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Benvolgudes veïnes i veïns,

Ens retrobem novament al voltant 
d’aquestes dates tan esperades, per vi-
latans i forasters, en el marc de la cele-
bració de la Festa Major de Sant Jaume. 
Un any més seguim construint la llarga 
història del nostre poble recolzats en 
aquelles tradicions ancestrals que ens 
hem encarregat de conservar entre 
tots i que deixarem en llegat als que ens 
hauran de succeir. Ho fem amb la ferma 
convicció de que Tivissa és allò que més 
ens estimem i pel qual durant tants anys 
hem treballat i defensat.

Com alcalde de TOTS els tivissans dei-
xeu-me que us mostri la meva més 
sincera gratitud per haver-me donat 
l’oportunitat de servir-vos i per, sem-
pre ben acompanyat pels incansables 
companys de l’equip de govern, deixar 
la nostra empremta en forma de millors 
serveis i instal·lacions que faran que la 
vostra vida quotidiana sigui una mica 
millor. Són temps difícils, no ens hem 
d’amagar pas, complicats com mai. Però 
és en aquests moments que es demos-
tra que, tot i les adversitats més cru-
entes, hem seguit, com mai, forjant un 
futur molt més pròsper i esperançador.

Segurament amb records tristos encara 
frescos a la memòria, hem treballat per 
obtenir els rèdits comuns més ambici-

osos  mai plantejats. En unes poques 
setmanes posarem a la vostra disposició 
i a la del món sencer l’Espai Ilercavònia 
que, al marge de retornar-nos a aquella 
història que ens contempla, ens apro-
parà als nostres avantpassats llunyans 
i proporcionarà noves oportunitats al 
sector del turisme cada cop més incipi-
ent de la nostra vila. De la mateixa ma-
nera, en tornar de vacances, us presen-
tarem el projecte del tan anhelat pavelló 
poliesportiu, del qual en començarem 
la construcció aquesta propera tardor. 
Dos exemples de la incansable feina 
d’una gent que hem sabut anteposar els 
interessos generals per davant de tot.

Serveixin aquests dos exemples per cer-
tifi car el nostre compromís amb el nos-
tre poble, amb la seva gent i, sobretot, 
en el futur que hem de compartir.

Mentre tot plegat arriba, disposem-nos 
a xalar i a viure uns dies de disbauxa, 
senzillament perquè ens ho mereixem 
i perquè la Festa Major de Sant Jaume 
no deixi de ser mai el punt de trobada i 
unitat que ha esdevingut en la seva llar-
ga historia. 

Fem-ho bé, fem-ho junts, fem-ho tot … 
FEM-HO.

Que tingueu tots una joiosa Festa Ma-
jor de Sant Jaume 2018 i que la salut us 
acompanyi.

SALUTACIÓ
ALCALDE
Jordi Jardí Pinyol

Alcalde del Municipi de 
Tivissa



33

L’arribada de la Festa Major és 
sempre sinònim d’il·lusió i de 
germanor. Dos conceptes que, 
en els temps que ens està tocant 
viure, esdevenen del tot cabdals. 
Vivim un moment de transició, 
que és per força indissociable 
de la incertesa i la inestabilitat, 
però també de l’esperança i del 
progrés. Per això és important 
impregnar-nos de l’energia posi-
tiva que emana d’aquesta cele-
bració, que tradicionalment s’ha 
caracteritzat a Tivissa -bressol 
de cultures- per l’harmonia i el 
respecte entre tots els qui hi 
participen, vinguin d’on vinguin i 
pensin el que pensin. 

El paratge on s’alça Tivissa, dalt 
d’un turó, vora el riu i enmig de 
les muntanyes rocoses, és la me-
tàfora de l’esperit de superació 
inherent al poble català. Els es-
ports que aquí s’hi practiquen, 
com el senderisme o l’escalada, 
requereixen una actitud que ens 
ha de servir de referent per en-
carar les vicissituds de la vida: 
suant, lluitant, sense defallir mal-

grat que en certs moments sem-
bli impossible, per acabar fent el 
cim i poder delectar-se del plaer 
d’arribar-hi havent superat les 
adversitats. 

Ara fa 4 anys, l’enyorada i esti-
mada Muriel us deia “vivim un 
present feliç perquè actuem amb 
l’alegria dels que sabem que en 
aquesta batalla pacífica jugada 
en el terreny de la democràcia 
tenim totes les probabilitats de 
guanyar”. Des d’aleshores han 
passat moltes coses, però aque-
lla afirmació de la Muriel conti-
nua plenament vigent. Seguim 
jugant la batalla amb el pacifisme 
que ens caracteritza i, afegeixo, 
amb el somriure que ella sempre 
ens va regalar. 

Tivissans i tivissanes, gràcies per 
fer-me partícip de la vostra Festa 
Major. Ballem-la, cantem-la, ju-
guem-la i gaudim-la plegats. Amb 
il·lusió. 

SALUTACIÓ
PREGONER

Artur Mas
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Benvolguts veïns i veïnes, ens tornem a trobar un 
any més davant l’esperada Festa Major de Sant Jau-
me, el nostre patró. Una festa que uneix a tot un po-
ble en uns dies plens d’activitats variades per a tots 
els gustos i edats. De fa uns mesos enrere que jun-
tament amb els membres que formen part de la co-
missió de festes i amb la col·laboració de diferents 
entitats locals que, com cada any, també preparen 
activitats per aquests dies, estem treballant per a 
que tots i cadascun dels actes siguin del gust per a 
tothom i el més variat possible.

Com bé sabreu sempre hem tingut en compte no 
només les nits de ball, que són importants en una 
festa, sinó també el poder compaginar actes cultu-
rals, esportius, refrescants i d’aquells que fan que 
l’adrenalina flueixi, perquè d’això es tracta, de fer 
que tothom ens ho passem d’allò més bé. Per altra 
banda, no podem oblidar mai la nostra gent gran 
que sense ells, nosaltres no seríem el que som i no 
sabríem d’on venim. Per als nostres avis i àvies que 
tant estimem i què sempre amb tot i per tot tenim 

al costat donant-nos suport i aquest carinyo tant 
especial, també els dediquem un dia en homenatjar 
la seva trajectòria al llarg de tots aquests anys que 
ens han ensenyat els millors valors de la vida i que 
mai els hi podrem agrair prou.

Tots, grans i petits, veïns i visitants, familiars, amics 
i coneguts, tots plegats hem de fer de la Festa Ma-
jor la nostra Festa, i això serà possible participant 
de tots els actes, omplin les places i carrers, do-
nant-nos les mans tot ballant la Dansa i la sardana, 
corrent davall les espurnes del correfoc, nedant i 
jugant amb els més petits, movent la peça dels es-
cacs o fent rodolar la bola per la pista, corrent a 
la cursa pels carrers, ballant i gaudint tots plegats 
d’aquests dies de festa, de l’alegria i la germanor 
que als tivissans ens caracteritza.

Felicitats a tots els Jaumes, Joaquims i Anes!!!!!
Visca SANT JAUME!!!
Visca TIVISSA!!!!

Un any més, ens dirigim als vilatans en motiu de la 
celebració de la Festa Major del nostre poble. Com 
no podria ser d’una altra manera, seguim tenint un 
programa anual d’activitats d’oci i de competicions 
tant dins com fora del poble.
Cal destacar també, les campanyes per la captació 
de socis/es, ha estat molt positiva i cada cop anem 
augmentant. De dins i fora del poble, venen a gau-
dir de la germanor i del joc. Això ens anima a seguir 
per aquest camí. 
Així mateix, volem dir-vos que si teniu curiositat i 
ganes de conèixer la nostra associació, cada tarda 
ens trobareu entrenant a les pistes del club. Po-
dreu començar a practicar el nostre esport. 
Finalment, volem desitjar a la ciutadania del mu-
nicipi de Tivissa que gaudiu d’una bona i profitosa 
Festa Major de Sant Jaume.

COMISSIÓ DE
FESTES

CLUB
PETANCA
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Un curs més ha acabat i, com sempre, us volem es-
criure unes ratlles des de l’AMPA per explicar-vos 
que hem gaudit molt de les activitats que hem orga-
nitzat aquest curs. 
La primera que vam muntar va ser la “Festa de la 
Castanyada i Halloween”. Dins la sala del Casal 
Cultural, vam preparar diverses taules de treballs 
manuals per tots els nens i nenes, seguit d’un bere-
nar i, per acabar, gaudint del “Passatge del terror, la 
Bassa d’En Rius”. Entre els membres de la junta de 
l’AMPA, pares i mares voluntaris i alguns nens i ne-
nes vam crear un circuit on només els més valents 
no van deixar anar un crit.
A continuació, us detallem les altres activitats que 
organitzem durant el curs, o bé, en què participem:
• Parc de Nadal: enguany vam muntar treballs 
manuals i un bar dins el casal cultural.
• Cros a Tivissa: vam organitzar l’últim cros comar-
cal que es va celebrar a Tivissa, el 28 de gener, al 
circuit del Coto-Coto.
• Carnaval: l’AMPA va comprar el berenar per a 
tots els nens i nenes de l’escola.
• Xerrades: vam dur a terme dues xerrades al llarg 
del curs. La primera, “Nens, adults i esport. Com 
gestionar-ho millor?”, amb la col·laboració de l’Obra 

Social de la Caixa i la psicòloga Laura Bel Trullen. La 
segona, “2 ulls per aprendre”, amb la col·laboració 
de la Creu Blanca i l’òptica optometrista Nati Biar-
nés.
• Olimpíades locals: van tenir lloc el 2 de juny, amb 
la participació d’un total de 70 alumnes de l’escola i 
23 de la Llar d’Infants Municipal.
• Extrafesta: festa de les activitats extraescolars. 
La vam celebrar el mateix dia de les olimpíades, a la 
tarda, i es van dur a terme les exhibicions de zumba 
i de judo. A continuació, els nens i nenes van poder 
participar en els diferents estands de les activitats 
extraescolars, algunes d’elles noves per al curs 
vinent, com ara, costura o ceràmica.
• Sopar de fi de curs: el dia del festival de fi de curs 
i, com cada any, l’AMPA va organitzar un sopar i, en-
guany, també ball.

També volem destacar, dins l’àmbit d’esports, que 
l’equip benjamí de futbol sala va quedar en quart 
lloc a la Final Nacional de Catalunya de Futbol 
Sala. Així mateix, l’equip pre-benjamí en el tercer 
lloc de la comarca. L’equip aleví d’handbol van ser 
els primers classificats de la Ribera d’Ebre i l’equip 
benjamí els tercers. També vam prendre part en 

els crossos comarcals d’Ascó, de Móra d’Ebre i de 
Benissanet. A més, com hem dit anteriorment, d’or-
ganitzar l’últim celebrat a Tivissa. També, des de 
l’AMPA, vam participar al cros territorial celebrat al 
Perelló, als Jocs Escolars de la Ribera d’Ebre, duts a 
terme el passat 26 de maig a Ascó i als campionats 
comarcals de Bitlles Catalanes.

Un altre dels puntals de la feina de l’AMPA van 
ser les activitats extraescolars. L’oferta per al curs 
2017/2018 van ser: anglès, preparació física, plàs-
tica, judo, cuina, zumba, escacs, futbol sala i handbol 
i a més, estem treballant per oferir-ne de noves de 
cara al curs vinent.

Finalment, volem agrair el suport dels pares i ma-
res, l’ajuda dels voluntaris, la participació dels nens i 
nenes a les activitats i a l’Ajuntament de Tivissa, per 
la seva col·laboració. També volem destacar el gest 
fet pels comerços i empreses del poble que han 
col·laborat amb les seves donacions per als lots que 
sortegem a final de curs.

Us desitgem a tots/es un bona Festa Major!!!

AMPA
MARCEL·LÍ DOMINGO
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Ja és Sant Jaume!!!!!
L’Associació de Dones de Tivissa seguim en la nos-
tra línia realitzant diverses activitats al llarg de l’any 
amb les dones i vilatans de Tivissa.
Les nostres dates destacades són el 5 de febrer, 
festivitat de Santa Àgueda, on aprofitem per pas-
sar un dia divertit i profitós entre nosaltres. Aquest 
any, com tots, vam fer la investidura de l’alcaldessa 
i regidores, amb un recorregut pel poble i missa en 
honor a la santa. Per la tarda, vam fer una xerrada 
molt interessant sobre la dona i la psicologia. I vam 
acabar el dia amb un agradable sopar i animació 
amb el que vam gaudir totes.
Un altre dia destacat en la nostra agenda, és el dia 8 
de març, Dia de la Dona Treballadora, on cada any 
tots els pobles de la Ribera d’Ebre destaquem la im-
portància de la dona en la societat en general.
I el dia 25 de novembre, Dia Internacional envers 
la Violència de Gènere, amb el manifest de rebuig 
contra el maltractament i la violència envers la dona 
que, per desgràcia encara tenim que lamentar i a la 
que totes i tots hem de fer front.

Durant tot l’any, també realitzem un taller de zum-
ba i ioga per a totes les persones que estan interes-
sades.
I per aquesta tardor ja tenim mig preparat un parell 
de tallers, de manualitats i grafologia, que resulten 
molt interessants.

Benvolguts amics i amigues en el Senyor:
Enguany, és el primer cop que hem dirigeixo a vos-
altres per felicitar-vos i desitjar-vos una molt Bona 
Festa Major, en honor de Sant Jaume apòstol, Patró 
del nostre poble.
Són dies de parar una mica els tràfecs que portem 
tots, dies de festa, de germanor, de retrobaments, 

de família. Dies en que volem passar-nos-ho bé i 
viure’ls intensament. Tot això ho fem per honorar el 
nostre Patró, Sant Jaume. Nosaltres som una anella 
més de la cadena dels nostres avantpassats i de les 
generacions que vindran, per això hem de continu-
ar les tradicions perquè no es perdin, continuadors 
d’allò que van confiar els nostres pares. Tenim el 
privilegi de tenir per Patró, aquell que va ser dels 
tres més amics de Jesús, que va viure més a prop els 
moments més importants de la vida de Crist i fins 
hi tot el seu cos reposa a prop nostre: Santiago de 
Compostel·la. 
No perdem les nostres tradicions perquè un poble 
que les perd, no té identitat. Que siguin dies de pau, 
alegria, joia i bona harmonia. Tot això li demanem 
per intercessió de Sant Jaume apòstol.
Us desitjo a tots molt bona Festa Major.
Visca Sant Jaume!!

ASSOCIACIÓ
DE DONES

LA
PARRÒQUIA
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Molt bona i solidària Festa Major a totes les tivissa-
nes i tivissans.
Un any més, tenim aquí la tant esperada Festa i es-
perem que gaudiu molt d’ella.
El col·lectiu Xino-Xano agraeix a tots la vostra col-
laboració en tots els actes que anem celebrant.
Destacar la Marató de TV3 que és l’acte principal 
que organitzem amb l’ajuda d’algunes entitats del 
poble i col·laboradors que, desinteressadament, 
ens donen un cop de mà sempre que els hi dema-
nem. Ja portem vint anys organitzant aquesta acti-
vitat i esperem que en siguin molts més.
El col·lectiu també dur a terme la recollida d’ali-
ments del Banc d’Aliments de Tivissa. Al llarg de 
l’any, anem fent recollides de tota classe de menjar 
i productes de neteja amb els quals ajudem a diver-
ses famílies del nostre municipi.
També  col·laborem amb Càritas de Tortosa, amb 
un col·lectiu de la Selva del Camp que també aju-
da a diverses famílies en situació de pobresa i to-
tes aquelles emergències que per desgracia van 
sorgint de famílies que realment ho estan passant 
malament.
Com sempre agrair la vostra col·laboració i desitjar 
que passeu una bona i solidària Festa Major.

Una salutació cordial a tots els tivissans i tivissanes.
 Desitjar-vos molt sincerament que gaudiu junta-
ment amb els vostres familiars i amics, d’una Festa 
Major plena de salut, pau i entreteniment.
 Un record entranyable per a tots els que ens han 
deixat durant aquest any. La nostra solidaritat per a 
llurs familiars i amics.
 Durant l’any, comentar-vos que l’associació ha con-
tinuat la seva tasca tradicional de promoure l’amis-
tat i la companyia a través de les trobades de cada 
diumenge, amb un total de 1.150 assistències.
S’han realitzat les següents accions : 

• Organització dels sopars de la Cirera, de la Cas-
tanyada i del Cap d’Any, amb un total de 247 assis-
tents. 
• Reconeixement als matrimonis socis, que durant 
l’any celebren les Noces d’Or. 
• La Rifa de Pasqua (mones) entre els associats.
• També hem gestionat, amb les empreses col·labo-
radores, 11 viatges a diferents indrets, amb un total 
de 150 viatgers.
• Muntatge d’una exposició de fotografies. 
• Vam participar, i també ho farem aquest any, a la 
festa de la Gent Gran, organitzada per l’Ajuntament 
dins dels actes de la Festa Major.

Esmentar que durant aquest període s’ha procedit 
al relleu de la meitat de la Junta Directiva.
Teniu el nostre compromís de continuar treballant, 
comptant sempre amb la vostra complicitat i com-
prensió. 

Bona festa, bon menjar i a xalar!!!!!!!

COL·LECTIU SOLIDARI 
XINO-XANO

ASSOCIACIÓ JUBILATS 
I PENSIONISTES
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Amics i amigues, ja torneu a tenir el programa de Fes-
ta Major entre les mans.  Això vol dir que ens trobem 
a punt de gaudir d’uns dies de diversió, en els quals 
deixem la bici de banda per centrar-nos en gaudir al 
màxim dels actes que la Comissió de Festes ens ha 
preparat.

D’altra banda, la Festa Major també és un molt bon 
moment per fer balanç del què hem fet des de l’any 
passat, i potser més important encara, per expli-
car-vos algunes de les activitats que tenim previstes 
per aquest estiu. Esteu atents!

De l’any 2017 ens agradaria destacar l’organització 
de la I Pedalada Popular Nocturna, que vam portar 
a terme el passat 16 d’agost. Una trobada en què 

teníem, inicialment, dos circuits preparats, però que 
finalment només va tenir una ruta curta, doncs vam 
tenir una gran afluència de gent jove i volíem que en 
tot moment anessin acompanyats, i ben guiats, pel 
circuit urbà que els vam preparar. Certament, aques-
ta activitat va ser tot un èxit i vam poder gaudir d’un 
ambient de bici fantàstic. Aquest any, com us explica-
rem més endavant, repetirem.

Una altra de les activitats que vam fer el passat any 
2017 -i que aquest estiu repetim- són les sortides 
nocturnes. Unes trobades en què prioritzem sortir 
un bon grupet d’aficionats a la bici, per tal de gaudir 
d’un circuit rodador, que amb la fresqueta de la nit 
(i equipats amb frontals i altres objectes per il·lumi-
nar-nos el camí), gaudim molt. Algun dia hem sortit 
una vintena de bikers, tot un èxit!. No cal dir que, a 
més d’aquestes rutes especials, al llarg de l’any regu-
larment fem sortides pel nostre terme municipal, un 
lloc fantàstic per la pràctica de la bici de muntanya. 

També, des de la passada Festa Major, hem participat 
en algunes curses, tot i que aquest any no ens hem 
pogut prodigar tant com voldríem. Per exemple, vam 
assistir a la Pica Pedalada Hivernal, a Picamoixons, 
on alguns membres del club van gaudir -i patir- d’un 
circuit llarg de 43 quilòmetres i gairebé 1.300 metres 
de desnivell. Una cursa molt tècnica, però espectacu-
lar, i molt ben organitzada. Una altra de les curses en 

què hem participat per la Ribera d’Ebre és la de Ri-
ba-roja d’Ebre, que també ens va agradar força. Però 
sense cap mena de dubte el nostre gran objectiu eren 
dues carreres de renom, la XVIII Maratón Orbea 
Monegros, en què van participar el Pere Rojals i el 
Josep Lluís Pelegrí, aconseguint l’objectiu de finalit-
zar-la. Una cursa de gairebé 118 quilòmetres -poca 
broma- en la qual s’ha de treballar molt el cap, però 
que posem novament “a la saca”. L’altre objectiu era la 
Gran Fondo Priorat, a la qual anaven el Josep Santa-
pau i el Gerard Mercadé. L’experiència en aquest cas  
no va ser tant bona, doncs, tot i les fortes pluges, és va 
donar el tret de sortida a la cursa i, vist el panorama, 
vam decidir retirar-nos -ben mullats ja- només sortir.

I, com us dèiem, ara toca parlar de les activitats orga-
nitzades per aquest estiu. Preneu nota. A més de les 
nocturnes, els bikers del poble, el proper 22 de juliol 
de 2018, us hem preparat una sortida matinal. Serà 
un circuit molt assequible, doncs el que esperem és 
que s’apunti el màxim de gent possible. També, ja us 
podem avançar que el 17 d’agost tenim preparada la 
II Pedalada Popular Nocturna Bèsties Pardes, en la 
quals esperem que els joves del poble ens acompa-
nyin i anem creant adeptes a la bici.

I, per acabar, com no podria ser d’una altra manera, 
us volem desitjar una molt bona Festa major de Sant 
Jaume 2018. Salut i seny! 

BTT
LES BÈSTIES PARDES
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La Festa Major ja és aquí, al nostre poble i això és 
motiu d’alegria i celebracions amb els familiars i els 
amics.
Des del nostre col·lectiu volem adreçar-nos a tots 
els veïns per dir-vos que seguirem estan al servei 
des del nostre parc i vetllant per al bon funciona-
ment de la nostra Festa Major. Tots volem gaudir de 
les festes i ens trobarem més d’un cop en algun acte 
on participarem o gaudirem 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 la festa, 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 és una feina complicada i que en alguns 
moments ens haurem de perdre activitats, però ho 
fem amb el convenciment que el que fem ho fem 
per ajudar als altres. 
Com cada any, seguim aprenent del nostre treball 
i dels cursos de formació i de les pràctiques, par-
ticipem de cremes prescrites dins i al costat del 
nostre terme municipal i responem als serveis d’ur-
gència i rereguarda quan en som necessaris. No 
podem estar parats i encara que sembli que no hi 
som, sempre intentem que el parc tingui un mínim 
de moviment, tot trobant-nos per fer un cafè i par-
lar de les últimes novetats que passen al municipi i a 
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… molt 
bona Festa Major 2018.

PARC DE BOMBERS  
VOLUNTARIS 
DE TIVISSA 
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Un any més, el grup organitzatiu i tots els seus volun-
taris de la cursa de BTT de Tivissa “A PER LA CABRA” 
desitgem a totes/tots les tivissanes/ans una  molt 
bona Festa Major de Sant Jaume.
L’any passat vam realitzar la desena edició de la vos-
tra cursa “A PER LA CABRA”, aniversari amb rècord 
de participació tant de competidors com de volun-
tariat del poble, pel que aprofitem l’ocasió per felici-
tar-vos per la vostra bona actuació, superant-se any 
rere any. Moltes gràcies, sense vosaltres la cursa no 
seria possible.

Creiem que després de tot l’esforç realitzat en els 
anteriors anys, arriba el fruit a la seva maduresa, una 
cursa envoltada d’uns excel·lents i molt professionals 
voluntaris que han fet seva aquesta cursa a força de 
dedicació i col·laboració amb el seu poble.
Així doncs, aquest proper mes de setembre celebra-
rem la 11a cursa, amb moltes ganes d’estrenar un cir-
cuit totalment diferent (el nostre terme dóna per això 
i molt més), portar-vos, com sempre, un gran nivell 
de “bikers” de tots els racons de Catalunya. Així com, 
campions del Món i d’Espanya, consolidant-nos com 
una de les curses mes conegudes del territori.
Cal destacar la gran acceptació i participació de la Xa-
llenger Terres de l’Ebre, ampliant aquest any, la parti-

cipació de fèmines i de corredors de Reus, Tarragona i 
Vilafranca. Hem posat la cursa de Tivissa en el més alt 
a quant a nivell competitiu és refereix.
Esperem a la propera edició fer-la més gran i millor, 
comptant amb tots i cadascú dels tivissans.

BTT DE TIVISSA
A PER LA CABRA
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Ganes de festa? Clar que sí, els geganters també en 
tenim... i moltes. Tantes en tenim que ja fa uns anys 
que volem començar la Festa Major amb la Trobada 
Gegantera. Poc a poc estem aconseguint crear una 
trobada que es mesura més per la qualitat que per la 
quantitat de colles assistents. Any rere any, podem 
comptar amb la presència de destacades parelles de 
gegants centenaris, també ens acompanyen parelles 
que destaquen per la seva proximitat a Tivissa o bé 
per algun tipus de nexe d’unió especial. Una altra cita 
que us heu d’apuntar a l’agenda festiva és el III Ver-

Tivissanes i tivissans, gaudiu d’aquesta Festa Ma-
jor tal com ho fem nosaltres organitzant la cursa, 
amb alegria, amor, bon rotllo i sobretot amb molta 
precaució.

Bona Festa Major!

COLLA GEGANTERA DEL BARRI 
D’AVALL DE TIVISSA
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mut Electrònic Geganter, on podreu fer un beure 
acompanyat de música electrònica i alguna cosa de 
picar.
Sense allargar-nos molt, volem explicar-vos tot el que 
vam fer l’any passat. Vam començar la temporada 
2017 amb una sortida a Vilafranca del Penedès, on 
vam ser els convidats especials al Dia del Geganter. 
A més, aprofitant que era Diumenge de Rams, la ge-
ganta va lluir la tradicional palma. A començament de 
juliol vam anar direcció sud, fins a Vinaròs, a fer una 
trobada costanera molt interessant, on vam conèixer 
varies colles del País Valencià. Ja a finals de mes ens 
vam trobar immersos de ple a la Festa Major local, a 
les que segur vàreu participar. A l’octubre vam assis-
tir a la cercavila de cloenda del Congrés Internacio-
nal de Gegants i Imatgeria festiva que es va celebrar 
a Reus. Vam tenir l’oportunitat de veure gegants pro-
cedents de diferents països del continent europeu i 

poder ballar plegats pels carrers de la capital del Baix 
Camp.  Al novembre estàvem convidats a la trobada 
de gegants de Montblanc. Va ser un dia fred i passat 
per aigua, tot i això vam poder fer un parell de balls i 
veure l’actuació de la resta de colles assistents. Final-
ment, al desembre, vam fer la passejada en motiu de 
la Fira de Nadal on, a més de les cançons més conegu-
des, els grallers van tocar una “sessió de grans èxits” 
que no vam tenir més remei que ballar fins quedar 
exhausts. 
I amb aquest petit resum aprofitem per desitjar-vos 
que participeu de tot el que pugueu i que passeu unes 
molt bona Festa Major 2018. 
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Un any més, arriba la Festa Major al nostre poble 
i com a entitat local ens complau poder-nos dirigir 
als vilatans per desitjar-vos una bona festa. Espe-
rem que podeu participar tots i totes activament 
de tots els actes que es realitzaran aquests dies i 
que podeu fer força festa, doncs són dies d’especial 
orgull de formar part d’aquest poble, orgull de ser 
tivissans.
Així mateix, volem agrair a tota la gent que durant 
tot l’any ens ha donat suport incondicional, durant 
el transcurs de la temporada, en els moments bons 
i sobretot en els moments difícils, així com agrair la 
participació en les activitats realitzades per l’enti-

tat, com ha estat les 12 hores juvenils, el torneig 
3x3 o el campionat local de colles, les quals han tin-
gut bona acollida quan s’han dut a terme, esperem 
poder continuar realitzant-les. 
Esperem poder seguir endavant molt més temps 
i que podem seguir sumant, junts hem fet equip, 
junts hem format una gran família. 1, 2, 3 Tivissa!
Bona Festa Major a tots i totes!

TIVISSA
FUTBOL SALA 

Un any més, arriba la Festa Major de Sant Jaume, i 
des del Centre de dia de Tivissa us volem desitjar que 
passeu una molt bona festa, acompanyats/des dels 
vostres familiars i amics.
Us animem a participar i a col·laborar d’alguna mane-
ra amb la Festa Major de Tivissa, ja que això repre-
senta donar continuïtat a les tradicions i al patrimoni 
cultural d’un poble.
Hi ha altres esdeveniments al calendari anual, però 
la Festa Major és la de tots, la que defineix un poble. 
En la seva organització hi treballen un munt de perso-
nes, a títol individual o des d’associacions, col·lectius 
i veïnats, que sumen esforços i il·lusions perquè tot 
surti bé i ens divertim.
Per aquests motius, és molt important sortir al carrer 
i gaudir de la Festa Major!

CENTRE 
DE DIA
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Si fa quatre dies estàvem organitzant la Festa Ma-
jor 2017, i el temps / la vida passa com diu aquell 
filòsof  “mentre  fem  altres coses”, doncs ja la tornem 
a tenir aquí. Han passat 12 mesos.
I la veritat, que poca cosa podem dir de les activitats 
organitzades i portades a terme durant aquests úl-
tims 12 mesos des del nostre col·lectiu.
Certament, la nostra temporada comença amb el 
bon temps, però la veritat es que, aquest any pas-
sat, a nivell de grup / col·lectiu no hem organitzat 
cap partidet, ni hem fet cap desplaçament. Si, que 
a nivell particular, membres de l’equip hem assistit 
a actes, partits i esdeveniments on s’ha reclamat la 
nostra presència.

El compromís es no deixar passar un altre estiu 
sense partits i fins i tot, és possible que aquesta 
mateixa Festa Major puguem fer algun xut i alguna 
carrera al camp del Freginal. El talent no és pot dei-
xar perdre!
Com sempre, el grup és obert a tothom, tothom hi 
està convidat i tots hi són benvinguts.
Visca Sant Jaume, Tivissa i la seva Festa Major!!!

EQUIP FUTBOL 
VETERANS TIVISSA

Ha arribat la Festa Major i un cop més tenim l’opor-
tunitat de dedicar unes ratlles a l’activitat que, des del 
1999, forma judoques a Tivissa.
No volem ressaltar cap resultat esportiu, ni cap núme-
ro que ens posicioni com a club més o menys impor-
tant dins el territori. El que sí volem és transmetre un 
gran agraïment als alumnes i famílies per la confiança 
que ens han donat al llarg d’aquests anys. Sabem que 
tots els alumnes que han passat pel Club de Judo, tant 
si han volgut ser competidors com si només s’ho han 
volgut passar bé fent esport, s’han emportat la medalla 
de: l’amistat, l’autocontrol, el respecte, la modèstia; en-
tre moltes altres virtuts. Perquè fer judo és molt més 

que fer un esport, és créixer com a persona. Aquesta és 
la medalla que volem que guanyin els nostres alumnes, 
la que tota la vida podran portar a sobre.
I com diem a judo a l’hora de començar l’activitat:   
HAJIME!!! Molt bona Festa Major!!

CLUB DE JUDO
EBREALCUB
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Ja s’ha acabat el curs. Com cada any ha estat ple 
d’aventures i experiències fantàstiques que mai 
oblidarem. Com el Correllengua dedicat al teatre, 
la cantada de nadales, Carnaval, la Diada de Sant 
Jordi i les colònies a l’Espluga de Francolí, entre al-
tres. Sobretot hem gaudit de la Setmana Cultural, 
aquest any dedicada a la Festa Major. Què bé que 
ens ho hem passat amb els gegants, amb la jota i la 
dansa, amb els tallers i la gimcana!
Tota l’escola voldria donar les gràcies a tots els col-
laboradors que hem tingut al llarg del curs en totes 
les activitats que hem portat a terme. Moltes grà-
cies a tots.

Però ara toca gaudir de la  Festa Major del nostre 
poble que arriba carregada de diversió, emoció, 
alegria, bons menjars amb família, balls, gegants, 
música, petards, correfocs...
Visca la Festa Major de Tivissa!!

ESCOLA
MARCEL·LÍ DOMINGO

Com cada any, hem arribat de nou a la Festa Major. 
Esperem que tornin els del poble que viuen fora, 
per compartir amb ells totes les nostres tradicions.
Aquest any, com altres vegades, hem fet un taller de 
sardanes i, per primer cop, un taller de jota i per la 
festa, a la Baranova, podrem fer una bona rotllana i 
acabarem la dansa amb la jota.
Com cada any, l’AVET compartim amb l’Ajuntament, 
l’homenatge a la gent gran. Passem amb ells una 
bona estona, agraïts del que han fet per nosaltres, 
el temps que ens dediquen i l’experiència que ens 
regalen.
Des de l’AVET, els que ballem sardanes i jotes, els 
que fem pilates i punta de coixí i la resta de socis, us 
desitgem una bona Festa Major.

ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS ESPERANÇA 
DE TIVISSA
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Benvolguts veïns i veïnes, enguany els Grallers de 
Tivissa i el poble tenim el goig de celebrar les ‘bodes 
de plata’, ja són 25 anys els que la música dels grallers 
arriba a molts de vosaltres!
Arran de la iniciativa de la junta dels gegants de l’any 
1992 es va impulsar un grup de grallers que poc li va 
costar formar-se, moltes gràcies a tots des d’aquí ja 
que potser sense vosaltres no hi hauria hagut mai 
aquest element musical al nostre poble.
Gralles seques, canyes de tenora, teflon, una caixa, un 
timbal i molta paciència per part de tots, alguns fins i 
tot se’ns tallaven els llavis de tant bufar fins que poc a 
poc començaven a sonar les primeres notes i les pri-
meres cançons.
Va ser per Sant Blai de 1993 on vam fer la primera 
actuació amb només tres cançons i poc a poc vam 
anar guanyant llistat de cançons així com perdent, 
també, companys músics que van voler formar part 
de la primera fornada. Des d’aquells inicis a ara han 
canviat les gralles, les canyes, la caixa, el timbal així 
com, també, els actors i ens hem quedat amb molt pe-
tit comitè, dificultant les sortides ja que gairebé tots 
som necessaris per poder actuar. 
I així fins enguany on volíem tornar a pujar a Sant Blai 
per poder celebrar aquest event d’ara fa 25 anys però 
no va poder ser ja que la pluja ho va evitar, però al mal 

temps bona cara, ja que aquesta pluja va fer que tor-
nés a rajar la font que s’havia assecat durant l’hivern!
D’aquells principis encara toquem algunes cançons 
que ja formen part de les mítiques com el Valset Va-
lencià, el Vals-Jota, Gener i Febrer, Ballet de Déu,..
tot i que, encara que ens costi, intentem incorporar 
algunes cançons noves ja que les gralles de claus ens 
permeten tocar cançons que abans no podíem fer-ho 
i com és la nostra Dansa de Tivissa.
Les últimes trobades amb o sense la colla dels Ge-
gants del Barri d’Avall de Tivissa, han sigut a Llaberia, 
Botarell, Reus, Valdealgorfa,.... i evidentment a dies 
assenyalats del poble com la Festa Major de Sant 
Jaume, la Fira de Nadal, l’Home dels Nassos i alguns 
events que vagin sorgint al llarg de l’any.
Enguany tornarem a sortir amb força per celebrar la 

nostra Festa Major i desitgem que les nostres can-
çons sonant pels carrer del poble us facin ‘olorar’ que 
estem de Festa Major!

Disfruteu de la Festa Major de Tivissa i salut per a 
tothom!

GRALLERS
DE TIVISSA

MANS
UNIDES
Mans Unides va néixer com a resposta a una crida 
de la comunitat internacional a reunir esforços per 
acabar la fam al món. Malauradament, gairebé sei-
xanta anys després, la lluita continua, doncs malgrat 
tot, encara hi ha molts milions de persones que es-
tan mancats dels nutrients bàsics.
Nosaltres volem contribuir a una transformació, 
més justa per a tothom. La seguretat alimentària 
es pot aconseguir però cal treballar-ho. Cal que ens 
posem en el mateix pla d’igualtat, caminant de la mà 
amb els més empobrits per compartir el que verita-
blement importa.
Des del col·lectiu de Mans Unides us desitgem una 
molt bona Festa Major de Sant Jaume a tothom.



17

Feia tems que ens havien suggerit des de la Lliga 
Contra el Càncer de Tarragona i les Terres de l’Ebre 
que estaria bé que a Tivissa hi hagués una delegació 
per fer d’enllaç i donar un cop de mà a qui ho pogués 
necessitar i al mateix temps donar a conèixer l’enti-
tat. I va ser així com un grup, motivats i coneixedors 
de la Lliga ens vam posar d’acord per formar la de-
legació de Tivissa. 
Estem molt contens de la bona resposta rebuda 
dels tivissans i tivissanes, ens heu fet costat en 
tots els actes que hem organitzat; la veritat ens ha 
sorprès tant a nosaltres com als ponents que han 
vingut a presentar xerrades. El Francesc Vallespí va 
explicar què és la Lliga; la FUNCA, que hi ha Grups 
d’Ajuda Mútua GAM’s i com està tot encaixat dins 
de la Lliga per donar el suport necessari. El Dr. Joan 
Borràs, President de la Lliga, ens va parlar sobre 
el cribratge del Càncer de Colon i la necessitat de 
fer-nos les proves de prevenció. El Dr. Antoni Azon, 
Dermatòleg de l’Hospital Sant Joan de Reus, ens 
va explicar com protegir-nos del sol, que la pell té 
memòria i que hem d’anar en compte per evitar el 
càncer de pell.

La delegació de Tivissa va participar en el Seminari 
Prospectiu “Visió compartida del futur desitjat”, en 
el qual es va exposar el passat, present i futur de la 
Lliga aquest any que celebra el seu 25è aniversari. 
Val a dir que l’Ariana Pinyol va participar per vide-
oconferència a la festa del 25è aniversari, essent 
l’únic membre de les delegacions que va néixer el 
mateix any que es creava la Lliga. 
Properament us presentarem una nova xerrada 
esperant, com en les anteriors, que sigui també del 
vostre interès.
I com no, tots junts hem xalat, hem participat i hem 
fet la nostra aportació econòmica en els actes que 
ha organitzat la delegació de Tivissa per, d’aques-
ta manera i mica en mica, assolir els objectius de la 
Lliga. Actes com el Vermut Solidari amb la projecció 
de curtmetratge “Ametlles Crues” del Pedro Vall-
demolinos de ca les Júlies, les caminades nocturnes 
seguint les consignes marcades, la participació en 
la XII edició de la Cursa de Muntanya de Tivissa, les 
festes on ens hem trobat totes les Delegacions de 
la Lliga de la Ribera d’Ebre per fer possible els con-
certs Solidaris “SOMNIS D’UNA NIT”... 

Ja només us volem convidar a participar en la ”III 
Caminada Nocturna” que tindrà lloc per festes el 
dia 20 de juliol. Segur que xalarem. Serà el primer 
tast del que vindrà després... LA NOSTRA FESTA 
MAJOR!!! Gaudim-les tots junts!!!

LLIGA CONTRA
EL CÀNCER
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Bona Festa Major!
Un any més estem aquí per poder desitjar-vos una 
bona festa. 
Il·lusionats en la nostra missió ja portem uns quants 
anys a Tivissa i uns quants més fent Campaments a 
la Febró (Prades) i després Llaberia (Tivissa) gràcies 
a l’ajut i al suport de Msn Subirats, a qui recordem 
amb molt afecte.  

Especialment però,aquest any, la Fundació Esforç 
ha celebrat,aquest passat Nadal, el 25è aniversari 
del Pessebre Vivent. Una data molt important per 
la Fundació però també per tot el poble de Tivissa i 
per la contrada. Durant aquests 25 anys són molts 
els tivissans i tivissanes que d’una manera o altra 
han participat al Pessebre, i molts visitants del po-
ble, voltants i de llocs més allunyats que han vist i 
gaudit d’aquest.

Durant aquest anys el Pessebre ha anat creixent, 
evolucionant i adaptant-se fins al dia d’avui, en que 
podem afirmar que es tracta d’una de les tradicions 
nadalenques més arrelada de la zona. Però cal fer 
una mirada als inicis per poder valorar tot el camí 
que s’ha recorregut i tota la feina feta.

Els inicis…
El Pessebre Vivent de Tivissa neix com una repre-
sentació teatral nadalenca organitzada per l’Esplai i 
amb la participació de nens i nenes i joves del poble. 
Volia transmetre als espectadors el sentit del Na-
dal cristià valent-se amb fragments dels Pastorets 
de Folch i Torres, combinades amb quadres bíblics 
i muntatges musicals. Es va fer al Saló Parroquial, 
un teatre annex a l’església parroquial de Sant Jau-
me de Tivissa. El Saló Parroquial feia temps que no 
s’utilitzava i es va haver d’adequar per poder aco-

llir la representació va haver-hi un treball voluntari 
dels membres de l’esplai parroquial. 
Aquella primera representació va ser tot un èxit, el 
que va animar a repetir l’experiència els dos Nadals 
següents però malauradament l’estat del Saló, que 
necessitava una gran inversió per poder continuar 
acollint aquestes representacions, va fer plante-
jar-se deixar de fer-les en aquella ubicació. L’esplai 
volia continuar oferint alguna cosa que recordés a 
petits i grans el sentit del Nadal i les tradicions ca-
talanes nadalenques de la nostra terra. És així com 
neix la idea de traslladar-ho a la seu de l’esplai, la 
Casa de les Monges, aprofitant els espais que ofe-
reix aquesta antiga casa pairal. El primer any que 
es representa el Pessebre Vivent a dins de la Casa 
de les Monges, s’ocupa bona part la planta baixa de 
l’edifici, i en les diferents sales i espais es van combi-
nant els fragments teatrals, els muntatges musicals 
i els quadres bíblics nadalencs. 

Fins avui…
Ja dins de la casa de les Monges, l’any següent es 
va decidir ocupar també amb els quadres del Pes-
sebre la resta de sales de la planta baixa i les sales 
de la planta primera. Això comportà un repte d’or-
ganització en el muntatge i desmuntatge ja que les 

FUNDACIÓ 
ESFORÇ
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mateixes sales que acaben convertides en les di-
ferents escenes s’utilitzen també per les diferents 
activitats. Així doncs, des de mitjans d’octubre fins 
finals de gener l’esplai bull d’una activitat frenètica 
de construcció de quadres del Pessebre, d’assa-
jos de les escenes dels Pastorets i dels muntatges 
musicals, de les representacions durant les dates 
de Nadal i del desmuntatge. Aquesta convivència 
dins de la casa de les diverses activitats que obliga 
a desmuntar els quadres cada any comporta una 
extra de feina respecte a altres Pessebres Vivents, 
però també és vist com una oportunitat a la inno-

vació. Aquest fet fa que molts dels visitants vagin 
venint any rere any a veure el Pessebre i gaudir de 
les novetats que cada any s’hi van introduint.  Sem-
pre amb l’objectiu que el visitant surti de la visita 
del Pessebre amb un somriure i amb el missatge del 
que és el Nadal.

I així fins arribar als 25 anys! Tota una fita! Han 
estat molts anys d’esforç, de dedicació, assajos, de 
treball voluntari, de convivència intergeneracional 
i d’integració de nouvinguts que han participat de 
manera entusiasta en el Pessebre. Durant aquests 
25 anys han participat en les diferents edicions uns 
1600 actors, a part dels col·laboradors en la cons-
trucció i en l’organització. GRÀCIES!

Activitats que volem compartir amb vosaltres…
 Són diverses les activitats que la Fundació realitza 
durant l’any i que reverteixen en el bé del veïns de 
Tivissa, però també de molts nens i nenes i famílies 
d’arreu:
Diada de Sant Blai: La Fundació Esforç s’encarrega  
de les cucanyes de després de dinar i ajuda al Patro-
nat de Sant Blai en altres tasques durant la diada.
Processó de Divendres Sant: La Fundació s’encar-
rega de l’organització de la processó, la cura dels 
vestits i teles dels passos, del grup d’armats (tam-
bors).

Campaments i escola d’estiu a Llaberia:  Aquesta 
és una de les activitats més importants de la Funda-
ció. Aquest any 2017 hi han participat 360 perso-
nes entre nens/nenes, monitors, personal de cuina 
i manteniment. Durant aquestes dates es bequen a 
molts nens i nenes amb pocs recursos econòmics 
(aquest any s’han donat 122 beques) i es facilita la 
realització de pràctiques a persones que han realit-
zat el curs de monitor o director de lleure. 
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Cal remarcar que aquestes activitats es realitzen 
a les instal·lacions de Campaments Juvenils que 
la Fundació té a Llaberia. Aquests Campaments 
es van posar en funcionament l’any 1994 i es van 
construir des de zero. L’Esforç econòmic i humà 
per poder construir aquestes instal·lacions ha estat 
importantíssim i pràcticament sense cap ajuda de 
l’Administració. 
Ajuda als necessitats: En coordinació amb els Ser-
veis Socials i Càritas s’atenen a famílies i persones 
en una situació difícil. En concret se’ls facilita roba, 
menjar i puntualment ajuts econòmics. Es fa el se-
guiment dels casos i es manté un “robè” per les per-
sones que ho necessiten. 

Participació en activitats locals i altres: La Fun-
dació participa en diferents activitats locals com 
la Fira de Nadal, també en reunions i trobades del 
MCECC (Moviment de Centres d’Esplais Cristians 
de Catalunya), participació en la trobada de moni-
tors de Catalunya, i en altres activitats en les que 
se li demana col·laboració com la trobada MID a 
Tortosa, casals...
Butlletí i web: S’editen 6 números del butlletí que 
s’envien a més de 300 persones i entitats. 
Vols rebre’l? T’agradaria fer-te soci i ajudar-nos? 
Ves a la nostra seu o truca’ns i endavant!

Avui som aquí per felicitar la nostra Festa, la Festa 
Major de Tivissa.
La Festa Major és alegria, l’espill de la nostra identi-
tat, la guia, el timó i la dolça brisa per gaudir-la tant 
de dia com de nit i valorar-la.

Així com ser capaços de valorar la tradició radiofò-
nica que té Tivissa, les ganes d’escoltar la ràdio, de 
sentir-nos-la realment nostra. 
Estimar-se la ràdio és una manera d’estimar la gent 
que l’ha vist nàixer i tots aquells que l’envolten. Es-
timar la Ràdio és estimar Tivissa.

Un any més agraïm als col·laboradors, als parti-
cipants, als fidels oients i una abraçada molt forta 
a l’Escola Marcel·lí Domingo pel seu gran treball i 
participació i la LLIM Ding Dong que sempre felici-
ten als seus alumnes per aquest mitjà.

Seguim amb el viatge, que el tren de Tivissa Ràdio 
no para mai.

Amb tota la gran passió que sempre posem des de 
Tivissa Ràdio, bona Festa Major de Sant Jaume !!!

TIVISSA  
RÀDIO
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CONTA 
CONTES

ORFEÓ 
TIVISSÀ 

En aquesta ocasió, per tal de celebrar la Festa de 
Sant Jaume, el Grup de Conta Contes de Tivis-
sa, volem fer una recopilació d’algunes imatges. 
D’aquesta manera, simplement, fem un recordato-
ri d’alguns dels contes i activitats que hem pogut 
compartir amb els infants i amb totes les persones 
que encara se senten nens i nenes, agafem embran-
zida per  poder seguir realitzant aquesta tasca tant 
gratifi cant i continuar amb la nostra il·lusió: Con-
tant Contes. 

Hi havia una vegada ... La Festa de Sant Jaume 
de   Tivissa de 2018... El conte està per contar...
Desitgem que cadascú de valtros pugui es-
criure la història d’aquestes festes de la mane-
ra més gratifi cant.
Bona Festa Major, Sant Jaume 2018!

40 anys són els que aquest any 2018 celebrem l’Or-
feó Tivissà.  Va ser l’any 1978 quan vam començar, 
gràcies a mossèn Subirats, i amb la direcció de Pere 
Mercader, de Benicarló.  L’any 1983, va ser l’Andreu 
Martínez, de la Sénia,  qui ens va dirigir fi ns l’any 
1987, any que provisionalment, el  tivissà  Antoni 
Cabré ens va fer de director.  I des del 1988 i fi ns el 
2013 el Manel Castellnou, de Vandellòs, ens va di-
rigir. Des del 2014 i fi ns l’actualitat és la Pilar Vega, 
la nostra directora.
40 anys, són anys, i molts anys per una entitat asso-
ciativa. Estem dins de la FCEC (Federació Catalana 
d’Entitats Corals).  Ens agrada molt cantar i anem 
donant a conèixer el nom de Tivissa pels pobles on 
anem a cantar. A Tivissa hi cantem unes dues ve-
gades l’any, pel concert d’estiu de Sant Jaume i pel 
concert de Nadal.
Aquest 2018 estem fent “extres” a  Tivissa i també 
fora vila. La XXIV Mostra de Cant Coral de la Ribera 
d’Ebre havia de ser al novembre de 2017 i, com no 
va poder ser, es va canviar al 25 de febrer i la vam 
fer a Tivissa. El 18 de març, vam marxar amb auto-

bús cap a la Bisbal d’Empordà, on vam poder cantar 
amb la Petita Lola, la coral Cypsella, el cor Carre-
ras Dagas i les Vox, al Teatre Mundial.  Va ser un dia 
complert amb visita al museu de la Ceràmica i amb 
concert per la tarda. 
A principi de juliol tenim el concert d’estiu de Sant 
Jaume, que serà amb el cor Iubilo d’Alcanar.
L’altra cosa diferent que farem, serà cantar el dia del 
pregó de Sant Jaume. Després del pregó us dedica-
rem unes cançons.
I ja cap als voltants de Nadal, farem el tradicional 
concert.
Us desitgem una molt bona Festa Major de Sant 
Jaume i que la música sempre estigui viva i no deixi 
mai de sonar.
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Ara que ja tenim el curs pràcticament acabat, tots 
els alumnes del Ding-Dong i les educadores us vo-
lem desitjar una fantàstica Festa Major i unes bo-
nes vacances. Ara toca gaudir del temps de lleure, 
dels amics i la família. De no matinar i tardes molt 
llargues. Tot plegat ens donarà forces per començar 
el proper curs.
Ara però, nosaltres tenim ganes de festa, de veure 
gegants i caps grossos, de fer xerinola i de riure i ba-
llar, us encoratgem a que ho feu amb nosaltres. Són 
dies de festa i xalera.
Com sempre, al llarg dels mesos que dura el curs, 
els nostres infants han crescut, han madurat i han 
après moltes coses i nosaltres les educadores tam-
bé hem crescut i hem après moltes coses d’ells. És 

Que Tivissa és un poble actiu, dinàmic i esportista, 
ningú ho pot negar.  Això ens porta a estar sempre 
disposats a organitzar i participar en activitats es-
portives, tant a nivell local com nacional. Cros es-
colar, campionat de bitlles, jornada de jocs popular, 
olimpíades escolars, competicions de futbol sala i 
handbol, cursa de muntanya, cursa de btt “a per la 
cabra”, tirades de petanca, competicions de judo,... 
tots ells han comptat amb organitzadors i/o partici-
pants del nostre poble.
El ventall d’activitats esportives que podem fer els 
tivissans és tan ampli que, des de l’infant més petit 
fins a la persona més gran, poden fer alguna acti-
vitat esportiva permetent-los-hi gaudir de tots els 

un plaer per nosaltres participar d’aquesta època 
tant important de la vida dels vostres fills i filles. Us 
agraïm la confiança i aprofitem també les vacances 
per començar el nou curs amb energia renovada.

Bon estiu i bona Festa Major!!!!

avantatges que això suposa per la salut. Cursets de 
natació per a totes les edats a partir dels sis mesos, 
gimnàstica aquàtica, psicomotricitat a nivell esco-
lar, judo, gimnàstica de manteniment per a la gent 
gran, zumba, pilates, ioga, excursions populars per 
descobrir el nostre entorn natural, són exemples 
del que ha pogut fer el tivissà durant aquest any.
Aquest ventall esperem ampliar-lo aviat amb la 
construcció del pavelló poliesportiu que s’iniciarà 
aquest mateix any. Un projecte important i molt 
reivindicat durant anys, i que ara podrem tirar en-
davant amb el convenciment que esdevindrem, una 
vegada més, un referent de serveis i qualitat de 
vida.
Aquesta gran tasca és possible gràcies a l’estreta 
col·laboració entre l’Ajuntament i les diferents enti-
tats del poble. Per això, volem agrair la seva implica-
ció i el treball fet, cosa que ens permet donar un mi-
llor servei i establir més bones relacions amb tots.
I com no pot ser d’una altra manera, la Festa Major 
de Sant Jaume d’aquest any ha de ser un viu reflex 
de tot això, una festa activa, dinàmica, participativa, 
on tots fem pinya per fer moure el poble de Tivissa.
Molt bona Festa Major a tothom!!

LLIM
DING-DONG 

REGIDORIA  
D’ESPORTS
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Un any més, ens tornem a trobar al programa de 
Festa Major, per desitjar-vos que gaudiu d’aquests 
dies. 
El nostre club va celebrar l’any passat els 20 anys 
d’existència, presentant una nova exposició al Casal 
Cultural, on la majoria dels vehicles exposats eren 
tivissans. Tivissans perquè els seus propietaris ho 
van ser fa molts anys i avui encara ho són. Tot i que 
també vam exposar algun vehicle que tenia les se-
ues arrels molt més lluny. 
Com sempre, los nostres ral·lis han esdevingut una 
jornada de trobada dels socis i amics, que  és un en-
riquiment cultural, per les visites que complemen-
ten les nostres sortides motoritzades.

REVISTA  
TIVISSA

TIVISSA CLÀSSICS  
CARS CLUB

Amics i amigues ja som al bell mig de l’estiu i, com 
no pot ser d’altra manera, la festa de Sant Jaume, 
el nostre patró, ja és aquí! Desitgem que estigueu 
preparats per gaudir durant uns quants dies de la 
temporada més alegre de l’any.
   Estem segurs que espereu amb moltes ganes el 
pregó de festa, l’homenatge a la gent gran, les nits 
de ball, disbauxa i xaranga, les activitats per als 
nostres menuts, la tradicional cursa i l’espectacular 
correfoc de cada any. 
   La vostra revista us acompanyarà després, quan 
tota la festa s’hagi acabat, per fer-vos memòria de 
les estones agradables que haureu passat. Com 
sempre us oferirà les notícies i reportatges que 
donaran fe que com les festes de Tivissa no n’hi ha 
enlloc!
   Us volem recordar, a més a més, que la Revista 
també us donarà testimoni de tots els actes i acti-
vitats que tinguin lloc al municipi la resta de l’any, a 
més d’incloure altres seccions diverses que us pu-
guin aportar entreteniment i informació.
Que passeu uns magnífics dies de Festa Major! Vis-
ca Sant Jaume i Visca Tivissa! Felicitats als Jaumes, 
Santis, Annes, Joaquims i a tothom! 
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SOCIETAT 
OBRERA 

La Societat Obrera vol felicitar a tot el poble en 
aquesta Festa Major i encoratjar-lo a gaudir-la amb 
avidessa, responsabilitat i consciència.
La Festa major és per recordar i compartir. Aprofi-
tem, doncs, l’avinentesa per recordar-vos les activi-
tats dutes a terme en el darrer any i convidar-vos a 
participar en les que seguirem organitzant.
Com a entitat, seguim immersos en el nostre Pla 
Estratègic que vol dinamitzar la nostra entitat dins 
de la vila i al territori. En aquesta línia, hem seguit 
desenvolupant el Pla de Promoció i Divulgació d’ac-
tivitats econòmiques vinculades al territori iniciat a 
finals del 2016 i durant aquest darrer any hem dut 
a terme les activitats següents:

• Tast de vins particulars, de l´Eloi Cedo. Un 
despertar als sentits i un èxit de participació.
• Tast de cervesa artesana de la Fundació Dal-
mases, a càrrec del nostre veí Adrià Saladié i 
Bernat Dàmaso i amb molt bona afluència de 
jovent.
• Tast de cervesa artesana l´Anjub, a càrrec 
de Xavi Carim. Una empresa local i un tast de 
territori.
• Tast de cervesa artesana Ginesart (prevista 
per a finals del mes de juny) amb formatges 
del Mas de les Codines. Productors arrelats 
als pobles i economia local.
• El Buscavins. Activitat lúdica dirigida al jo-
vent i organitzada pel jovent (Heura Jardí, 
Agnès Pallisé i Ferran Jardí). Un acte per con-
viure i xalar.

• Enquesta d’opinió a la joventut de la vila. Els 
joves volem parlar i participar.
• Presentació del llibre del moranovenc Mi-
quel Esteve No deixis mai de mirar al cel. Edi-
torial Columna.
• Presentació del llibre de Martí Gironell La 
força d´un destí. Editorial Columna i premi Ra-
mon Llull 2018.

Seguim treballant amb l’objectiu de fer la presenta-
ció i promoció de més productors d’altres sectors i 
fer noves propostes culturals i estem aconseguint, 
poc a poc, ser un referent en la dinamització de les 
activitats empresarials locals i culturals que es de-
senvolupen a la comarca amb abast nacional.
Com la majoria haureu observat el nostre esperit 
històricament compromès, participatiu, democràtic 
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i de progrés ens porta a organitzar xerrades, con-
ferències i taules rodones, sobre temes d’actuali-
tat i que entenem que preocupen a la societat. En 
aquest sentit, volem remarcar :

• L’acte en defensa la Democràcia, el vot i els 
drets civils. On van participar càrrecs electes 
municipals i supramunicipals de partits i enti-
tats a favor del dret a decidir.
• La col·laboració activa en l’organització de l’1 
d’Octubre de 2017.
• L’acte de suport als presos polítics. Que va 
comptar amb la presència de polítics locals, 
representants locals de l´ANC, Omnium, CDR 
i que van ser els encarregats de penjar la pan-
carta reivindicativa.

• L’emotiu reconeixement als tivissans jutjats 
i represaliats pel franquisme. Amb la partici-
pació d’historiadors, representants d’entitats 
memorialístiques i l’assistència de gran nom-
bre de familiars d’aquests represaliats.

Cal remarcar el ferm posicionament de la SOT en 
defensa dels drets civils, la llibertat i
la justícia social que han d’ésser els ítems que ens 
han de permetre decidir el nostre futur com a ciu-
tadans lliures. Gaudim, doncs, d’aquestes diades, 

xalem amb els amics, veïns i familiars, però tinguem 
un moment de reflexió per recordar els docents 
amenaçats, els bombers perseguits, els ciutadans 
represaliats i atonyinats, els exiliats i especialment 
els presos politics i les seves famílies.
No hi som tots i els volem a casa !!!!.
Tivissans/es bona Festa major.
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Trobareu les solucions a la pàgina web de l’Ajuntament www.tivissa.cat a partir del dia 30 de juliol del 2018.
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SITUA LES IMATGES AL SEU INDRET



28

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

22.30 h
III CAMINADA NOCTURNA
Des de la plaça de la Baranova 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 plaça de la Co-
operativa.

19.00 h
CERCAVILA
Inici de Cercavila de Gegants pels car-
rers i places del poble.
Enguany ens visiten les Colles Gegan-
teres de: Gegants de Vilassar de Dalt, 
Gegants de Vilafranca del Penedès i Ge-
gants del carrer d’Avall de Montbrió del 
Camp i, com no, la Colla Gegantera del 
Barri d’Avall de Tivissa acompanyats pels 
grallers de Tivissa.

Tothom està convidat a ballar i gaudir 
amb el so de les gralles i uns gegants 
centenaris 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 tinguin i vulguin participar.

Recorregut: plaça Cooperativa, carrer 
Costa de l’Era, carrer Era, plaça de les 
Sitges, plaça del Caragol, carrer Ample, 
carrer Murada, plaça Baranova, carrer 
Església, carrer Estanislau Figueres, 
plaça pla de Rafel Domènech, plaça del 
Mercat, carrer del Mercat, carrer 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 Gegantera del 
Barri d’Avall de Tivissa

00.00 h
NIT JOVE
Comencem la festa fins a la matinada 
amb la festa Imagina Ràdio. Hi hauran 
moltes 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 poliesportiva de la Foig

11.00 h
VISITA - HOMENATGE ALS 
NOSTRES AVIS
Visita domiciliària als avis amb dificul-
tats 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 esti-
mats. Els nostres avis i àvies que sempre, 
amb tot i per tot, tenim al nostre costat 
donant-nos suport i tota la seva estima-
ció. 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 especta-
cle de Revista.

Amb la col·laboració de l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes i l’AVET.
Lloc: pati de l’Escola

19.00 h
Mentre esperem el pregó de festa, 
comencem a estimular 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 autori-
tats locals i representants de les enti-
tats 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 pre-
gó de Festa Major a càrrec del president 
Artur Mas i Gavarró. En finalitzar es 
desvetllarà el guanyador del dibuix ofi-
cial de la samarreta Sant Jaume 2018 i 
se’n lliurarà un exemplar a tots els parti-
cipants del concurs.

Un cop s’hagi inaugurat la Festa Major 
gaudirem de l’actuació de l’orfeó tivissà 
que ens oferirà un petit concert.
Lloc: plaça de la Baranova

23.30 h
BALL
Ball a càrrec de l’orquestra Centauro. 
Procedent de Castelló formada per 8 
polivalents músics que fan que pugui 
tenir un repertori molt dinàmic i sor-
prenent. Gran show que no deixarà in-
diferent a ningú, t’atreveixes 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.

20  DIVENDRES

22  DIUMENGE

21  DISSABTE
24  DIMARTS

25  DIMECRES
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Processó pels carrers de la vila acom-
panyada pels Gegants del Barri d’Avall 
de Tivissa i per la xaranga Xim Xim Mig 
Grau.

Es prega no aparcar vehicles en el recor-
regut 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 petits de la casa però també 
pels més grans!
Lloc: carrer de la Foig

19.30 h
BALLADA DE SARDANES
Tradicional i popular ballada de Sarda-
nes! Podrem gaudir i ballar de la dansa 
popular catalana amb la Cobla Mirant-
font.
Lloc: plaça de la Baranova

23.30 h
BALL
Ball a càrrec de l’orquestra Welcome 
Band. El seu repertori està dirigit a tota 
la gent amb el cor jove, amb alguna apor-
tació a les melodies de sempre. Treballa-
des coreografies i una posada en escena 
molt impactant. 

Al finalitzar i per fer gana per esmorzar, 
ens acompanyarà 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 diverteix-te!! Si tens entre 9 i 90 
anys no t’ho pots perdre, l’emoció està 
assegurada.
Menors de 9 anys acompanyats 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 musical. 
El concert farà un viatge per tot el seu 
repertori i recordarà les cançons més 
emblemàtiques d’aquests anys. Una tra-
jectòria que ha estat mereixedora d’11 
premis Enderrock, el Premi Nacional de 
Cultura i el Premi Joan Amades; 13 tre-
balls discogràfics i prop de 2000 concerts 
arreu de Catalunya, el País Valencià, les 
Illes Balears, el Baix Aragó, el Rosselló 
francès i ciutats com Paris, Madrid, Brus-
sel·les, Bilbao i Saragossa. 25 anys a la 

carretera: en el cas dels Quicos, dalt del 
seu 4L que funciona millor que mai.
I per allargar una mica més la nit, tot se-
guit, hi haurà disco mòbil amb DJ.
Lloc: pati de l’Escola
Preu: 2 €

11.00 h
CAMPIONAT 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?
Novetat! Aquest any les inscripcions 
són també a través 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 Petanca 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 Epoque.
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 reflexa-
des al cel d’una nit esplèndida, no t’ho 
perdis!!!
Un consell!! Si  ho vols veure bé, vine a 
les Quatre Carreteres caminant. Es tan-
caran les llums 10 minuts abans de l’inici 
del Castell, així com la circulació de vehi-
cles en tot el passeig del Doctor Ramon 
Jardí i de les Quatre Carreteres.

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

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

26  DIJOUS

27  DIVENDRES

28  DISSABTE
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12.00 h
VERMUT ELECTRÒNIC
3r Vermut Electrònic Geganter. Ge-
gants, música electrònica, vermut i al-
guna cosa per picar...
Lloc: carrer Portal d’Avall i plaça del 
Portal

16.00 h
PARTIDES D’ESCACS
Tothom està convidat a participar. 
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 capgrossos i la “Senyora de 
Barcelona” fins a la Baranova acompa-
nyats per la banda de música. Un cop a 
la Baranova 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 Tivissa. Ens acom-
panyaran els amics de la xaranga Xim 
Xim Mig Grau. En finalitzar, refrigeri 
pels participants. Us animem a lluir la 
samarreta oficial d’aquest any! Vine i 
participa-hi!

Sortida i arribada a la plaça de la Bara-
nova.

22.00 h
CORREFOC
Els tambors ressonen, les llums s’apa-
guen... i apareixen les espurnes, els di-

ables 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 precaució! Fem en-
tre tots un Correfoc millor.

Novament la colla dels Diables de Sant 
Andreu ens faran saltar i córrer al ritme 
del “No passaran!. No peten!”.

Recorregut: plaça  Baranova, plaça Aba-
dia, carrer Abadia, carrer Raval , carrer 
Collet, carrer Artistes, carrer Ample, 
carrer Sol, carrer Portal d’Avall, plaça 
Mercat, carrer Mercat, carreró, plaça 
Sitges, plaça Caragol, carrer Caragol, 
plaça Rafel Domènech, carrer Estanis-
lau Figueres i plaça Baranova.

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

No us cremeu que la festa continua!

NOTA: es prega extremar les precau-
cions i no aparcar vehicles al llarg del 
recorregut.

00.00 h
BALL DE NIT
Continuem la festa amb l’orquestra 
NOVA SATURNO, interpretarà tot ti-
pus de repertori i tot seguit, xaranga 
pel poble amb Xim Xim Mig Grau. Pre-
pareu-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 flotador i baixaràs millor!!
Lloc: Avinguda de Catalunya i carrer 
Muntanya
Preu: gratuït
NOTA: Es prega no deixar vehicles apar-
cats de les 07.30  fins 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.tivis-
sa.cat) o a l’Oficina 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 Fre-
ginal

Recorregut:  
SORTIDA: 
Carrer del Freginal.
Recorregut: c/ Freginal, Sant Blai, Pa-
drells, 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 recorregut de la cursa de les 
18.00  fins les 21.00 h.

22.00 h
HAVANERES
Donem per acabada la Festa amb la can-
tada d’havaneres amb el grup Penjats de 
l’ham. A la mitja part es servirà el tradi-
cional 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 seri-
en anunciats amb la suficient antel·lació.

29  DIUMENGE

Gaudiu 
de la Festa 
amb seny i 
precaució!
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Horari de recollida d’escombraries:

Horari d’obertura d’establiments:

Venda de samarretes oficials 
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 oficial: 6,00 €
Amb la compra de 3 samarretes en tindràs una gratuïta

Barrets: 4,00 €
Ventalls: 3,00 €

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 2018 a www.tivissa.cat

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

NOTES D’INTERÈS
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ABOCADOR
GESTIÓ I RECUPERACIÓ  
DE TERRENYS, S.A.
Paratge de Magrells, s/n Ap. Correus 85
Móra d’Ebre
629 115 448

SUB.AIGUA
AQUALIA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA
C/ Castell, 7 - Baixos Tivissa
900 814 081
Averies 900 814 082
www.aqualia.es

CAMPING
CÀMPING ALBERG TIVISSA
C/ Foig, 3 Tivissa
977 417 316 · 652 480 805
informacio@albergcampingtivissa.cat
www.albergcampingtivissa.cat

ALLOTJAMENT
HOSTAL BRASERIA TIVISSA
Passeig Sant Isidre, 2 Tivissa
977 418 020 · 615 319 826
info@hostaltivissa.com
www.hostaltivissa.com

GUIALTOUR ALLOTJAMENTS
C/ Ample, 11 Tivissa
654 372 914
guialtour@outlook.com
www.guialtour.com

CASA RURAL LA MURADA
C/ Murada, 9 Tivissa
679 927 926

CASA RURAL CA LA LOLA
C/ Escoles, 15 La Serra d’Almos
977 418 199
ramondelaserra@yahoo.es
www.calalola.net

MAS D’ALERANY
C/ Escoles, s/n La Serra d’Almos
696 761 939 · 680 563 427
roser@masdalerany.com
www.masdalerany.com

ARQUITECTES I TÈCNICS
ARQUITECTE TÈCNIC RAFEL 
PELEGRÍ BRULL
C/ Muntanya, 13 P02 Tivissa
677 070 259
rafelpelegri@gmail.com

RADDIARQUITECTES
C/ Rocaverdura, 11 Tivissa
977 417 589 · 676 075 513
info@raddiarquitectes.com
www.raddiarquitectes.com

ASSESSORIA
ASSESSORIA OLESA
C/ Ample, 23 Tivissa
977 417 381 · 652458797
assessoriaolesa@telefonica.net

BARS I RESTAURANTS
BAR LES ESCALES
C/ Hospital, 7 (1er pis) Tivissa
649 472 141

RESTAURANT BAR 2000 I 
PICO
C/ Costa de l’Era, 4 Tivissa
977 418 050
danielinoelia@hotmail.com

BAR RESTAURANT LA 
SOCIETAT
C/ Rocaverdura, 4 Tivissa
977 417 540

GELATERIA YOLANDA
C/ Muntanya, 20 Tivissa
977 418 031

HOSTAL BRASERIA TIVISSA
Passeig Sant Isidre, 2 Tivissa
977 418 020 · 615 319 826
info@hostaltivissa.com
www.hostaltivissa.com

KEMPES- BAR MUSICAL
C/ Hospital, 5-7 Tivissa

LLESQUERIA CAFETERIA 
ILERCA
C/ Caragol, 32 Tivissa
608 047 867 · 642 677 375

MISSAMAROI- BAR 
RESTAURANT PIZZERIA
Av. Catalunya, s/n Tivissa
977 418 177 · 696 456 382
missamaroi@gmail.com
www.missamaroi.com

BAR CENTRE DE SERVEIS
C/ Caserna, 4-6 Tivissa
660 021 767

BAR CÀMPING- ALBERG
C/ Foig, 3 Tivissa
635 404 552

CENTRE RECREATIU 
DARMÓS
Pl. Major de la Mata, 7 Darmós

CARNISSERIES
CARNISSERIA PEPITA
C/ Sant Blai, 9 Tivissa
977 418 002 · 620 669 547
jsaladiepages@hotmail.com

TOCINERIA ANTONET
C/ Costa de l’Era, 20 Tivissa
666 919 786
marisafortuny@gmail.com

CELLERS I COOPERATIVES
AGRO-TIVISSA I SECCIÓ DE 
CRÈDIT S.COOP.C.LTDA
C/ Costa de l’Era, 13 Tivissa
977 418 153 · 977 418 242
cooperativa@tivissa.e.telefonica.net

AGRÍCOLA I SC DE LA SERRA 
D’ALMOS
C/ Major, 17 La Serra d’Almos
977 418 125
coopserra@telefonica.net
www.serradalmos.com

CELLER CEDÓ ANGUERA
Crta. La Serra d’Almos- Darmós, Km 
0,200 La Serra d’Almos
699 694 728
celler@cedoanguera.com
www.cedoanguera.com

COMERÇOS
NEGOCIS I 
EMPRESES
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CELLER AIBAR 1895, SL
C/ Bassa, 2 Darmós
977 417 532 · 639 321 367
celleraibar@agricoles.org
www.celleraibar.eu

CELLER ANGUERA 
DOMÈNECH
C/ Sant Pere, 2 Darmós
977 405 857 · 654 382 633
angueradomenech@wanadoo.es
www.vianguera.com

CELLER JOAN D’ANGUERA
C/ Major de la Mata, 23 Darmós
977 418 348 · 639 270 245
joan@cellersjoandanguera.com
www.cellersjoandanguera.com

MAVA SOCIETAT AGRÍCOLA.
SL -CELLER CAIRATS
C/ Era, 4-16 Darmós
685 194 743 · 685 194 745
mava@cellercairats.com
www.cellercairats.com

VINYES D’EN GABRIEL
Crta. Darmós- La Serra d’Almos s/n 
Darmós
977 418 307 · 609 989 345
info@vinyesdengabriel.com
www.vinyesdengabriel.com

BODEGA SERRA DE LLABERIA
Av. Vidal i Barraquer, 12 8é-4ª 
Tarragona
977 824 122
info@serradellaberia.com
www.serradellaberia.com

COMERCIAL
ALBERT ALONSO
C/ de la Font, 15 Tivissa
977 418 397 · 690 271 782
ferreteriaalbert@yahoo.es

CONSTRUCTORS
CONSTRUCCIONS 
CASTELLNOU, SCCL
C/ Artistes, 7 Tivissa
687 718 583
castellnouobres@gmail.com

REFORMES JOSEP Mª 
MANUEL
C/ Sant Blai, 13 Tivissa
977 417 512 · 627 539 328
reformesjmmanuel@gmail.com

CONTRUCCIONS ORIOL
C/ Caragol, 60 Tivissa
649 701 316
orioltivi@live.com

CONSTRUCCIONS GOLMO 
2003
C/ Societat Obrera, 3 Tivissa
977 823 223 · 639 106 418

CONSORCI
CONSORCI SERRA DE 
LLABERIA
C/ de la Foig, 5 Tivissa
977 417 544
consorci@serrallaberia.org

DISTRIBUÏDOR GAS-OIL
R. PERPINYÀ-CARPER, SL
Crta. Móra d’Ebre, s/n Tivissa
977 417 310
les4rodes@gmail.com

DISSENY I MODA
ANKH BELLYDANCE S.C.P
C/ Font, 17 Tivissa
618 093 928
info@ankhbellydance.com
www.ankhbellydance.com

ELECTRICISTES
ELECTRICISTA JAUME 
ASENJO BASSONS
C/ Portell, 20 Tivissa
977 418 215 · 679 390 332

ENGINYERIA GEOLÒGICA
GEOSUD
C/ Marça de Dalt, 18 2n Tivissa
666 885 244
infogeosud@gmail.com
www.geosud.es

ENTITATS FINANCERES
BANC SANTANDER
C/ Ample, 23 Tivissa
977 417 381 · 652 458 797
aosolesa@agentes.bancosantander.es

BBVA
C. del Mercat, 7-9 Tivissa
977 418 251
www.catalunyacaixa.com

CAIXABANK S.A.
C/ Costa de l’Era, 11 Tivissa
977 408 510
www.lacaixa.es

ESTÈTIQUES
ESTÈTICA ELENA
C/ Ample, 4 Tivissa
683 117 205

ESTÈTICA MONTSE
Pl. Sitges, 1 Tivissa
666 322 021

DEPILART
C/ Trosset, 35 Tivissa
608 836 288
laserdepilart@gmail.com

MIME’T
C/ Caragol, 2 Tivissa
676 805 075
@mimetcentredestetica

SUBLIM CENTRE ESTÈTICA 
INTEGRAL -YOLANDA ALTÈS
C/ Lluís Companys, 19 bx Móra la Nova
977 401 047

EXCAVACIONS
EXCAVACIONS PERELLÓ - 
BIGORRA
C/ Collet, 17 Tivissa
977 418 114

SERVEIS FORESTALS I 
EXCAVACIONS TIVISSA S.C.P.
Plaça Abadia, 3 Tivissa
651 515 387 · 657 648 852
serveisforestalstivissa@yahoo.es

FARMÀCIA
FARMÀCIA MANUELA 
BAYARRI
Pl. de les Sitges, 9 Tivissa
977 418 201

FERRADOR
FERRADOR DIEGO 
GONZÁLEZ REBOLO
C/ Marça de Dalt, 11 Tivissa
658 023 791
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FERRETERIA
ALONSO SERVEIS
C/ Font, 15 Tivissa
977 418 397 · 690 271 782
ferreteriaalbert@yahoo.es

FISIOTERÀPIA
FISIOTERÀPIA FERRAN
C/ Sant Blai, 31 C Bx D Tivissa
618 871 342
fsaladieborras@gmail.com

FORNS DE PA
FORN DE PA ROSANA
C/ Mercat, 1 Tivissa
977 417 436 · 628 904 670
rosana_saladie@hotmail.com

FORN DE PA I PASTISSERIA 
SALADIÉ
C/ Ample, 7 Tivissa
665 673 480 · 669 258 569
peplota66@gmail.com

FRUITES
CERIMA CHERRIES
Crta.de La Serra d’Almos, s/n Tivissa
977 265 219
cerima@cerimacherries.com
www.cerimacherries.com

FRUITES PERELLÓ, CB
C/ Padrells, 10 Tivissa
977 417 509 · 629 201 078
fruitesperello@hotmail.com

FUSTERIES
FUSTERIA JOAN PARREU
C/ Sant Blai, 3 Tivissa
977 418 240

FUSTERIA PELEGRÍ
C/ Muntanya, 13 Tivissa
977 418 176

VILANOVA FUSTES SCCL
C/ Camí de les Hortes, 5 Móra d’Ebre
977 400 078
info@vilanovafustes.com

GIMNÀS
EBRESPORT
C/ Sant Blai, 15 Tivissa
977 417 569 · 616 093 693

INFORMÀTICA
TERAFLOPS
C/ Artistes, 15 Bxs Tivissa
636 769 191
info@tflops.com
www.tflops.com

TALLER MECÀNIC
TALLER CASTELLS
Pol. Ind. “La Verdaguera”, Nau B1  
Móra d’Ebre
647 573 981
info@maquinariacastells.net
www.maquinariacastells.com

TALLER ESTEVE
C/ Freginal, 3 Tivissa
628 308 150
estevemp1989@gmail.com

MARCS
ADOLF BRULL, S.L
C/ Padrells, 30 Tivissa
977 418 011
comer@brull.com
www.brull.com

MARCS ROJALS
C/ Rocaverdura, 5 Tivissa
977 418 010

MERCERIA I LLANES
MERCERIA GEMMA
C/ Castell, 5 Tivissa
977 417 510

TRIKOTEM
C/ Jacint Verdaguer, 2 Cambrils
977 106 713
trikotem@gmail.com
www.trikotem.com

ÒPTICA
OPTICALIA- CENTRE VISUAL 
EUROPEU
C/ Rocamora, 22 Reus 
977 750 313
centrevisualeuropeu@hotmail.com

PODÒLOGA
PODÒLOGA SARA 
WELLINGTON
Mas Valparaiso Crta TV-3031 Tivissa
977 417 336 · 669 436 947

PEIXATERIA
PEIXATERIA GUZMAN
C/ Ample, 36 Tivissa
644 288 647

PERRUQUERIES
PERRUQUERIA ANNA
C/ Ample, 38 Tivissa
Pl. Major de la Mata, 8 Darmós
610 524 898
annam.sabat@gmail.com

PERRUQUERIA Mª CARME
C/Ample, 1 Tivissa
977 417 424

PERRUQUERIA VADEPÈLS
C/ Esglèsia, 2 bx Tivissa
977 417 357 · 699 977 406
juanisilva1979@hotmail.com

PERRUQUERIA TENDÈNCIES 
MARTA NAVARRO
C/ Artistes, 5 Tivissa
647 632 012
marta1975navarro@gmail.com

PINTORS
PINTOR JOSEP Mª CEDÓ 
PERELLÓ
C/ Hospital, 17 Tivissa
977 418 343

PINTOR RAMON ARAGONÉS 
MARGALEF
C/ Sol, 27 P01 Tivissa
977 418 260 · 638 086 283
ramaragones@gmail.com

PLANTES I FLORS
PROJECTES FLORALS TIVISSA
C/ Murada, 9 Tivissa
679 927 926
projectesfloralstivissa@gmail.com

QUEVIURES
LA BOTIGUETA D’EN XAVIER
C/ Ample, 9 Tivissa
676 172 857 · 636763996
labotiguetadenxavier@gmail.com
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QUEVIURES GORETTI
C/ Ample, 31 Tivissa
977 417 308
gorettiargo@gmail.com

QUIOSCOS
PAPERERIA ROSA - LOTERIES 
I APOSTES DE L’ESTAT
C/ Sol, 12 Tivissa
977 418 377

QUIOSC CARAGOL
C/ Caragol, 13 Tivissa
653 160 141

PUBLICACIÓ
REVISTA L’OLIVÉ
C/ Raval, 14 Tivissa
667 515 767
revistaolive@gmail.com

SERRALLERIES
SERRALLERIA ENRIC
C/ Sant Blai, 3 bx Tivissa
977 417 487 · 639570457
serralleriaenric@hotmail.com

SERRALLERIA GURRERA, CB
C/ Raval Nou, 9 Darmós
606 065 209

TRANSPORTS
AGÈNCIA DE TRANSPORTS 
TIVISSA - SILVA. SL
C/ Societat Obrera, 3 Tivissa
977 823 223 · 639 106 418

TRANSPORTS JOSEP PINYOL
C/ Abadia, 3 Tivissa
977 417 526

TAXISTES
TAXI JOAN JARDÍ
Av. Catalunya, 1 Escala B 3rB Tivissa
610 464 908

TAXI FANNY SALADIÉ CABRÉ
C/ Portell, 10 Tivissa
977 418 003 · 680 175 274

AGÈNCIA VIATGES
VIATGES APAK 2005, SL
Av. Comarques Catalanes, 20 
Móra d’Ebre
977 414 137 · 629 474 197
antonio@ebreturisme.cat

XURRERIA
XURRERIA SOLÉ
C/ Llena, 10 Tivissa
977 417 614 · 630 813 159
xurreria.sole@gmail.com

EMPRESES ACTIVITATS
TIVISSAROCKS
C/ Nou, 25 Tivissa
626 387 610
info@tivissarocks.com
www.tivissarocks.com

CATSUD
C/ de la Font, 24 Tivissa
626 684 917 · 636 162 426
info@catsud.com
www.catsud.com
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