
Festes de
Sant Miquel

22, 23, 28, 29 i 30 de setembre



Dissabte, 15 de Setembre
09:00 h Repartiment del programa de festes a tot el veïnat 
 acompanyats de la Banda Municipal.

Divendres, 21 de Setembre
21:00 h Carpa Jove.

Dissabte 22, de Setembre
10:00 h IV Concentració popular de 

motos al Recinte Firal. Moto-
Motor us anima a treure 
totes les motos que tingueu 
guardades al garatge i 
participar en la trobada. Es 
farà una desfilada pels carrers del poble, en acabar hi 
haurà un vermut per a tothom al Recinte Firal.

 Col·labora: Moto-Motor.

12:00 h Campanes al vol, anunciant l’inici de les Festes Majors.

15:45 h Presentació U.E Tivenys 2018/2019.

16:00 h Gran Partit de futbol de 4a catalana.

19:00 h Ofrena de flors i fruits en honor al Patró Sant Miquel. 
Durant la desfilada les participants exhibiran els 
tradicionals “Mantons de Manila”, acompanyats de la 
Banda Municipal.

 Lloc de concentració, davant l’Ajuntament i el recorregut 
serà l’habitual.

19:30 h Al Recinte Firal, Pregó de Festes Majors a càrrec de 
Wifredó Miró Baiges, Ex. Secretari General d’UGT de les 
Terres de l’Ebre.

20:00 h Concert amb l’orquestra “Pasarela”.
23:30 h Al Recinte Firal, imposició de bandes i proclamació de 

Pubilles i Hereus.
00:00 h Gran nit de ball, amb l’actuació de l’orquestra “Pasarela”.
 A partir de la 1 de la matinada Carpa Jove.



Diumenge 23, de Setembre
08:00 h Concurs de pesca.

09:30 h Concurs d’all i oli amb unes “baldanetes” al parc 
municipal  acompanyats per l’Associació de Sevillanes 
“Punt i a Part” de Tortosa i amb l’actuació del grup de 
jota “La Gandaia” de Tivenys.

 En acabar hi haurà Concurs de Petanca.
 Col·labora: Associació de la Gent Gran.

12:00 h “Vermut electrònic”.
 Patrocina: Cantere’s, tapes i copes.

12:30 h Missa.

18:00 h Exhibició de ball de saló, a càrrec de  l’escola de ball 
Sway Dance Studio-Marc Martí i Ona Ruiz.

Divendres, 28 de Setembre
10:30 h Parc Infantil al Recinte Firal.
 Col·labora: AMPA.
 Patrocina: Banc Santander.

15:00 h Concurs de Guinyot.
 Col·labora: U.E. Tivenys.
 Patrocina: Bar Rosi.

16:00 h Tobogan aquàtic (Ubicat al carrer del Riu).

18:00 h Corre-bars acompanyats per “Los Almíbar”.  
Col·labora: Associació de Joves.

21:30 h Sopar de Colorets al Recinte Firal. Hi haurà premis a la 
colla més original en l’engalanament de la taula i concurs 
al millor postre. (A les 21:00 s’obrirà el Recinte per 
preparar les taules).

 Col·labora: Associació de Joves.  

00:30 h Festa Imagina Ràdio.



Dissabte, 29 de Setembre
09:00 h Cercavila amb la banda municipal.

11:00 h Campanes al vol. 

11:30 h Missa en honor al Patró Sant Miquel.  

13.00 h Festa homenatge a la gent gran, al Recinte Firal 
acompanyats per la Banda Municipal. Es farà una 
menció especial per a la dona més gran del nostre 
municipi: Josefa Beltran Piñol, nascuda l’any 1912.

15:15 h Gran partit de futbol de 4a catalana.

17:30 h Recepció a l’Ajuntament del President de la Diputació de 
Tarragona, l’Il·lustríssim Sr. Josep Poblet. Visitarem les 
obres de la carretera i del Recinte Firal subvencionades 
per la Diputació i ens acompanyarà a la resta d’actes de 
la tarda. 

18:00 h Processó en honor al Patró Sant Miquel. El recorregut 
serà l’habitual.

18:30 h Ballada de la Jota de Tivenys al Recinte Firal acompanyats 
de la Banda Municipal. 

20:00 h Correfocs a càrrec de la 
Colla de Diables “Lo Golafre” 
de Tortosa. 

 (Us recomanem veure les normes 

de seguretat que hi ha al darrera).

21:30 h Sopar de germanor elaborat pels nostres cuiners, al 
Recinte Firal.

23:30 h Ball de Festa Major amb l’orquestra Nova Saturno.
 A partir de la 1 de la matinada Carpa Jove amb Dj’s locals.
 
 Dia de la Lliga Contra el Càncer.



Diumenge, 30 de Setembre
11:00 h Missa i Processó.

13:30 h Diada de la paella. 

 Gaudeix de l’entorn, en companyia d’una bona paella. 
Vine a la Diada!  
Al Parc Municipal, s’observarà la qualitat de la cuina 
de Tivenys que estarà qualificada pels membres de 
l’Associació de Joves que premiaran a la millor paella.

 Col·labora: Associació de Joves.

18:00 h Desfilada de Carrosses acompanyats de la Banda 
Municipal.

 Concentració: Davant del Recinte Firal.

19:30 h Bingo popular amb importants premis.
 Col·labora: l’Associació de Dones.

21:00 h Per acabar la festa, “Pa sucat amb tomaca i pernil”.
 Col·laboren: Associació de Dones i Peixateria Conxita.

 

 A continuació, cloenda de festes amb castell de focs d’artifici.

L’organització es reserva el dret a modificar el programa d’actes.


