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SALUTACIÓ 

Alcaldessa Ptegoners

Tivissanes i tivissans,

Des d'aquest espai aprofito per adreçar-me a tots vosaltres en un 
programa de festes molt especial a causa de la pandèmia del 
COVID-19 en què estem immersos i que des del mes de març 
passat ens ha canviat el dia a dia a tothom.

Hem estat molts dies confinats i des d'aquí us dono les gràcies pel 
civisme que heu mostrat  i de la col·laboració en tantes i tantes 
circumstàncies que d'un dia per un altre se'ns presentaven. Segur 
que ens ha fet més grans com a poble i la solidaritat que heu 
mostrat n'és un exemple. Vam estar molts dies tancats a casa però 
a poc a poc, el nostre poble es va anar desconfinant i hem pogut 
retornar a una nova normalitat a la qual ens hem hagut d'adaptar. 
Hem anat reobrint pràcticament tots els serveis municipals amb 
tots els protocols que han calgut, que en són molts, i fent 
pedagogia de manera continuada per fer entendre que no podem 
fer les coses de la mateixa manera en què les fèiem abans. És un 
exercici, aquest de fer pedagogia, que ens pertoca a tots i totes i 
cal anar repetint que això és cosa de tots i totes i que cal seguir 
totes les recomanacions de seguretat (distància, higiene i 
mascareta) en totes les situacions: a la feina, al carrer, a les 
botigues, als bars, a les reunions d'amics... En qualsevol lloc i en 
qualsevol situació.

I això ens porta a parlar d'aquesta festa major de Sant Jaume 2020. 
No vam voler anul·lar-la, perquè no es tracta de no celebrar-la, 
però sí que hem d'entendre que si hem estat capaços de tornar a 
aquesta nova normalitat i adaptar-nos a les noves mesures a la 
feina, a les botigues, a la piscina... també hem de ser capaços de 
fer-ho a l'hora de gaudir d'una festa major en aquesta nova  
normalitat. Sabem que hi ha actes molt nostres que enguany les 
condicions no ens permetran fer (la dansa, el correfoc, les 
sardanes, la cursa, el ball...) però també volem que tot el que us 
hem preparat des de la comissió de festes i des del consell de 
joventut, que sí que podem fer, sigui per celebrar la nostra festa 
perquè també ens cal gaudir i celebrar aquests dies dels nostres 
patrons sant Jaume i Santa Anna. Actes en els quals haurem de 
mantenir aquesta distància física de seguretat, en què caldrà dur la 
mascareta, però que de ben segur ens faran xalar i evadir-nos de 
la realitat tan dura que estem vivint. Teatre musical, molts concerts 
asseguts, homenatge a la gent gran diferent, espectacles per als 
més petits... Això sí, us demanem més que mai que ho feu amb 
respecte i seny i que penseu sempre en els altres. Ara toca pensar 
que qualsevol acte irresponsable de no compliment d'aquestes 
mesures ens pot comportar un perjudici a la comunitat i, sobretot, 
a tots els més vulnerables, als nostres iaios i iaies i a totes aquelles 
persones de risc.

COL·LECTIU SANITARI
Cada vespre, a les 8 de la tarda, la majoria de balcons i finestres s'obrien amb 
llargs aplaudiments. Aquests aplaudiments passaran a la història d'aquells dies de 
pandèmia però, sobretot, el que guardarem de ben segur a la memòria serán 
aquelles persones que van estar a primera línia, com el col·lectiu sanitari. 

La lluita contra el coronavirus ha posat en valor, més que mai, la tasca que 
realitzen els i les professionals sanitaris, el col·lectiu més exposat. Físicament, amb 
un alt nombre de contagis, el col·lectiu amb el contagi més alt, i malauradament, 
també en pèrdues. Però també emocionalment, corrent una marató de fons 
plena d'incerteses.

La feina diària del col·lectiu aconsegueix que milers de persones afectades per 
aquest virus desconegut puguin curar-se, però va més enllà. També están fent un 
gran esforç  per ajudar a aquelles que necessiten consell, cures o atenció. 
Continuen exposant-se diàriament per vèncer el més aviat posible la pandèmia i 
arrisquen la seva salut i la del seu entorn perquè en un futur el més proper 
possible totes i tots poguem tornar a sortir de casa sense risc de contagi.

El pes de la responsabilitat, la presa de decisions i la tasca asistencial d'aquests 
mesos ha esdevingut una sobrecàrrega que cal reconèixer i agrair. I des de 
l'Ajuntament volem agrair a les voltant de trenta persones que al nostre municipi 
es dediquen a cuidar i curar. La seva feina, però també vocació, deixen un 
missatge d'esperança. Cal també no abaixar la guàrdia per superar aquesta 
pandèmia. 

A totes i tots, el més sentit agraïment.

Per això i per tota la feina ingent que han fet i 
continuen fent cada dia –perquè com dèiem, 
això no s'ha acabat-, hem volgut donar la veu 
perquè ens donin el tret de sortida a la festa 
major, al col·lectiu sanitari del nostre poble. 
Metges, metgesses, infermers, infermeres, 
assistents socials, treballadores de residències, 
d'atenció domiciliària, farmacèutiques... que són 
qui millor ens poden assessorar i ensenyar com 
hem de fer una festa major segura.

Des d'aquí vull fer arribar el nostre reconeixement 
per la seua dedicació i la seua feina en moments 
tan durs i complicats i també el nostre agraïment 
per tota la seua ajuda en tots els moments en què 
els hem necessitat i tots els consells que ens han 
donat sobretot durant aquests dies. Són el 
col·lectiu que vetlla a tota hora per nosaltres i cal 
agrair-los aquesta dedicació i fer cas dels seus 
advertiments i consells.

Visca la Festa Major de sant Jaume!

 Montserrat Perelló Margalef
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Benvolgudes famílies.

Ja torna a arribar la Festa Major del nostre 
estimat poble, Tivissa. 

Amb la festa arriben també les ganes de 
compartir el temps amb la família, els amics, 
i sobretot moltes ganes de carrer, de plaça, 
moltes ganes de xalar, de divertir-nos… 
moltes ganes de fer el que els nostres 
infants voldrien fer sempre. I més després 
d'aquests mesos difícils que hem passat tots 
i totes, superant la incertesa i la por dels 
grans i també l'avorriment i el 
desconeixement dels nostres petits.

Els infants del nostre poble tenen la sort de 
poder créixer en un entorn privilegiat, un 
entorn que hem viscut, passejat, respirat, 
corregut i, sobretot, que hem agraït quan 
hem pogut sortir amb els nens i nenes. Ara 
estem en aquests dies que els permeten 
passar temps i jugar al carrer, tranquils, 

despreocupats i amb els amics. Aquest any 
serà diferent, no ho podem oblidar, però 
continuaran els tombs pel poble, els jocs a 
la Baranova, al camp de futbol, al pati de 
l'escola o al poliesportiu i durant tot l'estiu a 
la piscina. 

Des de l'AMPA, durant tot l'any, procurem 
que els infants de Tivissa tinguin tot un 
assortit d'activitats que els ajudin a divertir-
se, a estar en contacte amb l'entorn, a 
aprendre i sobretot a créixer com a 
persones. Donem suport a l'escola en el seu 
dia a dia, gestionem el menjador escolar 
amb la cura que suposa sabr que les nenes i 
nens on més aprenen és en el moment en 
què estan més relaxats. 

Hem passat un curs estrany, que ha acabat 
de forma sobtada i sense les nostres 
estimades festes de Fi de Curs, el comiats 
dels nois i noies de 6è, l'Extrafesta o les 

Olimpíades Locals. També hem realitzat 
tasques que no havíem imaginat, com 
repartir mascaretes per tots els infants de 
Tivissa o col·laborar en la recollida de diners 
per l'Hospital Sant Joan de Déu.

Se'ns presenta un curs ple d'interrogants, 
però la voluntat de la junta de l'AMPA és 
que els infants gaudeixin, aprenguin i tinguin 
una experiència de poble que faci que 
quan siguin adolescents i adults siguin 
persones completes i que la seva vivència 
de Tivissa els faci bons ciutadans crítics i 
actius. A pesar dels dubtes i incerteses 
continuem treballant pels nens i nenes de 
Tivissa. Esperem seguir comptant amb 
l'ajuda de totes les persones del poble i 
institucions per que així pugui ser.

Molt bona Festa a tothom!

Ha passat un any més. Hem arribat a Sant Jaume, però 
enguany és molt diferent.

Hem viscut moments molt difícils, però ho hem superat i 
hem de donar valor a tot el que ens ve per endavant i 
aprofitar, si podem, per estar junts i trobar-nos als actes 
que es puguin fer.

Esperem molt aviat poder reprendre les nostres activitats 
de la jota, la sardana, les classes de ioga i la punta de coixí.

Hem demostrat ser un poble unit, i com a poble i sota la 
protecció de Sant Jaume, puguem passar una bona Festa 
Major!

Des de l'AVET, us ho desitgem.

Tota la Junta

Associació de Veïns

 de L'esperança
Com tots sabeu, aquest any, derivat de la pandèmia per COVID 
19, està sent molt difícil per al col·lectiu de gent gran, ja que ha 
estat un dels grups més afectats per aquesta malaltia. El centre 
ha estat tancat durant 3 mesos, però, finalment, hem pogut 
tornar-lo a reobrir, i tornar a una nova normalitat.

Necessitem tornar a reviure bons moments en companyia, com 
són els moments que es viuen a la Festa Major. L'esperem amb 
molta il·lusió, i volem gaudir-la amb els nostres familiars i amics.

Nosaltres al centre així ho intentarem, fent activitats que ens ho 
facin passar bé i que ens facin sentir vius!

Bona festa de Sant Jaume!
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Bombers Voluntaris

La Festa Major 2020 ja és aquí, al nostre poble, i això sempre és motiu 
d'alegria i celebracions amb els familiars i els amics. Tot i què enguany no serà 
com sempre degut al risc de la pandèmia pel virus Covid19.

Des del nostre col·lectiu volem adreçar-nos a tots els veïns per dir-vos que 
seguirem estant al servei de tots vosaltres i vetllant per al bon funcionament 
de la població. Tots volem gaudir de la festa i enguany ens trobarem amb 
moltes restriccions en algun acte per participar, on intentarem gaudir com a 
bons tivissans. Però hi ha una cosa que ens diferencia, i és que si sobresurt 
una emergència a la qual hem de donar resposta, no dubtarem a deixar-nos 
la pell, posar-nos la roba de bomber, equipar-nos bé i amb el nostre vehicle 
sortir el més ràpid possible cap al lloc del servei.

Sabem que són temps complicats i que haurem de fer sacrificis i perdre'ns 
activitats, però ho tenim que fer amb el convenciment que el que fem ho fem 
per ajudar els altres. Durant la pandèmia no em deixat d'estar al costat dels 
nostres ciutadans, i em col·laborat en les tasques més transcendentals de 
l'estat d'alarma.

Com cada any, seguim aprenent del nostre treball i dels cursos de formació i 
de les pràctiques, participem de cremes prescrites dins i al costat del nostre 
terme municipal i responem als serveis d'urgència i rereguarda quan en som 
necessaris. No podem estar parats i encara que no ho sembli, sempre 
intentem donar el millor de nosaltres. Ens exigim que el parc tingui sempre un 
alt grau de professionalitat i amb l'ajuda de tots els components del parc, any 
rere any, mantenim el nivell. Estem en temps difícils i esperem com fins ara el 
suport del nostre Ajuntament per tenir el parc sempre a dalt de tot del 
municipi, de la comarca i de la nostra Regió de Terres de l'Ebre.

Cal que ens ho passem bé i que gaudim de la festa, però amb moderació i 
molt coneixement… Molt bona Festa Major 2020!

Lo jovent no és només festa i oci. Lo jovent tenim preocupacions, 
interessos, inquietuds i gustos diversos. Lo jovent també té, per 
tant, moltes coses a dir i a aportar al poble. Quan es parla de la 
gent jove (pa tou, que diuen) es parla d'una generació a qui han 
educat dient-li que, tard o d'hora, haurà de marxar del poble. Amb 
aquesta idea al cap és ben difícil voler-se implicar en la presa de 
decisions i en la vida associativa de Tivissa. Però, malgrat això, lo 
jovent, que ja no som només pa tou, hem decidit organitzar-nos i 
aprofitar un espai obert de nova creació per dir-hi la nostra. El 
Consell de Joventut de Tivissa és un òrgan de participació obert a 
tota la gent jove que tingui interès en el disseny i implementació 
de polítiques i propostes locals de joventut. Este òrgan, que 
compta amb el recolzament i reconeixement de l'ajuntament, vol 
ser un espai de trobada, diàleg, reflexió i creació per posar en 
comú les inquietuds que compartim lo jovent del poble i buscar 
mecanismes innovadors per gestionar les necessitats del nostre 
col·lectiu. Tot i que per culpa de l'excepcional situació causada per 
la pandèmia de la Covid-19 les primeres trobades del Consell de 
Joventut de Tivissa s'han centrat en la festa major del poble, la 

tasca que durem a terme va molt més enllà. Perquè la gent jove es 
pugui quedar a Tivissa o hi pugui tornar, hi ha una sèrie de 
problemàtiques que han de ser tractades i millorades: l'habitatge, 
la feina, les propostes culturals, la salut, la formació... totes estes 
necessitats han d'abordar-se amb polítiques que escoltin la veu del 
jovent. Amb este objectiu, el Consell de Joventut segueix reunint-
se i convidant a què més gent assisteixi a estes reunions per 
conversar sobre tots estos temes i molts altres per demostrar que 
verdaderament la joventut té molt a dir.

Durant aquest curt mes d'existència, el Consell de Joventut s'ha 
reunit regularment amb per idear actes de festa major fets per i 
per als joves amb la dificultat afegida que han hagut de ser 
adaptats a les distàncies de seguretat per la Covid-19. No ha estat 
un repte fàcil i esperem que en propers anys puguem deixar volar 
la imaginació sense restriccions de distància. Per ara, però, ens les 
hem enginyat perquè, malgrat tot, la joventut puguem xalar (amb 
seny!) d'esta festa excepcional de Sant Jaume!

Salut i bona Festa Major! Us esperem a futures reunions del 
Consell de Joventut!
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L'escola és:  benvingudes, rialles, projectes, panellets, 
trobades, més rialles, descobriments, els mestres, les 
mestres, aprenentatges, festa de la tardor, cantada de 
nadales, Carnaval, les disfresses, pregó, sentir-se guapos, 
famílies, colònies, excursions, emocions, poesia, contes, 
biblioteca, la cuineta, experiments,  Sant Jordi, llibres, 
festival, sentiments, aplaudiments, grups, amics, amigues... 
Quantes coses en un curs i encara ens en deixem! Aquest 
curs però, no ha sigut com els altres, moltes coses s'han 
quedat pel camí, tot i que, d'una altra manera, hem fet el 
possible per viure-les: els balcons es van  omplir de roses 
de Sant Jordi, varem crear històries, receptes casolanes, 
coreografies, banderoles, fins i tot algun viatge virtual.  

Per tot i més, us volem donar les gràcies a tots i totes per la 
vostra ajuda i col·laboració. 

L'Escola Marcel·lí Domingo us desitja una Bona Festa 
Major.

Escola Marcel.lí 

Domingo 

Un any més estem de Festa Major, una festa major diferent, una festa  
alterada per la Covid19.

Nosaltres, com molts veïns i veïnes, estem afectats per aquesta 
situació. Tenim les portes tancades i no podem desenvolupar la 
nostra activitat amb normalitat. Però la filosofia del judo ens ha 
ensenyat que si ens fan caure, ens hem de tornar a aixecar les 
vegades que faci falta. Aquest cop no serà diferent. Ens tornarem a 
aixecar i tornarem a gaudir de la festa que tots coneixem. No deixem 
mai de buscar aquelles petites coses que fan que cada moment sigui 
especial.

Molt bona Festa Major, 
salut i Judo

Ebrealcub Fundació Esforç

Bona festa Major tivissans/es!

Estiguem atents i SIGUEM atents des 
de la Fundació Esforç

No tot anirà bé però amb fe i la 
confiança amb Déu, tot l'equip que 
creiem fermament en l'Educació en el 
Lleure hem volgut acompanyar els 
nostres estimats acampats i famílies 
amb reptes diaris per acompanyar 
emocionalment durant aquest nou 
temps. Ens ho hem passat molt bé i fins i 
tot l'avorriment ha cobrat més sentit, 
benvingut, sí! 

Sabem, perquè així ens ho heu fet 
arribar. que hi ha persones del poble 
que també us heu sentit animats amb 
aquestes iniciatives. 

“La pandèmia ens ha ajudat a reflexionar 
sobre com vivíem aC (abans del 
Confinament), com ens diu l'expert J. 
Fernández. 

Quina oportunitat per aprendre a 
conviure millor. El dubte i la incertesa 
ens ajuda a créixer més i millor.  

Anem o hem anat de pressa i ens 
oblidem de contemplar (exercici tan sa 
que podem fer a Llaberia). I que n'és 

d'important, contemplar! La nostra vida 
pot ser més plena si sabem posar 
aquesta mateixa atenció en tot el que 
fem. Quan cuinem, cuinem. Quan 
juguem, juguem. Així, quan estem 
atents, en lloc de només passar per la 
vida, l'assaborim i la sentim. No sabem si 
aquest estiu podrem estar enmig de la 
meravella de la muntanya però el 
Campament Esforç fa el possible per 
ESTAR ATENTS I SER ATENTS. Us 
convidem a seguir mostrant estima cap 
als veïns, caps als germans, cap als 
pares; somriure, ser amables, parlar 
sense cridar i, si ens barallem 
(inevitable), demanar-nos perdó. 

Amb atenció plena “mindfulness” ho 
podem contemplar tot com si fos nou 

cada dia, i així ens seguirem descobrint. 

Seguirem donant eines, sempre que es 
pugui, per a seguir convivint en el que 

no controlem, i us convidem a aprendre 
d'aquest moment per VIURE!

Tivissans, gaudim de la festa que 
portem al cor!
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Associació de Jubilats

 i Pensionistes

Estem a primers de maig i l'Ajuntament ens ha convidat a 
participar al programa de Festa Major.

La situació d'incertesa col·lectiva que ens toca viure, les 
circumstàncies atípiques i vivències doloroses que mai 
pensàvem ens tocaria sofrir, formen part del quotidià.

Es fa més que difícil expressar-se en un programa de festa 
major. En el moment que ho fem, encara no sabem si 
aquestes ratlles es publicaran  i si es podrà celebrar cap acte. 

Per tant, benvolguts socis/es, exhortar-vos a continuar units 
en la lluita contra aquesta maleïda pandèmia, a seguir les 
directrius que ens imposen les autoritats sanitàries, a ser 
curosos i respectuosos amb la normativa que sens dubte és 
la portadora de seguretat i garantia de poder-ne  sortir. Tots 
anem dalt del vaixell. La travessia es preveu llarga i no 
exempta de perills, i som els més vulnerables.

Mitjançant Déu ens retrobarem, tot confiant que sigui ben 
aviat. Tornarem a gaudir de les activitats socials i d'esbarjo 
que formen part de la nostra identitat.

En aquesta esperança, us desitgem molta salut. Guardeu-
vos!!

Des del Futbol Sala Tivissa us volem desitjar a totes les tivissanes i tivissans, una 
bona Festa Major. Aquesta temporada ha sigut un gran any per a nosaltres a 
nivell esportiu i de resultats, i també amb el gran vincle que hem aconseguit 
fer gran entre l'equip i l'afició. 

La pandèmia ens ha aturat en una de les nostres millors campanyes des que 
es va crear el Club, però amb el vostre incondicional suport esperem l'any 
vinent poder estar un altre cop on ens mereixem i seguir tots junts per molt 
temps.

Us esperem durant la celebració de la Festa Major de Sant Jaume als diferents 
actes que tindran lloc a la pista poliesportiva de la Fotx, si és que l'avanç de la 
pandèmia ens permet portar-los a terme. 

BONA FESTA MAJOR A TOTES I TOTS!

Futbol Sala

La delegació de Mans Unides de la Parròquia de Tivissa, 
un any més, ens apropem a totes les veïnes i veïns per 
explicar-vos les activitats que hem fet i farem per recollir 
fons per aquesta ONG.

El 5 d'octubre del 2019 es va fer una trobada a Montserrat, 
en motiu del 60è aniversari de la fundació de Mans 
Unides.

Com cada any, a l'octubre, vàrem fer la tómbola solidària a 
la Fira de Móra la Nova, xocolatada popular per la Fira de 
Nadal a Tivissa, el tercer diumenge del mes de febrer es 
va fer una col·lecta a la Parròquia i el 14 de març ja teníem 
organitzat el Sopar Solidari, que per la Covid 19, no vam 
poder fer. Quan ens sigui possible, el tornarem a 
organitzar.

Ens fem ressò d'unes paraules:

"La gent de Mans Unides té cura de la dignitat de les 
persones i no es vol resignar a què aquest món, que és la 
llar comuna de la família humana, sigui sent inhòspit, 
insegur i inhumà per un gran nombre de persones".

Us desitgem una molt bona nova Festa Major de Sant 
Jaume.

La Delegació

Mans Unides Club

 Petanca Tivissa

Com cada any, el Club Petanca 
Tivissa fa un escrit explicant les 
activitats que fem durant l'any i 
felicitar la Festa Major a tots el 
tivissans.

Aquest és un any diferent, els 
petanquers no hem pogut ni 
jugar, ni entrenar per les 
competicions ni anar a competir 
i trobar-nos amb els nostres 
companys d'altres clubs.

Degut al que estem vivint en aquests moments, no 
podem gaudir del nostre esport ja que en els primers 
mesos no era possible degut a la gravetat de la situació 
i, ara que s'ha aixecat una mica el confinament, estem 
igual, ja que hi ha moltíssima gent vulnerable en aquest 
esport.

Esperem que acabi aviat, tornar a trobar-nos i continuar 
fent el que ens agrada, que és jugar, passar bons 
moments i competir.

Això sí, aquesta situació no deixarà que el Club Petanca 
Tivissa desitgi una molt bona Festa Major a tots el 
tivissans, sigui com sigui aquest any.

BONA FESTA MAJOR

Associació de Jubilats

 i Pensionistes

Estem a primers de maig i l'Ajuntament ens ha convidat a 
participar al programa de Festa Major.

La situació d'incertesa col·lectiva que ens toca viure, les 
circumstàncies atípiques i vivències doloroses que mai 
pensàvem ens tocaria sofrir, formen part del quotidià.

Es fa més que difícil expressar-se en un programa de festa 
major. En el moment que ho fem, encara no sabem si 
aquestes ratlles es publicaran  i si es podrà celebrar cap acte. 

Per tant, benvolguts socis/es, exhortar-vos a continuar units 
en la lluita contra aquesta maleïda pandèmia, a seguir les 
directrius que ens imposen les autoritats sanitàries, a ser 
curosos i respectuosos amb la normativa que sens dubte és 
la portadora de seguretat i garantia de poder-ne  sortir. Tots 
anem dalt del vaixell. La travessia es preveu llarga i no 
exempta de perills, i som els més vulnerables.

Mitjançant Déu ens retrobarem, tot confiant que sigui ben 
aviat. Tornarem a gaudir de les activitats socials i d'esbarjo 
que formen part de la nostra identitat.

En aquesta esperança, us desitgem molta salut. Guardeu-
vos!!

Des del Futbol Sala Tivissa us volem desitjar a totes les tivissanes i tivissans, una 
bona Festa Major. Aquesta temporada ha sigut un gran any per a nosaltres a 
nivell esportiu i de resultats, i també amb el gran vincle que hem aconseguit 
fer gran entre l'equip i l'afició. 

La pandèmia ens ha aturat en una de les nostres millors campanyes des que 
es va crear el Club, però amb el vostre incondicional suport esperem l'any 
vinent poder estar un altre cop on ens mereixem i seguir tots junts per molt 
temps.

Us esperem durant la celebració de la Festa Major de Sant Jaume als diferents 
actes que tindran lloc a la pista poliesportiva de la Fotx, si és que l'avanç de la 
pandèmia ens permet portar-los a terme. 

BONA FESTA MAJOR A TOTES I TOTS!

Futbol Sala

La delegació de Mans Unides de la Parròquia de Tivissa, 
un any més, ens apropem a totes les veïnes i veïns per 
explicar-vos les activitats que hem fet i farem per recollir 
fons per aquesta ONG.

El 5 d'octubre del 2019 es va fer una trobada a Montserrat, 
en motiu del 60è aniversari de la fundació de Mans 
Unides.

Com cada any, a l'octubre, vàrem fer la tómbola solidària a 
la Fira de Móra la Nova, xocolatada popular per la Fira de 
Nadal a Tivissa, el tercer diumenge del mes de febrer es 
va fer una col·lecta a la Parròquia i el 14 de març ja teníem 
organitzat el Sopar Solidari, que per la Covid 19, no vam 
poder fer. Quan ens sigui possible, el tornarem a 
organitzar.

Ens fem ressò d'unes paraules:

"La gent de Mans Unides té cura de la dignitat de les 
persones i no es vol resignar a què aquest món, que és la 
llar comuna de la família humana, sigui sent inhòspit, 
insegur i inhumà per un gran nombre de persones".

Us desitgem una molt bona nova Festa Major de Sant 
Jaume.

La Delegació

Mans Unides Club

 Petanca Tivissa

Com cada any, el Club Petanca 
Tivissa fa un escrit explicant les 
activitats que fem durant l'any i 
felicitar la Festa Major a tots el 
tivissans.

Aquest és un any diferent, els 
petanquers no hem pogut ni 
jugar, ni entrenar per les 
competicions ni anar a competir 
i trobar-nos amb els nostres 
companys d'altres clubs.

Degut al que estem vivint en aquests moments, no 
podem gaudir del nostre esport ja que en els primers 
mesos no era possible degut a la gravetat de la situació 
i, ara que s'ha aixecat una mica el confinament, estem 
igual, ja que hi ha moltíssima gent vulnerable en aquest 
esport.

Esperem que acabi aviat, tornar a trobar-nos i continuar 
fent el que ens agrada, que és jugar, passar bons 
moments i competir.

Això sí, aquesta situació no deixarà que el Club Petanca 
Tivissa desitgi una molt bona Festa Major a tots el 
tivissans, sigui com sigui aquest any.

BONA FESTA MAJOR



Aquest curs 2019-20 ha estat un curs molt diferent pel nostre orfeó. 
Hem tingut familiars als que hem hagut de fer costat, en moments 
necessaris. Familiars que ja no estan entre nosaltres i també familiars 
als que continuem fent costat dia a dia. La família de l'orfeó som tots 
i totes, cantaires i acompanyants amb suport incondicional. Per això 
volem aquest any donar-los les gràcies, siguin on siguin. Per tot això 
que us hem explicat, ens vam ajuntar amb la coral Cardó de 
Benifallet, coral on tenim en comú a la directora, la Pilar Vega 
Vilanova. Vam poder fer el concert de Nadal a Benifallet i un altre a 
Tarragona, amb la coral del Serrallo. 

Aquest any també us volem recordar beneficis que té la música. La 
música ens ha anat molt bé en aquest temps de confinament pel 
COVID19. Hem pogut gaudir de magnífics concerts virtuals per les 
plataformes digitals, de persones properes i no tan properes. 
Moments de calma, de vermut, de tranquil·litat, d'alegria, de tristor...

El llenguatge musical, tocar un instrument, CANTAR,… És a dir, fer 
música:

– Ajuda al desenvolupament de la persona, augmenta la 
intel·ligència, psicomotricitat i creativitat.

– Millora el llenguatge, la memòria, la conducta, la intel·ligència 
espacial i la capacitat d'atenció.

– Millora l'estat anímic.

– La persona aprèn mètodes de treball, té cura dels detalls i aprèn a 
planificar les seves tasques (deures de l'escola, feina, organització 
del temps…).

– Les notes a l'escola milloren perquè els nens que fan música tenen 
més facilitat pels idiomes, matemàtiques i comprensió lectora.

– És un exercici mental i físic que ajuda als adults a mantenir la ment 
desperta.

– Relaxa, elimina les tensions quotidianes. Amb la pràctica dels 
instruments, sobretot els de vent o el cant, buidem el cos dels nervis 
acumulats amb la tècnica de la respiració.

– És una forma d'expressió que apropa a tots aquells que participen 
d'un grup instrumental, coral o orquestra. S'aprèn a treballar en 
equip i a respectar el compromís del grup a través de l'assistència 
als assaigs.

– És un remei per la timidesa i la por escènica.  Ajuda a superar les 
pors i es guanya seguretat i confiança. Trepitjar l'escenari genera 
una experiència que afavoreix, amb el temps, la capacitat de parlar 
en públic amb més facilitat.

– S'aprèn un nou llenguatge, es desenvolupa l'oïda, l'agilitat, la 
independència de les mans i s'aconsegueix una millor coordinació 
física.

Aquest Sant Jaume 2020 serà molt i molt diferent. El recordarem.

Però us  desitgem una BONA FESTA MAJOR DE SANT JAUME!!!

El dia 28 de juny de ja fa més de 50 anys van iniciar-se els aldarulls 
de Stonewall a Nova York i, des de llavors, commemorem el dia 
de l'alliberament sexual i de gènere recordant no només la Marsha 
P. Johnson i la Sylvia Rivera, pioneres d'aquesta revolució, sinó a 
totes les trans, bisexuals, lesbianes, gais i intersexuals que han 
posat els seus cossos davant la policia i del poder establert per 
defensar els drets de totes.

Tot i que recordem el juny de 1969 i els disturbis de Stonewall, a 
Nova York, com un esdeveniment imprescindible per la lluita 
LGTBI+, nosaltres sempre hem existit a tot arreu. Ho hem fet a les 
grans ciutats, on hem sigut violades, estigmatitzades, perseguides 
i assassinades, però també hem existit a pobles com el nostre, on 
la nostra existència ha estat sempre reprimida, silenciada, 
amagada, negada i ridiculitzada. I és des d'esta posició, des de la 
nostra ruralitat, des del poble petit on vivim, que, enguany, 
trenquem el silenci.

Des d'esta necessitat de visibilitat i normalització neix l'associació 
LGTBI+ Tivissa, un grup de joves que, plenes de convicció, 
decidim que des del poble també s'han de defensar els drets de 
totes.

D'aquesta manera ens empoderem el passat 28 de juny, 
commemorant la nostra lluita i orgull i trencant el silenci, donem 
pas al primer acte públic: acolorir dos bancs al carrer del Freginal 
dels colors del col·lectiu juntament amb la lectura del manifest de 
presentació de la nostra entitat.

Està clar que amb aquest acte no hem erradicat les LGTBIfòbies 
que regnen el municipi, ni molt menys les que regnen el món, 
però hem aconseguit irrompre el silenci i l'estigma en què vivim. 

Donem les gràcies a totes les persones que ho va fer possible i a 
les que ho faran en un futur: queda molta lluita i no tenim 
intencions de rendir-nos.

Des de l'Associació LGTBI+ Tivissa vetllem pels drets humans de 
totes i cada una de les persones de dins i de fora del col·lectiu i 
desitgem poder seguir endavant, poder seguint sumant i lluitar 
com mai s'havia lluitat a Tivissa.

Exigim respecte i desitgem una molt bona Festa Major a totes les 
veïnes i veïns de Tivissa!

Orfeó Tivissà
Associació LGTBI+ Tivissa
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Desprès dels mesos més estranys de la nostra vida torna a ser St. Jaume, 
Festa Major a Tivissa, al moment d'escriure aquestes ratlles no sabem 
encara com serà la Festa, el que sí sabem que durant aquestes setmanes 
n'hem passat unes quantes a casa, amb els més propers, però amb el cor 
dividit pensant en els que no podíem veure. El nostre desig més gran és 
que puguem passar la Festa Major amb la família i els amics, i ni que sigui 
diferent, viure-la amb tota la intensitat del nostre cor.

Al Ding-Dong, el curs, tal com el teníem previst, se'ns va acabar el dia 12 de 
març sense previ avís. Evidentment ha estat un curs diferent i peculiar, i 
que a pesar de tot recordarem sempre. Ens devem tots plegats una forta 
abraçada, que esperem aviat ens la puguem donar. 

Benvolguts amics en el Senyor:

Mentre estic escrivint aquestes línies per la 
felicitació de la nostra Festa Major, estem vivint la 
incertesa de cap on anirà tot. No sabem si podrem 
celebrar la celebració en honor al nostre Patró amb 
normalitat. Crec que enguany ens hem de fer la idea 
que serà una festa més senzilla i austera degut a les 
normes de seguretat i prevenció, que això és el 
correcte. No podem tirar per la borda tot el sacrifici 
que hem fet durant aquests últims mesos. Hem de 
demanar al nostre Patró que intercedeixi per 
nosaltres perquè allunyi del nostre poble la 
pandèmia, que tan dolor ha causat a tantes famílies 
arreu del món, sobretot aquelles que han perdut un 
familiar i no l'han pogut acomiadar com tota 
persona humana mereix, rodejat de tots els seus i 
fer el dol com cal. No cal dir que la pregària i la 
Santa Missa per tots ells està assegurada. Que Sant 
Jaume apòstol i la Mare de Déu de l'Hospital ens 
protegeixin i ens acompanyin per sortir d'aquesta 
situació. En ells confiem i a tots vosaltres que Déu us 
beneeixi.

Molt Bona Festa Major, rodejat de les vostres 
famílies i amics. 

Mn. Ruben Garcia Molina

El juliol sempre ve carregat de bon temps, de trobades i de 
festes com la nostra La Festa Major de Sant Jaume.

Aquest any el COVID -19 pot ser la farà una miqueta diferent, 
però seguirà sent la nostra i la gaudirem com cada any.

El 2020 Tivissa Ràdio, com ja sabeu, s'ha estrenat amb el 
Facebook, on es pengen les entrevistes i els continguts de la 
Graella de Tivissa Ràdio.

El que hem sentit molt és que els alumnes de l'Escola han hagut 
d'aparcar el seu espai "News fly in the sky", però prometen al 
setembre tornar amb més força.

Mai són suficients les gràcies que cal donar als col·laboradors: 
Mossèn Rubén, Sílvia Pelegrí, Sònia Moreno, Miquel Biarnés i 
l'Escola Marcel·lí Domingo.

La paraula és la ràdio però les persones són el mitjà.

I dels agraïments passem als desitjos. El meu desig va adreçat a 
tots/es, que gaudiu dels àpats de la Festa Major, de participar, de 
compartir, de riure... En definitiva, gaudiu d'una Bona Festa Major 
de Sant Jaume 2020.

                                                                                                              
TIVISSA RÀDIO 103.2 FM

Hi va haver una època en què el protagonisme de la Societat Obrera de 
Tivissa durant la festa de Sant Jaume era principal: la majoria d'actes es 
desenvolupaven a la sala-teatre-ball, on la calor es combatia amb vanos, 
ventalls, sortides a la terrassa i abundants begudes. Això va passar i no sabem 
si tornarà. En qualsevol cas, la SOT ha volgut, l'any passat, rememorar aquelles 
festes i actes organitzant una exposició de cartells, fotografies i comentaris 
que va titular “Vida social i festiva de la SOT”. Allí, els més grans, amb nostàlgia, 
vàrem refrescar la memòria, i els joves van quedar parats de la participació i 
gentada que hi assistia. L'exposició va ser un èxit d'organització i de resultats: 
més de 360 persones van visitar l'exposició durant la setmana que va estar 
oberta.

Sant Jaume, aquest any, no serà ni com abans ni com els últims anys: el 
coronavirus ha impregnat de risc els contactes més essencials, fent-los 
evitables. Avui, finals de juny, encara no sabem com l'equip de govern 
resoldrà aquesta situació fins ara dramàtica. Esperem que en el futur, només 
incòmoda.

Des d'aquí l'animem a prendre les millors decisions.

Sigui com sigui, la SOT seguirà apostant per la promoció de l'oci i la cultura, 
que juntament amb l'esperit progressista, la defensa de la terra i el servei al 
poble, són els trets fonamentals de la institució. Us invitem a fer-vos socis.

Amb aquest esperit desitgem que podem celebrar tots les festes de Sant 
Jaume,malgrat els inconvenients de la pandèmia.

Josep Bertran Colores

President de la Societat Obrera de Tivissa

Tivissa Ràdio
Llim Ding-dong

La Parròquia La Societat Obrera
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23 Programa

 d’Actes
DISSABTE  
11.00 h

ATELIER DE FESTA MAJOR

Taller de Capgrossos per als més petits 
amb "Ateliers creatius". Porta una capsa 
de cartró i farem uns capgrossos amb 
materials reciclats.

Activitat familiar.

Lloc: plaça del Mestre Cabré

Preu: gratuït

19.30 h

CONCERT JOVE

Concert jove de tarda amb «Radio 
Reaggae», Banda d'Ska Dancehall 
Dub.

Lloc: pista de l'escola

Preu: gratuït

Aforament limitat

Organitzat pel Consell de Joventut 
Tivissa

22.00 h

SOPAR A LA FRESCA

Sopar a la fresca amb actuació de 
música itinerant.

Sopa al carrer amb la teva colla. La 
música farà cap amb l'agrupació 
musical Xino-Xano. Cal que reserveu el 
vostre espai al carrer!!

Comunicar el lloc on es fa el sopar a les 
oficines de l'Ajuntament.

Organitzat pel Consell de Joventut 
Tivissa

DIUMENGE 
10.00 h

VISITA - HOMENATGE ALS NOSTRES 
AVIS

Aquest any, degut a la Covid-19, farem 
un homenatge totalment diferent, un 
homenatge amb seguretat i les mesures 
de protecció adients a la situació actual. 
Amb la visita domiciliària obligada als 
avis i juntament amb els seus familiars 
estimats, ens acompanyarà la Banda de 
l'Escola de Música de Benissanet per 
alegrar encara més aquesta diada tan 
especial. Els nostres avis i àvies que 
sempre, amb tot i per tot, tenim al 
nostre costat donant-nos suport i tota la 
seva estimació. Per això, avui, 
homenatgem la seva trajectòria al llarg 
de tots aquests anys que ens han 
acompanyat i ens acompanyaran.

18.00 h

XERRADA-TALLER

Xerrada i taller amb «La Llatadora».

L'art de llatar amb pauma. Cultura, 
tradició i artesania riberenca. Amb la 
jove rasquerana Gisela Chortó, artesana 
de peces úniques amb fibres vegetals.

La xerrada serà oberta. El taller té 
places limitades, cal inscriure's 
prèviament i portar un drap.

Inscripcions: via whatsapp 667 219 983 
o correu electrònic: jovent@tivissa.cat

Lloc: plaça del Mestre Cabré

Preu: gratuït

Organitzat pel Consell de Joventut 
Tivissa

19.30 h

JOC MUSICAL

Posarem la nostra agilitat mental i 
coneixement musical a prova.

Hi haurà premis per als guanyadors.

Inscripcions per colles: via whatsapp 
667 219 983 o correu electrònic: 
jovent@tivissa.cat

Lloc: pista de l'escola

Preu: gratuït

Organitzat pel Consell de Joventut 
Tivissa

22.00 h

CINEMA-PICNIC

Amb la pel·lícula «La llar de Miss 
Peregrine per a nens peculiars» de 
Tim Burton. Pel·lícula per a tots els 
públics.

A la pista hi haurà cadires i taules per 
tothom.

Inscripcions: via whatsapp 667 219 983 
o correu electrònic: jovent@tivissa.cat

Lloc: pista de l'escola

Pista: gratuït

Aforament limitat

Organitzat pel Consell de Joventut 
Tivissa

DIJOUS 
10.00 h

CONTA CONTES KAMISHIBAI I 
ATELIER DE PAPIROFLÈXIA

Teatre de paper on ens explicaran dos 
contes i acabarem amb un taller de 
papiroflèxia amb "Ateliers creatius". 
Activitat familiar.

Lloc: plaça del Mestre Cabré

Preu: gratuït

17.00 h

TALLER DE LETTERING

T'agradaria endinsar-te en el 
meravellós món del dibuix de lletres 
amb retoladors de pinzell? O potser 
només perfeccionar la teva tècnica? Si 
és així, aquest és el teu taller! 

No necessites coneixements previs ni 
materials, només moltes ganes, il·lusió i 
voler sorprendre't amb la màgia que les 
lletres tenen preparades per a tu. 

Taller de lettering a càrrec d'Adriana 
Monclús.

Edat: majors de 15 anys

Lloc: plaça del Caragol

Places limitades

Patrocinat pel CERE18 19
23
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 d’Actes
DISSABTE  
11.00 h

ATELIER DE FESTA MAJOR

Taller de Capgrossos per als més petits 
amb "Ateliers creatius". Porta una capsa 
de cartró i farem uns capgrossos amb 
materials reciclats.

Activitat familiar.

Lloc: plaça del Mestre Cabré

Preu: gratuït

19.30 h

CONCERT JOVE

Concert jove de tarda amb «Radio 
Reaggae», Banda d'Ska Dancehall 
Dub.

Lloc: pista de l'escola

Preu: gratuït

Aforament limitat

Organitzat pel Consell de Joventut 
Tivissa

22.00 h

SOPAR A LA FRESCA

Sopar a la fresca amb actuació de 
música itinerant.

Sopa al carrer amb la teva colla. La 
música farà cap amb l'agrupació 
musical Xino-Xano. Cal que reserveu el 
vostre espai al carrer!!

Comunicar el lloc on es fa el sopar a les 
oficines de l'Ajuntament.

Organitzat pel Consell de Joventut 
Tivissa

DIUMENGE 
10.00 h

VISITA - HOMENATGE ALS NOSTRES 
AVIS

Aquest any, degut a la Covid-19, farem 
un homenatge totalment diferent, un 
homenatge amb seguretat i les mesures 
de protecció adients a la situació actual. 
Amb la visita domiciliària obligada als 
avis i juntament amb els seus familiars 
estimats, ens acompanyarà la Banda de 
l'Escola de Música de Benissanet per 
alegrar encara més aquesta diada tan 
especial. Els nostres avis i àvies que 
sempre, amb tot i per tot, tenim al 
nostre costat donant-nos suport i tota la 
seva estimació. Per això, avui, 
homenatgem la seva trajectòria al llarg 
de tots aquests anys que ens han 
acompanyat i ens acompanyaran.

18.00 h

XERRADA-TALLER

Xerrada i taller amb «La Llatadora».

L'art de llatar amb pauma. Cultura, 
tradició i artesania riberenca. Amb la 
jove rasquerana Gisela Chortó, artesana 
de peces úniques amb fibres vegetals.

La xerrada serà oberta. El taller té 
places limitades, cal inscriure's 
prèviament i portar un drap.

Inscripcions: via whatsapp 667 219 983 
o correu electrònic: jovent@tivissa.cat

Lloc: plaça del Mestre Cabré

Preu: gratuït

Organitzat pel Consell de Joventut 
Tivissa

19.30 h

JOC MUSICAL

Posarem la nostra agilitat mental i 
coneixement musical a prova.

Hi haurà premis per als guanyadors.

Inscripcions per colles: via whatsapp 
667 219 983 o correu electrònic: 
jovent@tivissa.cat

Lloc: pista de l'escola

Preu: gratuït

Organitzat pel Consell de Joventut 
Tivissa

22.00 h

CINEMA-PICNIC

Amb la pel·lícula «La llar de Miss 
Peregrine per a nens peculiars» de 
Tim Burton. Pel·lícula per a tots els 
públics.

A la pista hi haurà cadires i taules per 
tothom.

Inscripcions: via whatsapp 667 219 983 
o correu electrònic: jovent@tivissa.cat

Lloc: pista de l'escola

Pista: gratuït

Aforament limitat

Organitzat pel Consell de Joventut 
Tivissa

DIJOUS 
10.00 h

CONTA CONTES KAMISHIBAI I 
ATELIER DE PAPIROFLÈXIA

Teatre de paper on ens explicaran dos 
contes i acabarem amb un taller de 
papiroflèxia amb "Ateliers creatius". 
Activitat familiar.

Lloc: plaça del Mestre Cabré

Preu: gratuït

17.00 h

TALLER DE LETTERING

T'agradaria endinsar-te en el 
meravellós món del dibuix de lletres 
amb retoladors de pinzell? O potser 
només perfeccionar la teva tècnica? Si 
és així, aquest és el teu taller! 

No necessites coneixements previs ni 
materials, només moltes ganes, il·lusió i 
voler sorprendre't amb la màgia que les 
lletres tenen preparades per a tu. 

Taller de lettering a càrrec d'Adriana 
Monclús.

Edat: majors de 15 anys

Lloc: plaça del Caragol

Places limitades
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2524 19.30 h

RECEPCIÓ DELS PREGONERS

Recepció dels pregoners, el col·lectiu 
sanitari del nostre poble, per les 
autoritats locals 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 
col·lectiu sanitari del nostre poble. 

Un cop s'hagi inaugurat la Festa Major 
gaudirem de l'actuació de la nostra 
veïna i soprano Elisabeth Damas. Va 
iniciar-se en el cant a l'Escola de 
Música de Benissanet on més tard va 
entrar a formar part de la Banda i 
aquest any que ve començarà a estudiar 
al conservatori del Liceu a Barcelona.

Lloc: plaça de la Baranova

23.30 h

TEATRE MUSICAL “JO JO JO”

Un sol personatge que parla sense 
embuts, i des de tres perspectives 
diferents, de la feina, la casa, els nois, 
la família, la maternitat, les amigues i 
el futur. L'espectacle acaba sent una 
barreja d'emocions, música i humor. 
T'ho perdràs?

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

Lloc: pista de l'escola

Preu: 5 euros

DIVENDRES 
10.00 h

CERCAVILA INFANTIL

Animació a càrrec de la Companyia Xip 
Xap. Transhumància.

Avui és el dia dels petits de casa! 
Segueix l'animació infantil, acompanya 
als infants perquè passin un bon matí 
divertit.

Lloc: plaça de la Font Vella

19.00 h

CERCAVILA GEGANTS DEL BARRI 
D'AVALL DE TIVISSA

Inici de Cercavila de Gegants pels 
carrers del poble acompanyats pels 
grallers de Tivissa.

Tothom està convidat a veure passar els 
gegants sense acompanyar-los amb el 
so dels Grallers de Tivissa.

Recorregut: Inici a la plaça de la Font 
Vella, Portal, Portell, Església, plaça 
Baranova, Murada, Ample, Sant Blai, 
Societat Obrera i final de cercavila al 
carrer Magarells.

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

20.00 h

CONCERT JOVE

Concert jove de tarda amb el grup Terra 
Ferma.

Ska Fusió, mescla l'ska més clàssic amb 
altres ingredients, com el rock, el 
reggae o el hip-hop.

Lloc: plaça de la Baranova

Preu: gratuït

Aforament limitat.

Organitzat pel Consell de Joventut 
Tivissa

23.30 h

CONCERT

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

Un espectacle que combina cançó, 
teatre i cinema. Quico el Célio, el Noi i 
el Mut de Ferreries evoquen la cultura 
popular per recuperar el sentit de la 
festa. Quan la música arrelava en tots 
els àmbits de la societat, la gent del 
camp es  prenia uns dies de festa per a 
navegar pel riu fins a Buda (l'illa més 
gran de Catalunya) i admirar el mític 
«Gegant de Ferro», el far més gran del 
món.

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

Lloc: pati de l'escola

Preu: 5 euros

DISSABTE  
10.00 h

MISSA MATINAL

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 per la Xim Xim Mig 
Grau.

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

18.30 h

MISSA

19.30 h

CONCERT ACÚSTIC

Concert del duet Els xatus, amb Sergi, 
cantant de Vergüenza Ajena, i Pau Fort 
al caixó i cors. Reviure els millors hits 
de Peret, El Barrio, Estopa, GipsyKings. 
Els millors hits passats pel sedàs de la 
frescura i proximitat de la rumba 
catalana.

Lloc: plaça de la Baranova

Preu: gratuït

Aforament limitat.

Organitzat pel Consell de Joventut 
Tivissa

19.30 h

CONCERT DE TARDA

Concert de tarda a càrrec de l'orquestra 
ATALAIA. 

Concert per als que volen una música 
més tranquil.la... merengues, rumbes, 
valsos, tangos, pasdoble, clàssica, cha-
cha, mambo, etc... 

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

Lloc: pati de l'escola

Preu: 

5 euros23 25
24
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Notes26 

Venda anticipada d' entrades al web de 
l'Ajuntament tivissa.cat o a les oficines 
de l'Ajuntament. Places Limitades.

NOTA: L'organització es reserva el dret 
de possibles variacions en els horaris 
dels diferents actes. 

En aquest cas, s’anunciaria amb la 
suficient antel·lació.

Obligatori l'ús de la mascareta en tots 
els actes de la Festa Major. Cal 
portar-la de casa. Alguns dels actes 
seran asseguts en cadires.

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

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

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

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

§ Quiosc Caragol

§ Càmping Alberg 

§ Agrobotiga El Masroig

Preus:

§ Ventalls: 3,00 €

§ Bandera:11,00 €

§ Barret: 4,00 €

§ Mascareta oficial FFMM 2020: 5 €

CONCURS DE BALCONS

Decora el teu balcó o finestra amb 
temàtica de festa major.

Apunta el teu balcó al concurs. El jurat 
del Consell de Joventut votarà els tres 
balcons guanyadors, que es diran 
l'últim dia de festa major, a la mitja 
part de les havaneres.

Premis al balcó més treballat, el balcó 
més original i el balcó més reciclat.

Inscripcions via whatsapp 667 219 983 
o correu electrònic: jovent@tivissa.cat

Organitzat pel Consell de Joventut 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 2020 a 
www.tivissa.cat

L'Ajuntament espera els vostres 
comentaris i suggeriments a la nostra 
web www.tivissa.cat

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

23.30 h

CONCERT DE NIT

Concert de nit a càrrec de l'orquestra 
ATALAIA. 

Concert de rock, pop, reggae, soul, 
blues, tecno, heavy, electrònica, 
country, etc...

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

Lloc: pati de l'escola

Preu: 5 euros

DIUMENGE 
10.30 h

MISSA DE SANTA ANA

11.00 h

TOBOGAN LLANÇADERA de 100 metres

El tobogan més desitjat per a petits i 
grans. Per aquest acte cal anar vestit 
amb roba de bany. Porta't un flotador i 
baixaràs millor!! 

Lloc: Avinguda Catalunya

Preu: gratuït

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

12.30 h

VISITA DINAMITZADA 

Visita dinamitzada a Tivissa.

Sortida: espai Ilercavònia

Preu: 5 euros

Compra d'entrades: 
https://codoleducacio.com/activitats/vi
sita-dinamitzada-nucli-antic-tivissa
Organitzat per Còdol Educació

17.00 h

GIMCANA POPULAR FAMILIAR i 
D'AMICS.

Si voleu gaudir d'una tarda 
entretinguda amb els familiars o els 
amics posant-vos a prova de les vostre 
habilitats, no dubteu a apuntar-vos a la 
gimcana al whatsapp 650167281. Hi ha 
de temps per apuntar-vos fins al dia 22 
de juliol.

Lloc: proves alternatives en diferents 
carrers del poble

Preu: gratuït

20.00 h

CONCERT

A càrrec de la Banda de Música de 
Benissanet. Remember dels 60, 70, 80 i 
90. Concert de pop-rock arranjat 
especialment per la banda.

Lloc: plaça de la Baranova

Preu: gratuït

23.00 h

HAVANERES

Donem per acabada la Festa amb la 
cantada d'havaneres amb el grup 
Penjats de l'Ham.

Lloc: plaça de la Baranova

Preu: gratuït25
26
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ABOCADOR
Gestió i Recuperació de Terrenys, S.A.
Paratge de Magrells, s/n 
Ap. Correus 85Móra d'Ebre
629115448

SUB. AIGUA
Aqualia Gestión Integral del Agua
C/ Castell, 7 Bx
Tivissa900814081 · Averies 900814082
www.aqualia.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BARS I RESTAURANTS
Bar Les Ascales
C/ Hospital, 7 (1er pis)
Tivissa
649472141

Restaurant Bar 2000 i pico
C/ Costa de l'Era, 4
Tivissa
660426631
danielinoelia@hotmail.com

Bar Restaurant La Societat
C/ Rocaverdura, 4
Tivissa
977417540

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

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

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

Taverna La Llesqueria
C/ Caragol, 32 bx
Tivissa
629015123

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

Bar Centre de Serveis
C/ Caserna, 4-6
Tivissa
660021767

Bar Càmping - Alberg
C/ Foig, 3
Tivissa
635404552

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

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

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

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

L’Agrobotiga de La Serra
C/ Major, 17
La Serra d'Almos
977417429
botigalaserra@cellermasroig.com
www.cellermasroig.com

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

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

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

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

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

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

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

SUB. AIGUA
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C/ Castell, 7 Bx
Tivissa900814081 · Averies 900814082
www.aqualia.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BARS I RESTAURANTS
Bar Les Ascales
C/ Hospital, 7 (1er pis)
Tivissa
649472141

Restaurant Bar 2000 i pico
C/ Costa de l'Era, 4
Tivissa
660426631
danielinoelia@hotmail.com

Bar Restaurant La Societat
C/ Rocaverdura, 4
Tivissa
977417540

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

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

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

Taverna La Llesqueria
C/ Caragol, 32 bx
Tivissa
629015123

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

Bar Centre de Serveis
C/ Caserna, 4-6
Tivissa
660021767

Bar Càmping - Alberg
C/ Foig, 3
Tivissa
635404552

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

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

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

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

L’Agrobotiga de La Serra
C/ Major, 17
La Serra d'Almos
977417429
botigalaserra@cellermasroig.com
www.cellermasroig.com

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

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

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

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

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

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



Bodega Serra de Llaberia
Av. Vidal i Barraquer, 12 8é-4ª
Tarragona
977824122
info@serradellaberia.com
www.serradellaberia.com

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

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

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

Construccions Golmo 2003
C/ Societat Obrera, 3
Tivissa
977823223 · 639106418

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

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

DISSENY I MODA
Ankh Bellydance S.C.P
C/ Font, 17
Tivissa
618093928
info@ankhbellydance.com
www.ankhbellydance.com

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

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

ENTITATS FINANCERES
BBVA
C/  del Mercat, 7-9
Tivissa
977418251

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

ESTÈTIQUES
Estètica Elena
C/ Ample, 4
Tivissa
683117205

Estètica Montse
Pl. Sitges, 1
Tivissa
666322021

Depilart
C/ Trosset, 35
Tivissa
608836288
laserdepilart@gmail.com

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

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

EXCAVACIONS
Excavacions Perelló - Bigorra
C/ Collet, 17
Tivissa
977418114

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

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

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

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

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

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

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

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

FUSTERIES
Fusteria Joan Parreu
C/ Sant Blai, 3
Tivissa
977418240

Fusteria Pelegrí
C/ Muntanya, 13   
Tivissa
977418176

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

GIMNÀS
Ebresport
C/ Sant Blai, 15
Tivissa
977417569 · 616093693

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

TALLER MECÀNIC
Taller Castells
Pol. Ind. "La Verdaguera", Nau B1
Móra d'Ebre
647573981
info@maquinariacastells.net 
www.maquinariacastells.com
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Taller Esteve
C/ Freginal, 3
Tivissa
628308150
estevemp1989@gmail.com

MARCS
Adolf Brull, S.L
C/ Padrells, 30
Tivissa
977418011
comer@brull.com
www.brull.com

Marcs Rojals
C/ Rocaverdura, 5
Tivissa
977418010

MERCERIA 
Merceria Gemma
C/ Castell, 5
Tivissa
977417510

ÒPTICA
Opticalia - Centre Visual Europeu
C/ Rocamora, 22
Reus 
977750313
centrevisualeuropeu@hotmail.com
43204- Reus

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

PEIXATERIA
Peixateria Guzman
C/ Ample, 36
Tivissa
644288647

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

Perruqueria Mª Carme
C/Ample, 1
Tivissa
977417424

Perruqueria Vadepèls
C/ Església, 2 bx
Tivissa
977417357
699977406

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

PINTORS
Pintor Josep Mª Cedó Perelló
C/ Hospital, 17
Tivissa
977418343

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

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

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

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

QUIOSC
Quiosc Caragol- ESTANC
C/ Caragol, 13
Tivissa
653160141

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

SERRALLERIES
Serralleria Enric
C/ Sant Blai, 3 BX
Tivissa
977417487 · 639570457
serralleriaenric@hotmail.com

Serralleria Gurrera, CB
C/ Raval Nou, 
Darmós 
977417568

TRANSPORTS
Agència de Transports Tivissa – Silva. SL
C/ Societat Obrera, 3
Tivissa
977823223 · 639106418

Transports Josep Pinyol
C/ Abadia, 3
Tivissa
977417526

TAXISTES
Taxi Joan Jardí Piñol
C/ Muntanya, 9
Tivissa
610464908

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

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

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

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