre a 
dalt de tot del municipi, de la comarca i de la 
nostra regió de Terres de l'Ebre. 
Cal que ens ho passem bé i que gaudim de la 
festa, però amb moderació i molt de coneixement.
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Tivissa
Ja hem arribat al final d'un curs que va començar amb moltes 
incògnites, incerteses i amb molta por per com podia anar.  Però som 
al juny i l'esforç que hi ha posat tothom perquè tot sortís bé ha donat 
els seus fruits. La paraula “bombolla” ja forma part del nostre 
vocabulari; per a nosaltres és una paraula bonica, sinònim de 
tranquiŀlitat, de protecció de grup i de poder fer activitats com una 
cantada de nadales, un carnaval adaptat, un Sant Jordi diferent, una 
setmana cultural  i un final de curs a l'escola, però una celebració de 
final de curs, al cap i a la fi.
Des de l'escola, volem donar les  gràcies als 
nens i a les nenes, a les famílies, a les mestres 
i al mestre, als membres del Consell Escolar, a 
l'AMPA, als monitors i a les monitores de 
menjador i extraescolars, a l'Ajuntament i als 
seus treballadors, a la ràdio local  i a tothom 
que ha coŀlaborat amb nosaltres d'una  
manera o altra perquè, gràcies a tots  
vosaltres, aquest curs ha estat possible.

I com no podia ser d'altra manera, us desitgem 
un bon estiu i una bona Festa Major.

Fundació EsforçFundació Esforç
Tivissans, tivissanes, 
Un any més ens retrobem per desitjar-nos 
mútuament una bona Festa Major. Estem vivint uns 
moments ben diferents, però també ens 
enforteixen la mirada, l'aprendre noves formes, la 
valoració de la vida. 
Des de Llaberia, entorn idíŀlic i molt sa, també 
seguim oferint uns dies més de relax a molts 
nens/es que necessiten un respir, olorar muntanya i 
bosc, així com recarregar les piles. Vitamines per 
seguir. És un lloc on aprens moltes habilitats, 
coneixements i oportunitats a la vegada que pots 
conèixer moltes persones que t'enriqueixen.
Durant l'any hem estat ajudant persones anònimes 
que han necessitat recursos materials, econòmics 
i/o emocionals, i ara també ho seguim fent des de 
Llaberia, espai que forma part del nostre municipi. 
Viure i estimar els campaments és una de les 
experiències que marquen el cor i la vida per 
sempre. Són moltes les persones que hi han passat 
i ens ho diuen. 
Pels monitors/es que acompanyem i que estem 
aquí, valorem el poder créixer, tolerar, treballar, 
suar, sorprendre't i valorar la vida en si.  
Amb “esforç”, tal com ens diem, i superació 
intentem seguir aquest projecte gestat amb amor i 
dedicació. 

Gràcies als socis/es, als qui 
puntualment ens ajudeu, als de 
sempre, GRÀCIES!
I, si voleu ajudar-nos, no ho 
dubteu!   www.grupesfors.org  o 
posant-vos en contacte amb 
nosaltres!

Bona Festa Major! Que Sant Jaume 
ens protegeixi i ens doni força per 
seguir endavant. 

Consell 
de Joventut de Tivissa

Consell 
de Joventut de Tivissa
Acomiadàvem lo 2020 desitjant poder recuperar aquelles petites coses que 
la pandèmia mos havia pres.

Volíem tornar a ballar, a abraçar-nos, a veure'ns els somriures... Volíem 
tornar a fer "coses de joves"! A poc a poc, la pandèmia va donant-nos 

alguna treva i, tot i que no podem fer totes les coses que voldríem, ens adaptem a la 
situació perquè la vida segueix i tenim moltes ganes de gaudir-la!

Ara farà un any, ens donàvem a conèixer: per festes majors, amb la programació jove; una 
programació que s'adaptava a unes circumstàncies extraordinàries, tot un repte que estem 
orgulloses i orgullosos d'haver assumit, capgirant la situació amb enginy i creativitat i la 
ferma convicció que el "la cultura és segura" (i necessària), fent que aquestes paraules 
passessin de ser un lema i se transformessin en una reivindicació, en una realitat. 

Durant aquests mesos hem participat del Parc Infantil i Juvenil, de les festes de Nadal, del 
Mes Violeta, de la Revista Tivissa, de Ràdio Tivissa... A més, també ens hem sumat a totes 
aquelles causes que hem cregut justes i necessàries, i sempre ho hem fet des de la 
cooperació amb les altres entitats del poble. Cada vegada som més: lo Consell de Joventut 
de Tivissa és un espai obert, participatiu i de decisió i com més siguem, més diverses seran 
les nostres propostes i més xalarem!

Així doncs, desitgem que la programació d'enguany us engresqui tant com a nosaltres ens 
engresca l'organització i els preparatius d'aquesta nova edició de la Festa Major.

S'és jove un cop a la vida i volem gaudir de la festa major com mai, bona Festa Major i salut!
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TivissaBenvolguts tivissans, benvolgudes tivissanes,
Portem gairebé un any i mig de Covid-19. Sembla que la situació va 
millorant. Cada dia que passa les notícies són més optimistes, però 
no ens podem confiar. Cal ser prudents, continuar respectant i 
observant les normes sanitàries.
Esperem que aviat ens autoritzin iniciar les activitats socials. Tenim 
pendent l'Assemblea General Ordinària, ajornada el seu dia per la 
pandèmia.   
Hi ha Casals d'Avis del nostre país que a hores d'ara ja han obert. 
L'any passat, la Festa Major va ser de mínims. Aquest any s'albira 
una mica millor. Si es confirma i es pot dur a terme, gaudiu-la amb 
delit junt amb els vostres éssers estimats.              

Una salutació cordial.

Un any més arriba la Festa Major. Aquest any també amb 
tot el món pendent de com avancem amb la lluita 
contra la Covid-19.
La campanya 62 de Mans Unides, el tema de la qual és 
"Contagia solidaritat per acabar amb la fam", vol posar 
el focus en com la pandèmia del coronavirus està 
afectant greument les poblacions més vulnerables del 
planeta.
Per intentar lluitar contra aquesta injustícia sanitària, 
Mans Unides dedica des de sempre una part important 
del seu treball a donar suport a projectes de l'àmbit de 
la salut a Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.
El fet que tot el planeta s'estigui enfrontant alhora al 
mateix problema no ha aconseguit unir tothom com un 
sol món, sinó més aviat al contrari. Les diferències 
existents s'han fet encara més grans.
Tal com afirma l'Organització Mundial de la Salut, 
aquesta situació no és nova, perquè altres malalties 
transmissibles i potencialment mortals, com la malària, 
la sida, la tuberculosi i l'Ebola han afectat i continuen 
afectant en major número la població més pobra del 
planeta.
Que continuem seguint molt solidaris!!!

Molt bona Festa Major de Sant Jaume 2021

Associació de Jubilats
i Pensionistes

Associació de Jubilats
i Pensionistes

Mans UnidesMans Unides L lar d’infants Ding-dongL lar d’infants Ding-dong
Ja en són quinze! És un goig que la colleta vagi augmentant, i així la llar s'ha 
anat omplint durant el curs. Això sempre és motiu d'alegria. I amb tots aquests 
nens i nenes hem arribat a celebrar  una altra festa major desitjant que, poc a 
poc, tot torni a la normalitat d'abans o s'hi assembli força, perquè tant per ells i 
elles com per tots i totes, nosaltres, les ganes de gresca i de ser feliços, no han 
faltat mai.
La veritat és que ha estat un curs magnífic, tot i conviure amb els protocols del 
Covid-19 que, per altra banda, són necessaris. Els nens i nenes són increïbles i 
s'adapten a totes les circumstàncies millor que ningú. Són alegres, ho viuen tot 
intensament i no veuen obstacles o muntanyes on nosaltres hi veiem tot un 
món. 
La vida és més bonica si ens quedem amb les coses més senzilles que, en el 
fons, resulten ser les més importants. Valorem tot el que tenim, perquè sovint 
ens n'adonem quan ens manca. Aquesta  seria la conclusió que els infants ens 
ensenyen dia a dia. Gaudim cada  instant.
Un somriure, una abraçada, un petó... Per tant, d'aquest curs només puc dir 
coses positives a tots els nivells: afectiu, d'aprenentatge, de rialles, d'iŀlusió, 
d'amistat, de coŀlaboració...
Quantes coses boniques hem après i quants cops ens hem divertit!
De moltes maneres hem jugat sense parar:  pintant, ballant, cantant... i  així hem 
passat un any genial per guardar a la memòria. 
Aquí en teniu una petita mostra, perquè una imatge val més que mil paraules... 
o això diuen.

Bona Festa Major de Sant Jaume... i a gaudir de tots els moments!!!

TivissaBenvolguts tivissans, benvolgudes tivissanes,
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Mans UnidesMans Unides L lar d’infants Ding-dongL lar d’infants Ding-dong
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Bona Festa Major de Sant Jaume... i a gaudir de tots els moments!!!



Tivissa
Aquest curs 2020-21 tampoc hem reiniciat els assajos. Podem 
dir que la pandèmia ens ha ajudat, però el 2020 vam veure 
que el nombre de cantaires anava baixant, per motius 
familiars. El grup que som actualment és un grup molt reduït. 
Aquest 2021 estem prenent decisions i ja us informarem de 
com va tot.
L'any passat vam parlar de la música en temps de pandèmia. 
La veritat és que no hem pogut assistir a massa concerts 
musicals. Per la festa major de l'any passat alguna cosa vam 
poder fer a Tivissa, com a espectadors asseguts a la cadira. 
Però el sector musical ha estat molt marcat negativament.
El que sí hem sentit per les xarxes socials,  pels altaveus del 
poble, pels grups de WhatsApp... moltes referències a la 
música: vídeos, concerts, músics que s'unien telemàticament 
per a què els poguéssim veure i escoltar. I aquesta música 
l'hem escoltat, l'hem cantat, l'hem ballat, l'hem plorat, l'hem 
rigut...
La música ens ajuda molt a la nostra vida i cal que sempre la 
tinguem a prop. Que l'escoltem, que la ballem, que la cantem, 
que la plorem, que la riguem...
A veure si aquest Sant Jaume 2021 podem gaudir molt més de 
la música.

Bona Festa Major de Sant Jaume!!!

Un any més arriba la nostra Festa Major de Sant Jaume amb una 
mica més de normalitat després d'aquesta pandèmia.
De les festes podem dir que són dels capvespres alguna cosa 
inoblidable, dels matins alguna cosa bonica i de les nits una cosa 
que sempre volem repetir.
Seguint parlant de celebracions i normalitat, Tivissa Ràdio ha 
seguit la seva programació amb totes les mesures pertinents.
Hem pogut mantenir puntualment tots els espais de la graella i 
fins i tot aplaudim la nova incorporació de Rosita Samarra amb 
l'espai «Gust a la Poesia».
Recordem que els podeu seguir en directe i pel Facebook de 
Tivissa Ràdio.
Agraïm la vostra fidelitat, els 
365 dies de l'any i recordeu 
que Tivissa Ràdio també estarà 
amb vosaltres per la Festa 
Major de Sant Jaume 2021.

Viu la festa, estima la festa, 
sigues la festa!!!

TIVISSA RÀDIO 103.2 FM 

Orfeó TivissàOrfeó Tivissà Tivissa RàdioTivissa Ràdio Estimats amics en el Senyor,
Al bo de l'estiu celebrem la nostra Festa Major en 
honor de Sant Jaume apòstol. Sempre celebrem amb la 
màxima solemnitat possible els actes litúrgics, i 
enguany no serà menys! La Santa Missa és l'acte 
central de tota la Festa Major; el poble de Tivissa 
rendeix honor al sant apòstol del Senyor. La processó 
és la manifestació pública de la nostra fe. La imatge 
surt de l'església tota engalanada per recórrer els 
carrers de la nostra vila, i així Sant Jaume beneeix les 
nostres cases i famílies. Les campanes anuncien el seu 
pas, els gegants també rendeixen homenatge al nostre 
patró i tots ens sentim ben protegits amb la 
intercessió de l'amic de Jesús. Per això hem de cantar 
amb més força que mai: 
   

Sant Jaume gloriós, 
de Tivissa nostre patró,
deslliureu-nos del mal,

apòstol del Senyor.

Molt bona Festa Major.
Mn. Rubén Garcia Molina

La ParròquiaLa Parròquia

És cert: la pandèmia ens ha paralitzat. Tots aquells projectes 
que vàrem preparar es van quedar a l'aire. Ara volem engegar-
los amb renovades forces. I ho farem! 
Fa quatre dies, a la Societat Obrera de Tivissa,  com a gest de 
normalització, vàrem celebrar Assemblea General, on vam 
aprovar els comptes anuals dels exercicis 2019 i 2020. Vàrem 
repassar, també, els projectes suspesos i la Junta es va 
comprometre a tirar-los endavant a partir del mes de setembre. 
Això farem.
Aquest és l'any de la regularització. Ens hem de prendre la Festa 
de Sant Jaume com una oportunitat de fer poble, assistint i 
participant als esdeveniments que l'Ajuntament i la societat 
civil organitza. El poble és viu.
Des de la Societat Obrera de Tivissa us desitgem i ens atrevim a 
demanar-vos que participeu i gaudiu de la Festa Major; però 
tenint en compte d'on venim i que la pandèmia encara no està 
vençuda.

La Junta de la Societat Obrera de Tivissa

Societat ObreraSocietat Obrera 
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TivissaDivendres 16 
19.00 h GINTÒNICS  AL CERÇ
 Pren un gintònic o un refresc amb el cerç de la 

Baranova. La música la posen Les Arramblades!
 Inscripció prèvia: Whatsapp 667 219 983

 Lloc: Plaça de la Baranova
 Organitza: Jovent Tivissa i Les Arramblades 

21.30 h CLASH CITY ROCKER
 La banda santefliuenca tribut a The Clash comença el 

seu concert tour a Tivissa.
 Inscripció prèvia: Whatsapp 667 219 983  o Instagram 

@joventtivissa
 
 Lloc: Plaça de la Baranova
 Organitza: Jovent Tivissa

Dissabte 17 

9.30 h AQUATLÓ INFANTIL
 Cursa a peu i natació. L'aquatló és un esport combinat i 

de resistència en el qual l'atleta practica dues 
disciplines: la cursa a peu i la natació. Aquesta activitat 
esportiva té un caire participatiu, no competitiu.

 Inscripcions: A la pàgina web de l'ajuntament.

 Lloc: Passeig de la Fotx 
 Organitza la Regidoria d'Esports i L'AMPA

18.30 h MUNTATGE I PLANTADA DELS GEGANTS

 Lloc: Plaça de la Cooperativa

19.00 h PASSEJADA DELS GEGANTS
 DEL BARRI D'AVALL DE TIVISSA
 Inici de la passejada dels gegants pels carrers del poble 

acompanyats dels Grallers de Tivissa.

 Es demana no acompanyar els gegants en el recorregut 
pels carrers i esperar-los mantenint la distància de 
seguretat.

 Recorregut: Inici a la plaça de la Font Vella, Portal, 
 Portell, Església, plaça Baranova, Murada, Ample, Sant 

Blai, Societat Obrera i final de cercavila al carrer 
Magarells.

SANT JAUME 
Juliol 2021

Festa MajorFesta Major
ActesActesActes

 
 
 Nota: Es prega no aparcar en el recorregut de les 17.00  fins a 

les 21.00 h.

 Organitza: Colla Gegantera del Barri d'Avall de Tivissa

19.00 h CONCERT DE SAXO I PIANO + TAST DE VINS
 Mentre degusteu vins de proximitat us acompanyarà la 

música de saxo i piano i la súper posta de sol de la 
Baranova. Servei de Foodtruck!

 Preu: 6 euros + copa
 Inscripció prèvia: Whatsapp 667 219 983  o 

Instagram @joventtivissa

 Lloc: Plaça de la Baranova

21.00 h POETRY  
 "Rentar la pena, esbandir la ràbia": recital 

de poesia feminista als rentadors de Tivissa 
a càrrec d'Isa García i Adriana Bertran (de 
Ca Colores),  dues de les poetes orals més 
reconegudes a nivell estatal i 

 internacional, ens oferiran una mostra del 
gènere “Spoken Word“, tot fent 
homenatge a les nostres àvies, 
besàvies i tietes en aquest espai  
únic.

 Lloc: Safarejos municipals
 Preu: Gratuït
 Aforament limitat

22.00 h SESSIÓ DJ KRISPINIGHT
 Súper temes i sorpreses de la mà 

de DJ KrispiNight, des de Fabara.
 
 Lloc: Plaça de la Baranova
 Inscripció pràvia: Whatsapp 

667 219 983  o Instagram 
@joventtivissa

 Organitza: Jovent Tivissa

#FMTivissa2021

Divendres 16
FOTOS FM - Fes fotos de tots 
els actes de la Festa Major 
i puja-les a l’Instagram!!

Dissabte 17
PLAYLIST COL·LABORATIVA 
Ajuda’ns a triar la música
que ens acompanyarà 
aquesta Festa Major.

Aquest any, la Festa Major continua... 
a casa!!!

Sí!!! El programa d'aquest any és 
interactiu, us convida a participar en 
moltes activitats adaptades a tothom! Què 
us sembla??? Alegria, que és Festa Major!

Només cal que seguiu els QR o feu 
l'activitat del dia i la compartiu a xarxes 
amb l'etiqueta #FMTivissa2021
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Tivissa
Diumenge 18 

10.00 h VISITA - HOMENATGE ALS NOSTRES AVIS
 Degut a la Covid-19, farem un homenatge amb el mateix 

format que l'any passat: amb seguretat per la visita a carrers 
i places obligada als avis i juntament amb els seus familiars 
estimats. Ens acompanyarà la Banda de l'Escola de Música 
de Benissanet per alegrar encara més aquesta diada tant 
especial. Els nostres avis i àvies que sempre tenim al nostre 
costat donant-nos suport i tota la seva estimació. Per això, 
avui, homenatgem la seva trajectòria al llarg de tots aquests 
anys que ens han acompanyat i ens acompanyaran.

18.00 h LA GRAN GIMCANA DE FESTA MAJOR - SEGONA EDICIÓ 
 Torna la gimcana!! No us la podeu perdre! Cal apuntar-se per 

grups de, màxim, 10 persones!
  Inscripció prèvia: Whatsapp 650 167 281 o Instagram 

@joventtivissa

 Lloc: Proves alternatives en diferents carrers del poble.
 Organitza: Comissió de Festes i Jovent Tivissa

21.30 h CONCERT DELS XATUS
 Ya están aquí los rumberos…! Rumba catalana des de 

Tarragona de la mà dels Xatus
 Inscripció prèvia: Whatsapp 667 219 983 o Instagram 

@joventtivissa

 Lloc: Plaça de la Baranova
 Organitza: Jovent Tivissa

#FMTivissa2021

Diumenge 18
TIVISSA AL COR - Fes una foto
del lloc, espai o racó que 
portis al cor i comparteix-lo 
a l’Instagram!!

Divendres 23
EL REPTE - T’atreveixes 
amb aquest repte? 

Divendres 23 

11.00 h 40 ANYS DELS CAMPIONATS DE NATACIÓ
 Curses de natació, individuals i per equips, de totes les 

categories, edats i estils.
 Fa molta calor, no? Que us sembla si anem a la piscina a 

nedar una estona?
 Inscripcions: A la pàgina web de l'Ajuntament.

 Lloc: Piscina municipal

19.00 h RECEPCIÓ DEL PREGONER
 Recepció del pregoner, Sr. Carles Saladié Borràs, per les 

autoritats locals i representants de les entitats a 
l'Ajuntament. Signatura al Llibre d'Honor de 
l'Ajuntament.

19.30 h  INAUGURACIÓ de l'exposició de l'Arxiu Comarcal de la 
Ribera d'Ebre “ Una vida en imatges i Tivissa al cor”, del 
fotògraf Joan Cuixart Vives.

 
 Lloc: Casal Cultural

20.00 h PREGÓ DE FESTA MAJOR
 Tot seguit, a la plaça de la Baranova, pregó de Festa 

Major a càrrec del Sr. Carles Saladié Borràs, jugador de 
futbol sala amb l'equip del Peñíscola FS a Primera 
Divisió.

        
 Un cop s'hagi inaugurat la Festa Major, gaudirem de 

l'actuació del cantautor ebrenc Alfred Porres, més 
conegut com Rampaire.

 Lloc: Plaça de la Baranova

21.30 h  CONCERT DE ZAP
 Rock català, ska, rumba...  No us podeu perdre el 

concert de tarda amb els ZAP!
 Inscripció prèvia: Whatsapp 667 219 983 o Instagram 

@joventtivissa

 Lloc: Plaça de la Baranova
 Organitza: Jovent Tivissa

23.00 h  SESSIÓ TROPICAL MYSTIC DJ
 Viatge musical amb la DJ Tropical Mystic cap a altres 

cultures amb bones vibracions!
 Inscripció prèvia: Whatsapp 667 219 983 o Instagram 

@joventtivissa

 Lloc: Plaça de la Baranova
 Organitza: Jovent Tivissa

23.00 h TEATRE
 Representació teatral de l'obra Ruth i Mercè. 

SEPARADES, I QUÈ?, una comèdia a càrrec de Mayte 
Carreras i Cristina Solà.  

  La Ruth i la Mercè 
ens parlaran dels 
homes, de cirurgia 
plàstica, de dietes, 
de sexe, de la 
menopausa... En fi, 
de tot allò que ens 
amoïna, però 
sempre amb humor 
i divertiment. 

 Lloc: Pista de 
l'escola

 Preu: 5 euros
 Aforament limitat
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21.30 h CONCERT DELS XATUS
 Ya están aquí los rumberos…! Rumba catalana des de 

Tarragona de la mà dels Xatus
 Inscripció prèvia: Whatsapp 667 219 983 o Instagram 

@joventtivissa

 Lloc: Plaça de la Baranova
 Organitza: Jovent Tivissa

#FMTivissa2021

Diumenge 18
TIVISSA AL COR - Fes una foto
del lloc, espai o racó que 
portis al cor i comparteix-lo 
a l’Instagram!!

Divendres 23
EL REPTE - T’atreveixes 
amb aquest repte? 

Divendres 23 

11.00 h 40 ANYS DELS CAMPIONATS DE NATACIÓ
 Curses de natació, individuals i per equips, de totes les 

categories, edats i estils.
 Fa molta calor, no? Que us sembla si anem a la piscina a 

nedar una estona?
 Inscripcions: A la pàgina web de l'Ajuntament.

 Lloc: Piscina municipal

19.00 h RECEPCIÓ DEL PREGONER
 Recepció del pregoner, Sr. Carles Saladié Borràs, per les 

autoritats locals i representants de les entitats a 
l'Ajuntament. Signatura al Llibre d'Honor de 
l'Ajuntament.

19.30 h  INAUGURACIÓ de l'exposició de l'Arxiu Comarcal de la 
Ribera d'Ebre “ Una vida en imatges i Tivissa al cor”, del 
fotògraf Joan Cuixart Vives.

 
 Lloc: Casal Cultural

20.00 h PREGÓ DE FESTA MAJOR
 Tot seguit, a la plaça de la Baranova, pregó de Festa 

Major a càrrec del Sr. Carles Saladié Borràs, jugador de 
futbol sala amb l'equip del Peñíscola FS a Primera 
Divisió.

        
 Un cop s'hagi inaugurat la Festa Major, gaudirem de 

l'actuació del cantautor ebrenc Alfred Porres, més 
conegut com Rampaire.

 Lloc: Plaça de la Baranova

21.30 h  CONCERT DE ZAP
 Rock català, ska, rumba...  No us podeu perdre el 

concert de tarda amb els ZAP!
 Inscripció prèvia: Whatsapp 667 219 983 o Instagram 

@joventtivissa

 Lloc: Plaça de la Baranova
 Organitza: Jovent Tivissa

23.00 h  SESSIÓ TROPICAL MYSTIC DJ
 Viatge musical amb la DJ Tropical Mystic cap a altres 

cultures amb bones vibracions!
 Inscripció prèvia: Whatsapp 667 219 983 o Instagram 

@joventtivissa

 Lloc: Plaça de la Baranova
 Organitza: Jovent Tivissa

23.00 h TEATRE
 Representació teatral de l'obra Ruth i Mercè. 

SEPARADES, I QUÈ?, una comèdia a càrrec de Mayte 
Carreras i Cristina Solà.  

  La Ruth i la Mercè 
ens parlaran dels 
homes, de cirurgia 
plàstica, de dietes, 
de sexe, de la 
menopausa... En fi, 
de tot allò que ens 
amoïna, però 
sempre amb humor 
i divertiment. 

 Lloc: Pista de 
l'escola

 Preu: 5 euros
 Aforament limitat



Tivissa
Dissabte 24
11.00 h TOBOGAN LLANÇADERA de 75 metres
 El tobogan més desitjat per petits i grans. Per 

aquest acte cal anar vestit amb roba de bany. 
Porteu un flotador i baixareu millor!!! 

 Lloc: Avinguda de Catalunya
 Preu: Gratuït

 Nota: Es prega no deixar vehicles aparcats de les 
07.30 fins les 16.00 h.

16.00 h PARTIDES D'ESCACS
 Tothom està convidat a participar-hi! Tornen les 

partides de Festa Major amb més ganes que mai.
  Inscripcions:  A la pàgina web de l'ajuntament.
 
 Lloc: Plaça del Caragol
 Organitza: Regidoria d'Esports i Amics dels Escacs

18.00 h INAUGURACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL TIVISSA
 Inauguració a càrrec de la II·lma Presidenta de la 

Diputació de Tarragona, Noemi Llauradó i Sans. 
A continuació, interessant partit de futbol sala 
entre el primer equip de FS Tivissa i l'equip de 
Juvenils FS Tivissa.

 
 Lloc: Pavelló Municipal de Tivissa

18.30 h PISTA D'OBSTACLES K7
 Circuit de pista americana d'inflables amb obstacles 

per tots els públics. Per participar per equips amb 
monitors que animaran la gent.

 Lloc: Passeig de la Fotx
 Preu: Gratuït

19.00 h CONCERT LOBSTER TRIBE
 Rock, reggae, rumba… i, sobretot, bon rotllo amb la 

nova banda del Camp de Tarragona.
  Inscripció prèvia: Whatsapp 667 219 983 o Instagram 

@joventtivissa

 Lloc: Plaça de la Baranova
 Organitza: Jovent Tivissa

19.30 h CONCERT DE TARDA 
 Concert de tarda amb l'orquestra NOVA SATURNO. 

Música de tots els temps i per a tots els gustos. 
Gaudireu d'un concert excepcional amb els millor 
músics dalt de l'escenari.

 Lloc: Pista de l'escola
 Preu: Gratuït
 Aforament limitat

20.00 h MISSA VESPERTINA

23.00 h CONCERT DE NIT
 Espectacle de l'orquestra NOVA SATURNO. 
 L'orquestra ofereix una nova gira amb molts canvis positius, 

nous components i nou muntatge. Tot a punt per triomfar i 
deixar una gran empremta allà on van.

 Lloc: Pista de l'escola
 Preu: 5 euros
 Aforament limitat

Dissabte 24
KARAOKE 
Fes un vídeo cantant el hit
que més t’agradi i comparteix
l’artista que portes dins!!
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Tivissa#FMTivissa2021

Diumenge 25
EL XEF - Fes una foto i puja-la 
a l’Instagram. Ensenya’ns el teu
millor plat de Festa Major!

Diumenge 25
10.00 h CERCAVILA MATINAL 
 XIM XIM MIG GRAU. Es demana no acompanyar la xaranga i 

sortir a finestres i balcons.

12.00 h REPIC DE CAMPANES, MISSA MAJOR
 Repic de campanes i, tot seguit, Missa Solemne en honor al 

nostre patró Sant Jaume.

18.00 h  a 19.00 h XLI CURSA POPULAR
 De caire no competitiu.
 Inscripcions a través de la pàgina web de l'Ajuntament de 

Tivissa (www.tivissa.cat), Càmping Alberg Tivissa o a l'Oficina 
d'Atenció al Públic fins dijous 22 de juliol. 

 La sortida es donarà per grups tot respectant les mesures 
sanitàries. No ho deixeu per última hora!

 Només es recolliran els dorsals al Càmping Alberg Tivissa.  
Salut i cames!

 
 Lloc: Sortida i arribada a la zona del Freginal

 Recorregut: carrer Freginal, Sant Blai, Padrells, Nou, Artistes, 
Collet, Raval, Abadia, Baranova, Portell, Font, Orient i 
Freginal.

 Nota: Es prega no deixar vehicles aparcats al recorregut de 
la cursa de les 18.00 fins les 21.00 h.

19.30 h CONCERT DE TARDA 
 Concert de tarda amb JUNIOR'S ORQUESTRA.
 Elegància, espectacle i festa és el que defineix a la 

Junior's Orquestra en el seu MUSICAL DE MUSICALS.

 Lloc: Pista de l'escola
 Preu: Gratuït
 Aforament limitat

20.00 h CONCERT DE ÉS COSA DE 3
 Tarda de tranquis amb les riberenques ÉS COSA DE 

TRES. Venen des de Flix per amenitzar la tarda amb 
versions acústiques.

 Inscripció previa: Whatsapp 667 219 983 o Instagram 
@joventtivissa

 Lloc: Plaça de la Baranova
 Organitza: Jovent Tivissa

23.00 h CONCERT DE NIT 
 Espectacle JUNIOR'S ORQUESTRA. 
 Ens faran gaudir amb l'espectacle CONNEXIÓ DELTA.

 Lloc: Pista de l'escola
 Preu: 5 euros
 Aforament limitatTivissa#FMTivissa2021
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Tivissa
Dilluns 26 

10.00 h CERCAVILA MATINAL 
 Amb la xaranga XINO XANO de Tortosa
 Es demana no acompanyar la xaranga i sortir a 

finestres i balcons.

11.00 h ANIMACIÓ INFANTIL
 Animació a càrrec de PIGS de la companyia Campi 

qui Pugui en la FIET, un vell conte renovat a mida 
gegant, gamberro i ple de tendresa. 

 Avui és el dia dels petits de casa! Acompanyeu els 
infants perquè passin un bon matí divertit.

 
 Lloc: Plaça del Pla
 Preu: Gratuït

12.00 h MISSA DE SANTA ANNA

17.00 h SCAPE ROOM Q UI VA MATAR EL MEU CONILL
 La proposta s'inspira en la idea d'un escape room i 

gira a l'entorn d'una misteriosa caravana que amaga 
un crim. Hi ha hagut un assassinat. Obert per a totes 
les edats.

 Lloc: Plaça Portal
 Preu: Gratuït

19.00 h  ANIMACIÓ INFANTIL
 Espectacle “Aquesta bruixa és un encant”
 A càrrec de la MARIETA VOLTERETA
 
 Lloc: Plaça del Caragol
 Preu: Gratuït

23.00 h HAVANERES
 Donem per acabada la Festa Major amb la cantada 

d'havaneres amb el grup ELS PESCADORS DE 
L'ESCALA. Els Pescadors de l'Escala s'han 
especialitzat en la vella cançó satírica de taverna, 
tan històrica, clàssica i antiga com l'havanera 
costabravenca.

 Lloc: Plaça de la 
Baranova

 Preu: Gratuït
 Aforament 

limitat

#FMTivissa2021

Dilluns 26
PINTA TIVISSA - Pinteu la 
il·lustració de la pàgina del 
darrere i compartiu-la!

Notes

 Tots els actes de la Festa Major requereixen inscripció prèvia 
trucant al telèfon 977 418 014 o presencialment a l'Oficina 
d'Atenció al Públic de l'Ajuntament. 

 
 Venda anticipada d'entrades al web de l'Ajuntament -

tivissa.cat- o a les oficines de l'Ajuntament. Places limitades.

 Nota: L'organització es reserva el dret a fer possibles 
variacions en els horaris dels diferents actes. En aquest cas, 
serien anunciats amb la suficient antelació.

 És obligatori l'ús de la mascareta en tots els actes de la Festa 
Major. Cal portar-la de casa. La majoria d'actes seran asseguts 
en cadires en grups bombolla i amb una taula.

 L'Ajuntament posarà a disposició del veïns i veïnes gel 
hidroalcohòlic per a poder accedir a tots els actes.

 Horari de l'exposició al Casal Cultural
  - Dissabte 24 de juliol: d’11 a 13 hores i de 18 a 20 hores
  - Diumenge 25 de juliol: d’11 a 13 hores i de 18 a 20 hores
  - Dilluns 26 de juliol: d’11 a 13 hores i de 18 a 20 hores

 Horari d'obertura d'establiments:
  - Divendres 23 de juliol: tancat
  - Dissabte 24 de juliol: obert
  - Diumenge 25 de juliol: tancat
  - Dilluns 26 de juliol: tancat

 Horari de recollida d'escombraries
 El servei es realitzarà en el mateix horari que la resta de l'any.

 Venda de barrets, ventalls i banderes oficials de Sant Jaume a:
  - Quiosc Caragol
  - Càmping Alberg 
   
  * Preus:
  - Ventalls: 3,00 €
  - Bandera:11,00 €
  - Barret: 4,00 €

*
*

*
*
*

*

*
*

Esventa't los anys amb 
el ventall de Joventut Tivissa!!

Podràs trobar-lo a totes les activitats 
organitzades pel Consell de Joventut.Tivissa
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Tivissa
Concurs “Quadres que parlen”

Enguany el Jovent Tivissa tenim una sorpresa preparada!! Els 
carrers del nucli s'ompliran d'obres d'art molt conegudes… 
Però aquests quadres no ens deixaran indiferents perquè 
ens dirán coses! Podeu enviar-nos els vostres selfies a 
@joventtivissa
 
Organitza: Jovent Tivissa
Coŀlabora: Marcs Rojals

Concurs decoració de carrers!

L'any passat vau decorar els balcons com a símbol del 
confinament. Enguany toca guarnir els carrers, que es notin 
les ganes de sortir a les places i carrers i l'alegria de la Festa 
Major!!
Es podeu organitzar per carrers i inscriure-us per Whatsapp 
667 219 983 o Instagram @joventtivissa

Guanyarà el carrer més original!!

Per fees no tot s'hi val!

Durant la Festa Major totes i tots tenim el dret a passar-nos-
ho bé. Per això volem una Festa Major lliure d'agressions 
masclistes i LGTBIfòbiques. Amb la coŀlaboració del SAI de la 
Ribera d'Ebre, Les Arramblades i Jovent Tivissa instaŀlarem 
un punt informatiu multicolor que serà itinerant durant la 
Festa Major. Apropeu-vos i fem que totes i tots ens ho 
passem bé. Per festes, no tot s’hi val!

Organitza: Jovent Tivissa i Les Arramblades
Coŀlabora: SAI de la Ribera d'Ebre

Foodtrucks i servei de barra

Als concerts organitzats per Jovent Tivissa comptarem amb 
servei de food trucks i amb servei de barra de la mà de 
Kempes!
Complim amb totes les normes de seguretat indicades als 
diferents espais així com dipositem els residus a les 
papereres que hi haurà instaŀlades.

Organitza: Jovent Tivissa i Les Arramblades

Espai jove - La Bara

 Enguany l'Espai Jove será la Plaça de la Baranova i 
comptarem amb una decoració molt especial! La 
iMAGInada, la iniciativa festiva popular i 
autogestionada de Tarragona, ens cedeix la seva 
decoració perquè la Bara quedi ben festiva i 
acollidora. Agraïment infinit a totes i tots els membres 
de la iMAGInada per la seva generositat!

 

 
 Preguem que no aparqueu vehicles al llarg dels 

diferents recorreguts dels actes programats.

 Podeu consultar tota la informació de la Festa Major 
de Sant Jaume 2021 a www.tivissa.cat

 L'Ajuntament espera els vostres comentaris i 
suggeriments al nostre web www.tivissa.cat

 Gaudiu de la Festa amb seny, precaució, mascareta i 
guardant la distància de seguretat!!!

*
*
*
*

Tivissa
Concurs “Quadres que parlen”

Enguany el Jovent Tivissa tenim una sorpresa preparada!! Els 
carrers del nucli s'ompliran d'obres d'art molt conegudes… 
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Major!!
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Guanyarà el carrer més original!!

Per fees no tot s'hi val!

Durant la Festa Major totes i tots tenim el dret a passar-nos-
ho bé. Per això volem una Festa Major lliure d'agressions 
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un punt informatiu multicolor que serà itinerant durant la 
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passem bé. Per festes, no tot s’hi val!
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Coŀlabora: SAI de la Ribera d'Ebre

Foodtrucks i servei de barra

Als concerts organitzats per Jovent Tivissa comptarem amb 
servei de food trucks i amb servei de barra de la mà de 
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Complim amb totes les normes de seguretat indicades als 
diferents espais així com dipositem els residus a les 
papereres que hi haurà instaŀlades.

Organitza: Jovent Tivissa i Les Arramblades

Espai jove - La Bara

 Enguany l'Espai Jove será la Plaça de la Baranova i 
comptarem amb una decoració molt especial! La 
iMAGInada, la iniciativa festiva popular i 
autogestionada de Tarragona, ens cedeix la seva 
decoració perquè la Bara quedi ben festiva i 
acollidora. Agraïment infinit a totes i tots els membres 
de la iMAGInada per la seva generositat!

 

 
 Preguem que no aparqueu vehicles al llarg dels 

diferents recorreguts dels actes programats.

 Podeu consultar tota la informació de la Festa Major 
de Sant Jaume 2021 a www.tivissa.cat

 L'Ajuntament espera els vostres comentaris i 
suggeriments al nostre web www.tivissa.cat

 Gaudiu de la Festa amb seny, precaució, mascareta i 
guardant la distància de seguretat!!!

*
*
*
*



Tivissa
Abocador

Gestió i Recuperació de Terrenys, S.A.
Paratge de Magrells, s/n 
Ap. Correus 85
Móra d'Ebre
629115448

Sub. Aigua

Aqualia Gestión Integral del Agua
C/ Castell, 7 Bx
Tivissa
977417642 · Averies 900814082
www.aqualia.es

Càmping

Càmping Alberg Tivissa
C/ Foig, 3
Tivissa
977417316 · 652480805
informacio@albergcampingtivissa.cat
www.albergcampingtivissa.cat

Activitats Turistiques

TivissaRocks
C/ Nou,25
Tivissa
626387610
info@tivissarocks.com
www.tivissarocks.com

Geoturisme i Georutes
C/ Marça de Dalt, 18 2n
Tivissa
626387610
geoturismetivissa@gmail.com
geoturisme.wordpress.com

Allotjament

Hostal Braseria Tivissa
Passeig Sant Isidre, 2
Tivissa
660296396 · 650600483
info@hostaltivissa.com
www.hostaltivissa.com

Guialtour Allotjaments
C/ Ample, 11
Tivissa
654372914
guialtour@outlook.com
www.guialtour.com

Casa Murada - Allotjament Rural
C/ Murada, 9
Tivissa
679927926
info@casamurada.com
www.casamurada.com

Ca La Llum - Habitatge d'ús turístic
C/ Collet, 7
Tivissa
696041712 · 877062501
kevytivissa@hotmail.es
www.calallum.com

Ca Toni - Turisme Rural (Casa de poble 
compartida)
C/ de Baix, 37
Darmós
642167221
focblaugrana@gmail.com

Casa Rural Ca La Lola
C/ Escoles, 15
La Serra d'Almos
977418199
ramondelaserra@yahoo.es
www.calalola.net

Mas d’Alerany
C/ Escoles, s/n
La Serra d'Almos
696761939 · 680563427
roser@masdalerany.com
www.masdalerany.com

Hotel Rural Mas de l’Illa
C-12, km 58
Tivissa
laia.nava.seg@gmail.com

Arquitectes i Tècnics

Arquitecte Tècnic Rafel Pelegrí Brull
C/ Muntanya, 13 P02
Tivissa
677070259
rafelpelegri@gmail.com

RaddiArquitectes
C/ Rocaverdura, 11
Tivissa
977417589 · 681075161
info@raddiarquitectes.com
www.raddiarquitectes.com

Assessoria

Assessoria Olesa
C/ Ample, 23
Tivissa
977417381 · 652458797
assessoriaolesa@telefonica.net

,

Celler Cedó Anguera
Crta. La Serra d'Almos - Darmós, Km 0,200
La Serra d'Almos
699694728
celler@cedoanguera.com
www.cedoanguera.com

Celler Aibar 1895, SL
C/ Bassa, 2 
Darmós
977417532 · 639321367
celleraibar@agricoles.org
www.celleraibar.eu

Celler Anguera Domènech
C/ Sant Pere, 2
Darmós
977405857 · 654382633
angueradomenech@wanadoo.es
www.vianguera.com

Celler Joan d'Anguera
C/ Major de la Mata, 23
Darmós
977418348 · 639270245
joan@cellersjoandanguera.com
www.cellersjoandanguera.com

Mava Societat Agrícola.SL - Celler Cairats
C/ Era, 4-16 
Darmós
685194743 · 685194745
mava@cellercairats.com
www.cellercairats.com

Vinyes d'en Gabriel
Crta. Darmós- La Serra d'Almos s/n 
Darmós
977418307 · 609989345
info@vinyesdengabriel.com
www.vinyesdengabriel.com

Bars i Restaurants

Restaurant Bar 2000 i pico
C/ Costa de l'Era, 4
Tivissa
877913268
danielinoelia@hotmail.com

Bar Restaurant La Societat
C/ Rocaverdura, 4
Tivissa
977417540

Cafeteria Andreea
C/ Muntanya, 20
Tivissa
642378124 · 643350167
telipismarcela2@gmail.com

Hostal Braseria Tivissa
Passeig Sant Isidre, 2
Tivissa
660296396 · 650600483
info@hostaltivissa.com
www.hostaltivissa.com

Kempes - Bar Musical
C/ Hospital, 5-7
Tivissa

Taverna La Llesqueria
C/ Caragol, 32 bx
Tivissa
669724712 · 629015123

Missamaroi - Bar Restaurant Pizzeria
Av. Catalunya, s/n
Tivissa
977418177 · 696456382
missamaroi@gmail.com
www.missamaroi.com

Bar Càmping - Alberg
C/ Foig, 3
Tivissa
696456382

Centre Recreatiu Darmós
Pl. Major de la Mata, 7
Darmós

Carnisseries

Carnisseria Pepita
C/ Sant Blai, 9
Tivissa
977418002 · 620669547
jsaladiepages@hotmail.com

Tocineria Antonet
C/ Costa de l'Era, 20
Tivissa
666919786
marisafortuny@gmail.com

Cellers i Cooperatives

L’Agrobotiga de Tivissa
C/ Font, 15
Tivissa
977418397
botigativissa@cellermasroig.com
www.cellermasroig.com

L’Agrobotiga de La Serra
C/ Major, 17
La Serra d'Almos
977417429
botigalaserra@cellermasroig.com
www.cellermasroig.comTivissa
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Tivissa
Bodega Serra de Llaberia
Av. Vidal i barraquer, 12 8é-4ª
Tarragona
977824122
Info@serradellaberia.com
www.serradellaberia.com

Constructors

Construccions Castellnou, SCCL
C/ Artistes, 7
Tivissa
687718583
castellnouobres@gmail.com

Reformes Josep Mª Manuel
C/ Sant Blai, 13
Tivissa
977417512 · 627539328
reformesjmmanuel@gmail.com

Construccions Oriol
C/ Caragol, 60
Tivissa
649701316
orioltivi@live.com

Construccions Golmo 2003
C/ Societat Obrera, 3
Tivissa
639106418

Consorci

Consorci Serra de Llaberia
C/ de la Foig, 5
Tivissa
977417544
consorci@serrallaberia.org

Decoració i Regals

Brull, SL - Motllures - Decoració & regals
C/ Padrells, 40
Tivissa
977478011
comer@brull.com
www.brull.com

Distribuidor Gas-oil

R. Perpinyà-Carper, SL
Crta. Móra d'Ebre, s/n
Tivissa
977417310
les4rodes@gmail.com

Electricistes

Instal·lacions Andreu Borràs
C/ de l’Arc, 2 P02
Tivissa
692874248
borraspages99@gmail.com

Enginyeria Geològica

Geosud
C/ Marça de Dalt, 18 2n
Tivissa
666885244
infogeosud@gmail.com
www.geosud.es

Entitats financeres

BBVA
C/  del Mercat, 7-9
Tivissa
977418251 · 649107389

CaixaBank SA
C/ Costa de l'Era, 11
Tivissa
977408510
www.lacaixa.es

Estètiques

Estètica Elena
C/ Ample, 4
Tivissa
683117205

Estètica bijuteria i complements Montse
Pl. Sitges, 1
Tivissa
666322021

Mime’t
C/ Caragol, 2 
Tivissa
676805075
@mimetcentredestetica

Sublim Centre Estètica Integral 
Yolanda Altès
C/ Lluís Companys, 19 bx
Móra la Nova
977401047

Excavacions

Serveis Forestals i Excavacions 
Tivissa S.C.P.
Plaça Abadia, 3
Tivissa
651515387 · 657648852
serveisforestalstivissa@yahoo.es

Farmàcia

Farmàcia Manuela Bayarri
Pl. de les Sitges, 9 
Tivissa
977418201

Ferrador

Ferrador Diego González Rebolo
C/ Marça de Dalt, 11
Tivissa
658023791

Fisioteràpia

Fisioteràpia Ferran
C/ Sant Blai, 31 C Bx D
Tivissa
618871342
fsaladieborras@gmail.com

Forns de Pa

Forn de Pa Rosana
C/ Mercat, 1
Tivissa
977417436 · 628904670
rosana_saladie@hotmail.com

Forn de Pa i Pastisseria Saladié
C/ Ample, 7
Tivissa
665673480 · 669258569
peplota66@gmail.com

Fruites

Cerima Cherries
Crta.de La Serra d'Almos, s/n
Tivissa
977265219
cerima@cerimacherries.com
www.cerimacherries.com

Fruites Perelló, CB
C/ Padrells, 10
Tivissa
977417509 · 629201078
fruitesperello@hotmail.com

Fusteries

Fusteria Pelegrí
C/ Muntanya, 13   
Tivissa
977418176

Vilanova Fustes SCCL
C/ Camí de les Hortes, 5
Móra d'Ebre
977400078
info@vilanovafustes.com
43740 - Móra d'Ebre

Gimnàs

Ebresport
C/ Sant Blai, 15
Tivissa
977417569 · 616093693

Informàtica

TeraFlops
C/ Artistes, 15 Bxs
Tivissa
665150638
info@teraflops.es
www.teraflops.es

 Taller Mecànic

Taller Castells
Pol. Ind. "La Verdaguera", Nau B1
Móra d'Ebre
647573981
info@maquinariacastells.net 
www.maquinariacastells.com

Taller Esteve
C/ Freginal, 3
Tivissa
628308150
estevemp1989@gmail.comTivissa
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Tivissa
Marcs

Marcs Rojals
C/ Rocaverdura, 5
Tivissa
644580916

Merceria 

Merceria Gemma
C/ Castell, 5
Tivissa
977417510

Òptica

Opticalia Reus
Av. Pere el Cerimoniós, 14
Reus 
977750313
centrevisualeuropeu@hotmail.com
43204 - Reus

Podòloga

Podòloga Sara Wellington
Mas Valparaiso Crta TV-3031
Tivissa
977417336 · 669436947

Peixateria

Peixateria Guzman
C/ Ample, 36
Tivissa
644288647

Perruqueries

Perruqueria Anna
C/ Ample, 38
Tivissa
610524898
annam.sabat@gmail.com

Perruqueria Mª Carme
C/Ample, 1
Tivissa
977417424

Perruqueria Vadepèls
C/ Església, 2 bx
Tivissa
977417357 · 699977406
juanisilvia1979@hotmail.es

Perruqueria Tendències Marta Navarro
C/ Artistes, 5
Tivissa
647632012
marta1975navarro@gmail.com

Pintors

Pintor Josep Mª Cedó Perelló
C/ Extramurs, 15
Tivissa
977418343

Pintor Ramon Aragonés Margalef
C/ Sol, 27 P01
Tivissa
977418260 · 638086283
ramaragones@gmail.com

Plantes i Flors

Projectes Florals Tivissa
C/ Murada, 9
Tivissa 
679927926
projectesfloralstivissa@gmail.com

Publicació

Revista L'Olivé
C/ Raval, 14
Tivissa
667515767
revistaolive@gmail.com

Queviures

La Botigueta d’En Xavier
C/ Ample, 9 bx
Tivissa
676172857 · 636763996
labotiguetadenxavier@gmail.com

Queviures Goretti
C/ Ample, 31
Tivissa
977417308
gorettiargo@gmail.com

Quiosc

Quiosc Caragol - ESTANC
C/ Caragol, 13
Tivissa
653160141

Serralleries

Serralleria Gurrera, CB
C/ Raval Nou, s/n 
Darmós 
977417568

Transports

Agència de Transports Tivissa – Silva. SL
C/ Societat Obrera, 3
Tivissa
639106418

Transports Josep Pinyol
C/ Abadia, 3
Tivissa
977417526

Taxistes

Taxi Joan Jardí Piñol
C/ Muntanya, 9
Tivissa
610464908

Taxi Fanny Saladié Cabré
C/ Portell, 10
Tivissa
977418003
680175274

Viatges

Viatges Apak 2005, SL
Av. Comarques Catalanes, 20
Móra d'Ebre
977414137 · 629474197
antonio@ebreturisme.cat
43740 - Móra d'Ebre

Xurreria

Xurreria Solé
C/ Llena, 10
Tivissa
977417614 · 630813159
xurreria.sole@gmail.com
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Tivissa
977417526

Taxistes

Taxi Joan Jardí Piñol
C/ Muntanya, 9
Tivissa
610464908

Taxi Fanny Saladié Cabré
C/ Portell, 10
Tivissa
977418003
680175274

Viatges

Viatges Apak 2005, SL
Av. Comarques Catalanes, 20
Móra d'Ebre
977414137 · 629474197
antonio@ebreturisme.cat
43740 - Móra d'Ebre

Xurreria

Xurreria Solé
C/ Llena, 10
Tivissa
977417614 · 630813159
xurreria.sole@gmail.com



Tivissa
Generalitat de CatalunyaMuntanyes d’història

Amb la coŀlaboració de:

tivissa.cat

El paper prové 
de boscos sostenibles.

L'energia utilitzada per la maquetació i 
impressió d'aquest programa prové 
d'energies 100% renovables.
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