
SALUTACIÓ
COMISSIÓ

Col·labora:

Entitats locals

Organitza:

Benvolgudes amigues i amics, moltes felicitats!

En primer lloc, des de la comissió de la Fira de Na-
dal, volem felicitar a totes aquelles persones que 
heu fet possible que la Fira, la nostra fira, la de 
totes les tivissanes i els tivissans hagi arribat a la 
seva X edició. Per tant, aquest any estem d’aniver-
sari i toca celebrar-ho!

Ens esperen 3 dies intensos, on l’agenda traurà 
fum amb les activitats, exposicions, animacions, 
tallers, entre d’altres que caracteritzen la Fira de 
Nadal de Tivissa. Algunes d’elles retran homenat-
ge a les activitats més destacades d’aquests últims 
10 anys que han ajudat a la Fira a fer-se un lloc a 
l’oci dels veïns i veïnes del territori. 

Agrair un any més, a tots els expositors que se-
gueixen creient en la fira i que hi segueixen parti-
cipant activament, a tots aquells que hi participen 
per primera vegada, i aquells que ja no ho fan, 
donar-los les gràcies per col·laborar durant tots 
aquests anys. També destacar la feina incansable 
dels, col·laboradors, entitats, patrocinadors i mem-
bres de la comissió que farem que aquesta X edi-
ció sigui recordada per tots nosaltres. 

Finalment, encoratjar-vos a sortir al carrer tots els 
dies de fira i gaudir de l’àmplia oferta comercial, 
cultural i gastronòmica que ens oferirà la fira, així 
com a participar activament de totes les activitats 
i sorpreses que hi ha programades. No us ho per-
deu!

Una abraçada i ens veiem per la fira! 

La comissió de la Fira de Nadal.

AjuntAment
de tivissA

Voluntariat
local

I n f o r m a c i ó
- Tast de vins al c/ Hospital.

- Atraccions infantils al Portal d’Avall.

- Corralets d’animals al c/ Estanislau Figueres

- Vine a la plaça de les Sitges a fer-te una foto al 
FOTOCOL de la Fira!

E x p o s i c i o n s
- Exposició d’Art, dels artistes Sergi Vidal, Sara 
Wellintong i Tere Trillo a ca Riba, plaça del Pla.

- Exposició i demostració de punta de coixí de 
l’AVET, a ca Rovira c/ Castell, 4.

- Exposició i demostració d’impressions 3D, 
per Alex Manuel Pentinat, al c/ Castell, 5.

- Exposició de figures de fusta del nostre amic 
Roberto Launes a Ca Valentí, c/ Portal d’Avall.

- Exposició de Clàssics Cars Club al Casal 
Cultural.

- Exposició de pintura de Josep Maria Cedó, a 
ca Ximet.

- Història de Tivissa i el seu castell, del Sr. 
Josep Pelegrí Martí al c/ Estanislau Figueres.

Horari: 16.30 a 20.00 h

- Exposició d’aquarel·les de Jaime Castillo, 
amenitzat per la poesia de Carles Jardí, Sala la 
Valquiria, al c/ Sant Blai, 14.

Divendres i dissabte: 18.00 a 20.00 h

T a l l e r s
Fes el teu dibuix amb arena, al c/ Martell. 

Taller de «Pinta la teva figureta de guix», al 
carrer Martell.

Taller de talla de fusta, adreçat a adults i nens a 
partir de 6 anys (acompanyats per un adult). Cal 
portar ganivet. Ca Ventura, c/ Castell, 11.

Horari: dissabte dia 10 d’11 a 13h.

Taller de pauma amb La Llatadora.

Horari: dissabte dia 10 al c/ Martell.
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11.00h: Obertura de la Fira.

11.00h: Deixa’t pintar un somriure de Nadal 
pel Ding i el Dang que venen carregats de màgia. 
Itinerant i arribada a la Plaça del Pla amb una gran 
festa de somriures.

11.45h: Cercafira amb Estrella Band, pels car-
rers i places de la Fira.

12.15 a 13.30 h: Tronc de Nadal, a la plaça del 
Mercat.

13.00h: Xmas Dance. Ball, fantasia i alegria ens 
recorden que ve Nadal!!.

13.30h: Paella mixta catalana i arròs mixte de 
Colòmbia. Recolliu el plat a la plaça del Caragol. 
Venda de tiquets al Forn de Pa Saladié i al whats-
app 610 365 633. Preu tiquet: 6€.

16.45h: Tronc de Nadal, a la plaça del Mercat.

17.15 a 19.15 h: Al Palau Reial ens visita l’Emissa-
ri Reial i la soprano Elisabet Damas. A ca Solé, 
plaça del Pla.

17.30h: Xmas Dance. Ball, fantasia i alegria ens 
recorden que ve Nadal!!.

18.00h: 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: 2€.

18:00h: Els Gegants a la Fira, a càrrec de la Co-
lla Gegantera del Barri d’Avall i Grallers de Tivissa. 
Sortida del Portal d’Avall.

19.15h: Fum, fum, fum... Ding dang dong... inter-
pretat per la xaranga Estrella Band, itinerant.

19.15h i 20.15h: Manuel Jeovanny ens porta els 
ritmes de batxata, salsa, merengue, cúmbia i els 
temes més actuals al carrer Hospital.

20.00h: Piromusical 10 anys de Fira!! a la Plaça 
del Portal. A càrrec de Pirotècnia Igual i música a 
càrrec de Balsebre, Llum i So.

20.30h: Gran Sorteig de la Fira. 1 xec regal de 
150€, 1 xec regal de 100€ i 3 xecs regal de 50€, a 
bescanviar als comerços i parades adherits al sor-
teig. Al carrer Hospital.

20.45h: Música dels 70 als 90 fins que el cos 
aguanti amb Balsebre, Llum i So, al carrer Hos-
pital (Patrocina Cerima Cherries).

21.00h: Tancament de la Fira.
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11.00h: Obertura de la Fira.

11.15h: Despertada matinal amb La Banda de 
Música de Benissanet. Sortida de la plaça del 
Portal, recorregut itinerant per la Fira.

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

12.00h: Recepció d’autoritats i entitats locals, 
acompanyats per la Banda de Música de Benissa-
net, a l’Ajuntament.

12.15h: Inauguració de la Fira, al carrer Hospital, 
pel Sr. Josep Maria Saéz, director de l’Institut per 
al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. 
Tot seguit, inauguració de les diferents exposici-
ons i visita de la Fira.

12.45h: Cercafira amb el nou grup local de Balls 
moderns, no t’ho perdis! .

13.00h: Ball de la Jota de Tivissa a la plaça del 
Caragol. Per la Fira jo m’apunto a puntejar!.

13.30h: Gaudim de l’espectacle Christmas Show 
del grup Stardance. Al carrer del Castell i recorre-
gut itinerant per la Fira.

14.00h: Paella Popular, arròs amb galeres i espi-
nacs. Plaça del Mercat. Preu tiquet: 6€. Encàrrecs 
al telèfon 628 904 670.

17.00 a 19.30h: Al Palau Reial visita de l’Emissari 
Reial amb interpretació de grans clàssics per la 
soprano Elisabet Damas, a Ca Solé, plaça del Pla.

17.30 a 20.00h: 2n Show Cooking Local, de-
mostració de cuina per aficionats als fogons que 
t’ajudarà a agafar idees per preparar els menús de 
Nadal, al carrer Mercat núm. 1.

18.00h: Xocolatada popular, a càrrec de Mans 
Unides i la Parròquia de Tivissa. A la capella de la 
Mare de Déu de l’Hospital. Donatiu: 2€.

18.30h: Stardance ens porta el seu espectacle na-
dalenc Christmas Show, on la llum i el ball seran 
els protagonistes, itinerant per la Fira.

19.00 a 20.00h: Tronc de Nadal, a la plaça del 
Mercat.

19.15 i 20.15h: Labiguadatreb, degustem una 
bona copa de vi, amb música urbana, hip hop, jazz 
i soul, al carrer Hospital. 

20.45h: Disco Mòbil. Seguim amb més música fins 
ben entrada la matinada amb Balsebre, Llum i 
Só, al carrer Hospital (Patrocina Cerima Cherries).

21.00h: Tancament de la Fira.

11.00h: Obertura de la Fira.

11.00h: La fada i el follet estan buscant el tronc 
de Nadal, qui el trobarà? Un cop el trobin ens ex-
plicaran el misteri del Tronc de Nadal. Sortida de 
l’ajuntament.

11.45h: Cercafira amb la Xim Xim Mig Grau, pels 
carrers i places de la Fira.

12.15 a 13.30 h: Tronc de Nadal, a la plaça del 
Mercat.

13.00h: Xmas Fantasy, un record dels 10 anys de 
Fira. Itinerant.

13.30h: Vine a fer-te una foto d’aniversari. Ca 
Solé, plaça del Pla.

14.00h: Fideuada Popular. Recolliu el plat a la  

plaça del Pla. Venda de tiquets al bar de Casa Mura-
da i reserves al telèfon 679 927 926. Preu tiquet: 5€.

17.30 a 20.00h: 2n Show Cooking Local, si encara 
no tens prou idees, els aficionats a la cuina del poble 
te’n donaran de bones i senzilles. Al carrer Mercat, 1.

17.30h: Xmas Fantasy, un record dels 10 anys de 
Fira. Itinerant.

18.00h: 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: 2€.

18:30 a 19.30h: Al Palau Reial ens fem la foto 
d’aniversari. A ca Solé, plaça del Pla.

18.45h: Xmas Band per la Xim Xim Mig Grau!!

19.15h i 20.15h: Anima’t a ballar amb el grup Ad-
vertencia Rumba Fusió al carrer Hospital.

20.45h: Vine a ballar fins que cos aguanti amb 
Balsebre, Llum i So, al carrer Hospital. (Patrocina 
Cerima Cherries).

21.00h: Tancament de la Fira.

Aconsegueix les butlletes per al
Gran Sorteig de la Fira
als diferents estands.

Per poder participar al sorteig dipositeu-la
a l’urna situada al punt de l’Ajuntament.
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