
4 i 5 de desembre de 2021

Horari de la Fira, de 10.00h. a 21.00h.

Cercafira matinal amb La Banda de Música de Benissanet. 

Ja arriben els Troncs de Nadal, pels Tivissa Donkeys Fire Fighters

Tronc de Nadal

Dissabte, 4 de desembre, a les 12.00 h: Inauguració de la Fira, al carrer Hospital, pel Sr. 
Adam Tomàs i Roiget, director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a les Terres de 
l’Ebre. Tot seguit, inauguració de les diferents exposicions i visita de la fira.

mos posem les mans al cap per l'estat del català, però continuem adoptant expressions com 
show cooking enlloc de demostració de cuina. 

BALL DE GITANES de la Selva del Camp.

Els COPETS DE NEU, ritmes Nadalencs pels carrers i places de la fira.

1r SHOW COOKING LOCAL

Reial. Aquest any ve acompanyat de música i dansa

VIVA MÉXICO, viatgem a Mèxic amb el seu folklore de música i ball

Els Gegants a la Fira, a càrrec de la Colla Gegantera del Barri d’Avall i Grallers de Tivissa

Xocolatada popular, a càrrec de Mans Unides i  la Parròquia de Tivissa. 

Els COPETS DE NEU, torna a nevar per la fira

Pastorets cap a Betlem! Representació de fragments dels pastorets de Folch i Torres, a 
càrrec de la Fundació Esforç, al c/ Estanislau Figueres. (passis cada 20 minuts)

GRAN FESTA MEXICANA, endinsem-nos a Mèxic

DISCO MÒBIL. Seguim amb més música fins ben entrada la matinada amb DJ BALSEBRE, al 
carrer Hospital. (Patrocina Cerima Cherries)

ELS FOLLETS DEL BOSC.

Cercafira amb la XIM XIM MIG GRAU, 

Ball de la JOTA de Tivissa

Tronc de Nadal
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XMAS DREAMS

Deixa’t seduir per LA PERLA NEGRA i la seva veu, salsa, merengue, cúmbia i els temes més 
actuals al carrer Hospital.

Gran SORTEIG de la Fira. 1 xec regal de 150 €, 2 xecs regal de 100 € i 3 xecs regal de   50€, a 
bescanviar als comerços i parades adherits al sorteig. Al carrer Hospital.

DISCO MÒBIL fins que el cos aguanti amb el nostre DJ Local BALSEBRE, al carrer Hospital

- Tast de vins

- Atraccions infantils al Portal d’Avall.

- Corralets d’animals al c/ Estanislau Figueres

- Vine a la plaça de les Sitges a fer-te una foto al FOTOCOL de la Fira!

Aconsegueix les butlletes per al Gran Sorteig de la Fira als diferents estands de la Fira 
dipositant-la a l’urna situada al punt de l’Ajuntament.

EXPOSICIONS:  

-Exposició de Diorames realitzats per Núria Pujol de Mont-roig del Camp i per la 
Congregació Mariana - Secció Pessebrista de Reus a ca l’Hostal. 

-Exposició de figures de fusta del nostre amic Roberto Launes a Ca Valentí.

-Exposició de Bonsais de l’Associació cultural bonsai de Reus al Casal Cultural.

-Exposició Mostra 50 anys de trajectòria com a ferrer – serraller i mestra artesà de la forja, 
del Sr. Rafel Bordera Gilabert  al  carrer Sant Blai, 14.

-Exposició de pintura de Josep Maria Cedó, a ca Ximet.

TALLERS

⦁ Demostració de fer bunyols, a la plaça del Mercat per Forn de Pa Rosana

⦁ Fes el teu dibuix amb arena, a la plaça del Caragol. Horari de la Fira

⦁ Decora el Nadal, a la plaça del Mercat, amb les mans del Col·lectiu de Dones

⦁ 16.- Llates Blai. Confecció en directe d’articles de palma i espart. Al carrer Portal de 
l’Era. Horari de la Fira.
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⦁ Tallers de pauma nadalencs per infants i adults, a càrrec de la Llatadora de 
Rasquera, plaça del Caragol.
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