
11.00 h
ANIMACIÓ INFANTIL
Avui és el dia dels petits de 
casa! Vine a conèixer als Sú-
per Tumàcats.
Segueix l’animació infan-
til, acompanya als infants, 
perquè passin un bon matí 
divertit.
Lloc: plaça del Caragol

12.00 h
VERMUT ELECTRÒNIC
3r Vermut Electrònic Ge-
ganter. Gegants, música 
electrònica, vermut i alguna 
cosa per picar...
Lloc: carrer Portal d’Avall i 
plaça del Portal

16.00 h
PARTIDES D’ESCACS
Tothom està convidat a par-
ticipar. 
Lloc: plaça del Caragol
Organitzat pels Amics dels 
Escacs

18.00 h
DESFILADA GEGANTERA
Des de la plaça de la Font 
Vella, desfi lada dels cap-
grossos i la “Senyora de Bar-
celona” fi ns a la Baranova 
acompanyats per la banda 
de música. Un cop a la Ba-
ranova es donarà inici a la 
Dansa de Tivissa. 

19.00 h
LA DANSA DE TIVISSA
Guiats pels caps de colla 
de cada barri, tornarem a 
gaudir i ballar al ritme de la 
Dansa i de la Jota de Tivis-
sa. Ens acompanyaran els 
amics de la xaranga Xim Xim 
Mig Grau. En fi nalitzar, re-
frigeri pels participants. Us 
animem a lluir la samarreta 
ofi cial d’aquest any! Vine i 
participa-hi!
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 diables 
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 AN-
DREU tornaran a omplir els 
carrers de la nostra vila.

Molt de seny i molta pre-
caució! Fem entre tots un 
Correfoc millor.

Novament la colla dels Dia-
bles de Sant Andreu ens fa-
ran saltar i córrer al ritme del 
“No passaran!. No peten!”.
Recorregut: plaça  Bara-
nova, plaça Abadia, carrer 
Abadia, carrer Raval , carrer 
Collet, carrer Artistes, car-
rer Ample, carrer Sol, carrer 
Portal d’Avall, plaça Mercat, 
carrer Mercat, carreró, pla-
ça 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! No us cremeu 
que la festa continua!

NOTA: es prega extremar les 
precaucions i no aparcar ve-
hicles al llarg del recorregut.

00.00 h
BALL DE NIT
Continuem la festa amb l’or-
questra NOVA SATURNO, 
interpretarà tot tipus de re-
pertori i tot seguit, xaranga 
pel poble amb Xim Xim Mig 
Grau. Prepareu-vos per a 
veure sortir el sol. Tot seguit 
DJ Jacob.
Lloc: pati de l’Escola
Preu: 6 €

11.00 h
TOBOGAN LLANÇADERA 
de 75 metres
Porte’t un fl otador i baixa-
ràs millor!!
Lloc: Avinguda de Catalu-
nya i carrer Muntanya

Preu: gratuït
NOTA: Es prega no deixar 
vehicles aparcats de les 
07.30  fi ns les 16.00 h.

12.00 h
MISSA

19.00 h
XXXIX CURSA POPULAR
De caire no competitiu.
Inscripcions a través de la 
pàgina web de l’Ajuntament 
de Tivissa (www.tivissa.cat) 
o a l’Ofi cina d’Atenció al 
Públic, el divendres dia 27 
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’atletisme del Camp 
de Futbol del Freginal.

NOTA: Es prega no deixar 
vehicles aparcats al re-
corregut de la cursa de les 
18.00  fi ns les 21.00 h.

22.00 h
HAVANERES
Donem per acabada la Fes-
ta amb la cantada d’hava-
neres amb el grup Penjats 
de l’ham. A la mitja part es 
servirà el tradicional rom 
cremat per acabar la festa 
dolçament.

Lloc: plaça de la Baranova
NOTA: L’organització es 
reserva el dret de possibles 
variacions en els horaris 
dels diferents actes. En 
aquest cas serien anunciats 
amb la sufi cient antel·lació

28  DISSABTE

29  DIUMENGE

NOTES D’INTERÈS
Horari de recollida d’escombraries:

Horari d’obertura d’establiments:

Venda de samarretes ofi cials de Sant 
Jaume, barrets i ventalls a:

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

Dimarts 25 de juliol: tancat
Dimecres 26 de juliol: tancat

Quiosc Caragol
Quiosc Rosa Castellnou

Càmping Alberg 

Samarreta ofi cial: 6,00 €
Amb la compra de 3 samarretes en 

tindràs una gratuïta
Barrets: 4,00 €
Ventalls: 3,00 €

Us animem a engalanar fi nestres 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 2018 a www.tivissa.cat

La Comissió de Festes espera els vostres 
comentaris i suggeriments a la nostra web 

www.tivissa.cat
WWW.TIVISSA.CAT



22.00 h
GEGANTS A LA FRESCA
Plantada de gegants a la 
fresca.
Lloc: Pl. del Mestre Cabré

22.30 h
III CAMINADA 
NOCTURNA
Des de la plaça de la Bara-
nova i acabant al camp de 
futbol del Freginal, fent un 
tomb pel poble de Tivissa.
Organitzat per l’entitat La 
Lliga contra el Càncer

18.30 h
TROBADA DE GEGANTS
Plantada de gegants a la pla-
ça de la Cooperativa.

19.00 h
CERCAVILA
Inici de Cercavila de Ge-

gants pels carrers i places 
del poble.
Enguany ens visiten les 
Colles Geganteres de: Ge-
gants de Vilassar de Dalt, 
Gegants de Vilafranca del 
Penedès i Gegants del car-
rer d’Avall de Montbrió del 
Camp i, com no, la Colla Ge-
gantera del Barri d’Avall de 
Tivissa acompanyats 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 nos-
tres els que no en tinguin 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 fins 
a les 21.00 h.
Organitzat per la Colla Ge-
gantera del Barri d’Avall de 
Tivissa

00.00 h
NIT JOVE
Comencem la festa fins a la 
matinada amb la festa Ima-
gina Ràdio. Hi hauran mol-
tes sorpreses!!
Lloc: pati de l’Escola
Preu: 5 €

09.00 h
PEDALADA POPULAR BTT
Organitzat per la BTT les 
Bèsties Pardes
Recorregut: Molí del Rei
Punt de trobada: plaça de la 
Baranova

Arribada: pista poliesporti-
va de la Foig

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

18.30 h
HOMENATGE ALS 
NOSTRES AVIS
Invitació als nostres avis 
més grans, acompanyats 
dels seus familiars estimats. 
Els nostres avis i àvies que 
sempre, amb tot i per tot, 
tenim al nostre costat do-
nant-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 acompa-
nyaran.
Tot seguit, a riure amb un 
bon espectacle de Revista.

Amb la col·laboració de l’As-
sociació de Jubilats i Pensio-

nistes i l’AVET.
Lloc: pati de l’Escola

19.00 h
Mentre esperem el pregó 
de festa, comencem a esti-
mular els sentits escoltant 
la rondalla El Teixidor, que 
ens acompanyarà durant 
aquesta primera part de 
la tarda. 
Lloc: plaça de la Baranova

19.30 h
RECEPCIÓ DEL 
PREGONER
Recepció del pregoner Molt 
Honorable Sr. Artur Mas i 
Gavarró, per les autoritats 
locals i representants de 
les entitats a l’Ajuntament. 
Signatura al Llibre d’Honor 
de l’Ajuntament.

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

Major a càrrec del president 
Artur Mas i Gavarró.  En 
finalitzar es desvetllarà el 
guanyador del dibuix oficial 
de la samarreta Sant Jaume 
2018 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 de l’orfeó tivis-
sà que ens oferirà un petit 
concert.
Lloc: plaça de la Baranova

23.30 h
BALL
Ball a càrrec de l’orques-
tra Centauro. Procedent 
de Castelló formada per 8 
polivalents músics que fan 
que pugui tenir un repertori 
molt dinàmic i sorprenent. 
Gran show que no deixarà 
indiferent a ningú, t’atrevei-
xes a viure una gran festa?
Tot seguit disco mòbil amb DJ
Lloc: pati de l’Escola
Preu: 6 €

12.00 h
REPIC DE CAMPANES, 
MISSA MAJOR I 
PROCESSÓ
Repic de campanes i, tot 
seguit, Missa Solemne en 
honor al nostre patró Sant 
Jaume.
Processó pels carrers de la 
vila acompanyada pels Ge-
gants del Barri d’Avall de 
Tivissa i per la xaranga Xim 
Xim Mig Grau.

Es prega no aparcar vehi-
cles en el recorregut de la 
processó de les 11.00  fins 
les 15.00 h.

17.30 h
FESTA DE L’ESCUMA
Vine a refresca’t a la festa 
de l’escuma!! Sense cap 
mena de dubte, és l’opció 
més refrescant per a l’estiu. 
Activitat ideal pels més pe-
tits de la casa però també 

pels més grans!
Lloc: carrer de la Foig

19.30 h
BALLADA DE SARDANES
Tradicional i popular balla-
da de Sardanes! Podrem 
gaudir i ballar de la dansa 
popular catalana amb la Co-
bla Mirantfont.
Lloc: plaça de la Baranova

23.30 h
BALL
Ball a càrrec de l’orquestra 
Welcome Band. El seu re-
pertori està dirigit a tota la 
gent amb el cor jove, amb 
alguna aportació a les melo-
dies de sempre. Treballades 
coreografies i una posada 
en escena molt impactant. 

Al finalitzar i per fer gana 
per esmorzar, ens acompa-
nyarà la xaranga Xim Xim 
Mig Grau. Tot seguit DJ 
Jacob.
Lloc: pati de l’Escola
Preu: 6 €

12.00 h
SANTA MISSA

17.00 h
CIRCUIT DE SEGWAY
Has pujat mai en un segway? 
No? Doncs vine i diver-
teix-te!! Si tens entre 9 i 90 
anys no t’ho pots perdre, 
l’emoció està assegurada.
Menors de 9 anys acompa-
nyats d’un adult.
Lloc: pista poliesportiva de 
la Foig

22.30 h
CONCERT
Concert del grup de música 
tradicional Quico el Célio, el 
Noi i el Mut de Ferreries.

Presenten 25 anys al 4L
Quico el Célio, el Noi i el 
Mut de Ferreries celebren 
els 25 anys de carrera musi-
cal. El concert farà un viat-

ge per tot el seu repertori i 
recordarà les cançons més 
emblemàtiques d’aquests 
anys. Una trajectòria que 
ha estat mereixedora d’11 
premis Enderrock, el Premi 
Nacional de Cultura i el Pre-
mi Joan Amades; 13 treballs 
discogràfics i prop de 2000 
concerts arreu de Catalunya, 
el País Valencià, les Illes Bale-
ars, el Baix Aragó, el Rosselló 
francès i ciutats com Paris, 
Madrid, Brussel·les, Bilbao i 
Saragossa. 25 anys a la car-
retera: en el cas dels Quicos, 
dalt del seu 4L que funciona 
millor que mai.
I per allargar una mica més 
la nit, tot seguit, hi haurà 
disco mòbil amb DJ.
Lloc: pati de l’Escola
Preu: 2 €

11.00 h
CAMPIONAT DE 
NATACIÓ
Curses de natació, individu-

als 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?
Novetat! Aquest any les ins-
cripcions són també a tra-
vés de la pàgina 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

17.00 h
CAMPIONAT DE 
PETANCA
Tirada de petanca “la Social 
de Sant Jaume”.
Lloc: pistes de l’entitat
Organitzat pel Club Petan-
ca Tivissa

18.30 h
CORREBARS
Organitzat pel jovent del 
poble i amb la col·laboració 
dels bars locals.

19.00 h
CONCERT DE TARDA
Concert de tarda a càrrec 
de l’orquestra La Belle Epo-
que.
Lloc: pati de l’Escola
Entrada gratuïta

23.00h
CASTELL DE FOCS
Tivissa s’il·luminarà amb els 
colors, la llum i la màgia de 
les espurnes reflexades al 
cel d’una nit esplèndida, no 
t’ho perdis!!!
Un consell!! Si  ho vols veure 
bé, vine a les Quatre Carre-
teres.

00.00 h
BALL DE NIT
Continuem la festa amb 
l’orquestra La Belle Epoque, 
interpretarà tot tipus de re-
pertori. Tot seguit DJ Jacob.
Lloc: pati de l’Escola
Preu: 6 €
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