
Del 14 al 30 de Juliol

WWW.TIVISSA.CAT

Us animem a engalanar finestres i balcons amb la bandera 
de Tivissa.

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 2017 a www.tivissa.cat

La Comissió de Cultura i Festes espera els vostres 
comentaris i suggeriments a la nostra web www.tivissa.cat

Horari de recollida d’escombraries:

Horari d’obertura d’establiments:

Venda  de samarretes oficials de Sant 
Jaume, banderes, barrets i ventalls a:

El servei es realitzarà en el mateix horari que la 
resta de l’any.

Dimarts 25 i Dimecres 26 de juliol: tancat

Quiosc Caragol · Quiosc Rosa Castellnou
Càmping Alberg  · Ajuntament

Samarreta oficial: 6,00 € · Barrets:  4,00 € 
Bandera de Tivissa: 11,00 € · Ventalls: 3,00 €

Preus:

Dades d’interes
parar de riure, tal vegada 
perquè sovint ens veiem 
reflectits en determinades 
situacions de la nostra prò-
pia vida real.
Lloc: pati de l’Escola

A l’acabar el teatre, queda’t 
a refrescar-te amb un moji-
to i balla amb la música del 
nostre DJ Local.

11.00 h 
VISITA - HOMENATGE 
ALS NOSTRES AVIS
Visita domiciliària als avis 
amb dificultats per assistir 
a l’acte de la tarda.

12.00 h
REPIC DE CAMPANES, 
MISSA MAJOR I 
PROCESSÓ
Repic de campanes i, tot se-
guit, Missa Solemne en honor 
al nostre patró Sant Jaume. 
Processó pels carrers de la 

vila acompanyada pels Ge-
gants del Barri d’Avall de Ti-
vissa i pels grallers de Tivissa.
Es prega no aparcar vehi-
cles en el recorregut de la 
processó de les 11.00 h fins 
les 15.00 h.

18.00 h
HOMENATGE ALS 
NOSTRES AVIS
Invitació als nostres avis 
més grans, acompanyats 
dels seus familiars esti-
mats. Ens permet retre un 
petit homenatge a tots els 
avis que segur, després de 
tants anys de viure, s’ho te-
nen més que merescut.
Amb un espectacle vingut 
de la Polinèsia.
Amb la col·laboració de 
l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes i l’AVET.
Lloc: pati de l’Escola

23.00 h
CASTELL DE FOCS
Tivissa s’il·luminarà amb 
les espurnes que cauran 

del cel! Colors, llum, foc, 
màgia... ompliran el cel de 
Tivissa.
Un consell! Si ho vols veure 
bé, vine a les Quatre Carre-
teres, des d’allà gaudirem 
d’una vista espectacular, el 
castell de focs amb Tivissa 
de fons. T’ho perdràs?

23.30 h
BALL
Ball a càrrec de l’orquestra 
Welcome Band. El seu re-
pertori està dirigit a gent 
jove, amb alguna aportació 
a les melodies de sempre. 
Treballades coreografies i 
una posada en escena molt 
impactant.
A l’acabar el ball, DJ LO-
CAL
Lloc: pati de l’Escola
Preu: 6 €

10.00 h
SANTA MISSA 

D’11.00 h a 14.00 h
FESTA INFLABLES
Festa pels petits i grans, in-
flables i alegria.
Lloc: pàrquing del Freginal

18.00 h
FUTBOL SALA
Partits de futbol sala de 
les categories prebenjamí 
i benjamí contra el futbol 
sala Vandellòs.
Lloc: pista poliesportiva de 
la Foig

19.00 h
BALLADA DE SARDANES
Tradicional i popular balla-
da de Sardanes! Podrem 
gaudir i ballar de la dansa 
popular catalana a càrrec 
de la Cobla Principal de Tar-
ragona.
Lloc: plaça de la Baranova

22.00 h
HAVANERES
Donem per acabada la Fes-
ta amb la cantada d’havane-
res amb el grup Balandra. A 

la mitja part se servirà el 
tradicional rom cremat per 
acabar la festa amb bon 
gust de boca.
Lloc: plaça de la Baranova

19.00 h
CONCERT DE FESTA 
MAJOR
Concert de Festa Major a 
càrrec de l’Orfeó Tivissà i 
l’Orfeó d’Ascó.
Lloc: Església Arxiprestal de 
Sant Jaume.

dimecres26

diumenge30

del AL
de juliol

22 26

De 18.00  fins a 20.00 h

EXPOSICIÓ DELS 
CLÀSSICS CARS CLUB 
AL CASAL CULTURAL, 

A CÀRREC DEL TIVISSA 
CLÀSSICS CARS CLUB.

. . . .
EXPOSICIÓ DE PINTURES 

D’OLI, A LA PLANTA 
BAIXA DEL CASAL 

CULTURAL, A CÀRREC 
DE JOSEP MARIA CEDÓ 

PALLISÉ.
. . . .

EXPOSICIÓ DE 
FOTOGRAFIES, FESTES 

TRADICIONALS DE 
TIVISSA ANTERIORS 

A L’ANY 1960, A LA 
SALA D’ACTES DE LA 

BIBLIOTECA, A CÀRREC 
DE  L’ASSOCIACIÓ DE 

JUBILATS I PENSIONISTES 
DE TIVISSA.

NOTA: L’organització 
es reserva el dret de 
possibles variacions en 
els horaris dels diferents 
actes. En aquest cas 
serien anunciats amb la 
suficient antel·lació. Gaudiu de la Festa amb seny i precaució!

dimarts25



divendres14
22.00 h
GEGANTS A LA FRESCA
Plantada de gegants a la 
fresca.
Lloc: plaça del Mestre Ca-
bré

18.30 h
TROBADA DE GEGANTS
Plantada de gegants a la 
plaça de la Cooperativa.
Lloc: plaça de la Coopera-
tiva

19.00 h
CERCAVILA
Inici de Cercavila de Ge-
gants pels carrers i places 
del poble.
Enguany ens visiten la Co-
lla Gegantera de Falset, la 
Colla Gegantera de Mont-
blanc, la Colla Gegantera 

de Vinaròs, la Colla Gegan-
tera de Botarell i, com no, la 
Colla Gegantera del Barri 
d’Avall de Tivissa acom-
panyats pels grallers de 
Tivissa.

Tothom està convidat a ba-
llar i gaudir amb el so de les 
gralles i uns gegants cente-
naris molt marxosos!!! 

Es convida a tots els infants 
que tinguin un cap gros a 
acompanyar-nos. Així ma-
teix, a portar algun dels 
nostres els que no en tin-
guin i vulguin participar.

Recorregut: plaça Coo-
perativa, carrer Costa de 
l’Era, carrer Era, plaça de 
les Sitges, plaça del Caragol, 
carrer Ample, carrer Mura-
da, plaça Baranova, carrer 
Església, carrer Estanislau 
Figueres, plaça pla de Rafel 
Domènech, plaça del Mer-
cat, carrer del Mercat, car-
rer del Sol i plaça del Portal.

Es prega no aparcar en el 
recorregut de les 17.00 h 
fins a les 21.00 h
Organitza: Colla Gegan-
tera del Barri d’Avall de 
Tivissa

19.30 h
RECEPCIÓ DEL 
PREGONER
Recepció del pregoner Doc-
tor Jesús Araque Cundín, 
metge titular a Tivissa, per 
les autoritats locals i repre-
sentants de les entitats a 
l’Ajuntament. Signatura al 
Llibre d’Honor de l’Ajunta-
ment.
Lloc: Ajuntament de Tivissa

20.00 h
PREGÓ DE FESTA
Tot seguit, a la plaça de la 
Baranova pregó de Festa 
Major a càrrec del Doctor 
Jesús Araque Cundín.  En 
finalitzar es desvetllarà el 
guanyador del dibuix oficial 

de la samarreta Sant Jaume 
2017 i se’n lliurarà un exem-
plar a tots els participants 
del concurs. 

Un cop s’hagi inaugurat la 
Festa Major gaudirem de 
l’actuació del Guardet lo 
cantaor, que ens farà riure 
amb les seves rondalles i 
amb les seves jotes.
Lloc: plaça de la Baranova

23.30 h
BALL
Ball a càrrec de l’orquestra 
PENSYLVANIA. Ei!, tothom 
a ballar, tant els joves com 
els grans, vinga tots a la 
pista!!! 
A l’acabar el ball, la xaran-
ga amb la “Murga”, que ens 
acompanyarà fent gresca 
pels carrers del poble.
Lloc: pati de l’Escola
Preu: 6 €

11.00 h
TOBOGAN LLANÇADERA 
de 100 metres
No t’ho pots perdre! Espec-
tacular tobogan, per totes 
les edats! Tothom pot gau-
dir d’aquest inflable. Porta 
el banyador i si vols, el flo-
tador i a baixaaaarr!!!
Lloc: carrer Costa de l’Era
Preu per baixada: 0,50€

16.30 h
PARTIDES D’ESCACS
Tothom està convidat a 
participar.
Lloc: plaça del Caragol
Organitza: Amics dels Es-
cacs

18.00 h
DESFILADA GEGANTERA
Des de la plaça de la Font 
Vella, desfilada dels cap-
grossos i la “Senyora de 
Barcelona” fins a la Bara-
nova acompanyats per la 
banda de música. Un cop a 
la Baranova es donarà inici 
a la Dansa de Tivissa.
Lloc: plaça de la Font Vella

19.00 h
LA DANSA DE TIVISSA
Aquest any hi has de parti-
cipar perquè s’ha declarat 
festa de caire cultural i tra-
dicional d’interès etnològic 
per la comarca de la Ribera 
d’Ebre. Guiats pels caps de 
colla de cada barri, torna-
rem a gaudir i ballar al ritme 
de la Dansa i de la Jota de 
Tivissa. Ens acompanyaran 
els amics de la xaranga Xim 
Xim Mig Grau. En finalitzar, 
refrigeri pels participants. 
Us animem a lluir la samar-
reta oficial d’aquest any! 
Vine i participa-hi!
Lloc: sortida i arribada a la 
plaça de la Baranova.

22.00 h
CORREFOC
Els tambors ressonen, les 
llums s’apaguen... i aparei-
xen les espurnes, els dia-
bles i el fum! La nit de foc 
i màgia més esperada de 
l’any, l’olor de pólvora i la 
música dels DIABLES DE 
SANT ANDREU tornaran a 

omplir els carrers de la nos-
tra vila.

Molt de seny i molta pre-
caució! Fem entre tots un 
Correfoc millor. Aquest 
correfoc també s’ha decla-
rat festa de bé cultural i tradi-
cional d’interès comarcal.
Novament la colla dels Di-
ables de Sant Andreu ens 
faran saltar i córrer al rit-
me del “No passaran!. No 
peten!”.
Recorregut: plaça  Bara-
nova, plaça Abadia, car-
rer Abadia, carrer Ample, 
carrer Sol, carrer Portal 
d’Avall, plaça Mercat, car-
rer Mercat, carreró, plaça 
Sitges, plaça Caragol, car-
rer Caragol, plaça Rafel Do-
mènech, carrer Estanislau 
Figueres i plaça Baranova.

“ No peten? Vine i compro-
va-ho” Salut i foc!

Nota: Es prega extremar 
les precaucions i no aparcar 

vehicles al llarg del recorre-
gut. I No us cremeu que la 
festa continua!

00.00 h
BALL DE NIT
Continuem la festa amb 
l’orquestra NOVA SATUR-
NO, interpretarà tot tipus 
de repertori i tot seguit, 
discoteca mòbil amb el DJ 
LOCAL per als més joves. 
Prepareu-vos per a veure 
sortir el sol.
Lloc: pati de l’Escola
Preu: 6 €

11.00 h
ANIMACIÓ INFANTIL
Avui és el dia dels petits de 
casa! Vine a conèixer a Gil i 
els Rataplam. Segueix l’ani-
mació infantil, acompanya 
als infants, perquè passin 
un bon matí divertit.
Sortida: plaça del Caragol

12.00 h
SANTA MISSA

12.30 h
VERMUT ELECTRÒNIC
2n Vermut Electrònic Ge-
ganter. Gegants, música 
electrònica, vermut i algu-
na cosa per picar... què més 
pots demanar un diumenge 
al migdia?
Lloc: carrer Portal d’Avall

19.00 h
XXXVIII CURSA 
POPULAR
De caire no competitiu.
Inscripcions a través de la 
pàgina web de l’Ajuntament 
de Tivissa (www.tivissa.cat) 
o a l’Oficina d’Atenció al 
Públic, fins el dijous dia 20 
de juliol. No ho deixem per 
última hora! Salut i cames!
Lloc: sortida i arribada a la 
zona del Freginal

RECORREGUT 
Sortida: carrer del Freginal
Recorregut: C/ Freginal, 
Sant Blai, Padrells, Nou, 

Artistes, Collet, Raval, Aba-
dia, Baranova, Portell, Font, 
Orient i Freginal.
Arribada: pista d’atletis-
me del Camp de Futbol del 
Freginal.
Nota: es prega no deixar 
vehicles aparcats al re-
corregut de la cursa de les 
18.00 h fins les 21.00 h.

21.00 h
SOPAR POPULAR A 
FAVOR DE JERONI DE 
MORAGAS
Ens trobem tots i totes per 
gaudir d’un Sopar popular 
al pati de l’Escola, porta’t el 
sopar i gaudeix amb la des-
filada de vestits de nit.
Lloc: pati de l’Escola
Tot seguit, actuació Tribut 
a Village People. És una in-
novadora formació musical 
d’estil disco de finals dels 
anys 70. Va ser famosa tant 
per les seves peculiars dis-
fresses, com per les seves 
cançons enganxoses, amb 
lletres suggerents i plenes 
de dobles sentits.

Lloc: pati de l’Escola
Preu entrada: 2 €

De 10.30 a 12.30 h 
i de 16.30 a 18.30 h
PORTES OBERTES 
AL CENTRE DE DIA
El Centre de Dia realitzarà 
una jornada de portes ober-
tes. Tots els veïns estem con-
vidats a apropar-nos i veure 
com és el dia a dia dels grans 
de casa al Centre de Dia.
Lloc: Centre de Dia

11.00 h 
CAMPIONAT DE 
NATACIÓ
Fa molta calor, no?, que us 
sembla si anem a la piscina 
a nedar una estona? Curses 
de natació, individuals i per 
equips, de totes les catego-
ries, edats i estils. Novetat! 
Aquest any les inscripcions 
són també a través de la pà-
gina web (www.tivissa.cat) 
i als monitors de la Piscina 
Municipal.

A més a més, aquest dia, 
celebrarem el “Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple” Tots a 
la piscina!!
Lloc: piscina municipal

17.30 h 
CAMPIONAT DE 
PETANCA
Tirada de petanca 
“la Social de Sant Jaume”
Organitza: Club Petanca 
Tivissa
Lloc: pistes de l’entitat

19.00 h 
PASSACARRERS
A càrrec de la Banda de Mú-
sica de Benissanet i Aula de 
Tivissa, pels carrers del po-
ble. Tot seguit, concert a la 
plaça del Portal .
Sortida i arribada: plaça 
del Portal

22.00 h 
NIT DE TEATRE
La Companyia Macarra 
presenta: Marit i muller: quin 
merder!
Una hora i mitja de triful-
gues matrimonials per a no 
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