
Organitza:

Col·labora:

TIVISSA 2019

Revetlla de sant Joan

*Foguera:
Es convida a tots els nens i nenes a recollir cartrons i dipositar-los al lloc de la foguera
instal·lada al camp de futbol del Freginal.
 

*Precaucions:
Per motius de seguretat es prega no es tirin coets dins del recinte del pati de l’escola
durant la revetlla.
 

*Horaris programacions:
Qualsevol modificació dels horaris d’aquesta programació es comunicarà amb la
suficient antelació.
 

*Recomanacions:
No ens hem de guardar cap article pirotècnic a les butxaques. Es poden encendre i
explotar-nos al damunt.
No hem de posar mai la cara ni cap membre a sobre o davant de qualsevol article
pirotècnic encès.
Procurem encendre’l bé per l’extrem, perquè ens doni temps de retirar-nos.
No hem de llençar cap petard contra algú altre. Podem ferir-lo greument.
No hem de ficar trons dins les totxanes ni ampolles, perquè en explotar fan metralla
que surt incontroladament.
Hem de tancar les portes i finestres quan hi hagi focs d’artifici al carrer. Així evitarem
el risc que el nostre habitatge s’encengui.
 

L’organització NO es fa càrrec de la pèrdua dels tiquets.
 

En definitiva, demanem precaució i gaudiu de la revetlla!!

Notes



Dissabte, 22 de juny

20.00 h
Festival Fi de Curs 2018-2019
A càrrec dels alumnes de l’Escola Marcel·lí Domingo i dels nens i nenes de la
LLIM Ding-Dong.
 
Lloc: pati de l'Escola

Organitzat per l'Escola Marcel·lí Domingo

Diumenge, 23 de juny

11.00 h
Inici de la temporada 2019 de la Piscina Municipal.
Els dies 22 i 23 de juny i 11 de setembre l'entrada a  la piscina serà gratuïta.
Els abonaments de piscina, cursets de natació i gimnàstica aquàtica es podran
adquirir a l’Oficina d’Atenció al Públic de l’Ajuntament de Tivissa i els
abonaments de piscina al Càmping Alberg.
 

*ATENCIÓ:  tots els abonaments, cursets de natació  i gimnàstica aquàtica es
cobraran amb targeta de crèdit o dèbit (TPV).
 

*NOVETAT: tots els abonaments, cursets de natació i gimnàstica aquàtica es
podran adquirir a través de la pàgina web de l'Ajuntament, www.tivissa.cat o
per transferència bancària. Presentant el justificant de l'ingrés a l'Ajuntament
o al Càmping Alberg es podrà intercanviar pel carnet corresponent.
 
   

   
   CaixaBank, SA                            ES29 2100 4746 5202 0000 1284
   Banco Santander, SA                ES72 0049 6602 2128 1000 0938
   Banc Sabadell, SA                      ES03 0081 0422 3700 0111 7020
   BBVA                                              ES33 0182 5634 1902 0002 6420

20.30 h
Flama del Canigó
Arribada de la Flama del Canigó, al camp de futbol del Freginal.
 

21.45 h
Sopar i revetlla
Sopar popular de sant Joan amb sorteig de dos coques.
 

22.00 h
Encesa de la Foguera
Castell de foc, a càrrec de Pirotècnia Igual.

*Tiquets del sopar:
Els tiquets es poden adquirir a l’Oficina d’Atenció al Públic de l'Ajuntament i al
Càmping Alberg Tivissa, fins el dimecres 19 de juny.
Preu sopar+revetlla+1 tira sorteig= 7 €
 

*Tiquets revetlla:
Un cop acabat el sopar popular començarà la revetlla.
L’entrada es podrà adquirir a la mateixa revetlla.
Preu revetlla= 6 €

00.00 h
Ball de revetlla, a càrrec de l'orquestra GAMMA LIVE. Preparem-nos
a ballar tota la nit. Hi haurà servei de bar.
Servei de bar a càrrec dels Quintos'es 01
 

Lloc: pati de l'Escola

Dilluns, 24 de juny

18.30 h
Concert de Sant Jaume
A càrrec de l'orfeó tivissà i el cor l'Aubadera de Móra d'Ebre.
 

Lloc: església de Tivissa


