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FITXA TÈCNICA: 
 

Dies:  16, 17 i 18 de FEBRER 2018 
 
 
Horari:  Divendres 16 de 17h a 21h, 

Dissabte i diumenge de 11h a 21h 
 
 
Espai:  Pavelló Firal de Tortosa 
 
 
Preu entrada: 3.- € (Si es compra l’entrada, a 

www.tortosantic.com, el preu és de 1,5- €) 

 
 
Superficie d’exposició: 1.200 m2 
 
 
Nombre d’expositors: 24 
 
 
Procedència: Catalunya, Castella i Lleó, La 
Rioja, Aragó, Madrid, Màlaga, Salamanca, 
País Valencià i Anglaterra 
 
 
Quantitat de peces: 14.500 
 
 
Serveis al visitant: Fàcil aparcament, 
possibilitat de transport de les peces 
adquirides, cafetería, servei de cobrament 
de les compres amb targeta de crèdit. 
 
 
Organitza: Llobregat Serveis Firals amb la 
col·laboració de Fira de Tortosa. 

http://www.tortosantic.com/
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ATRACTIVA VARIETAT:  
 

TORTOSANTIC es manté com la mostra referent d’antiguitats, 

brocanteria i vintage de la comarca de Tarragona, hem assolit 

mantenir la xifra de 25 expositors de les edicions anteriors i s’hi 

podrán trobar uns 14.500 articles, que els professionals participants 

posen a la venda per poder seguir les tendències actuals de la 

decoració i el disseny.  

 

Hi podrem trobar llibres, mobles, quadres, làmpades, porcellanes, 

escultura, antiguitats tècniques i del camp, col·leccionisme. 

Realment serà una fira molt complerta i amb un “paisatge” molt 

divers, degut, sobretot, a la diferent procedència dels expositors 

 

Tortosantic ens permetrà descobrir com treballaven, com vivien, 

com expressaven les seves inquietuds artístiques les generacions 

que ens han precedit. 

 

 

UN UNIVERS DE POSSIBILITATS PER A TOTES LES 
BUTXAQUES. 
 
Tortosantic ens ofereix 14500 peces a preus molt variats, trobarem 
petits articles des de 2/3 €, i n’hi hauran de preus més elevats, 
sempre sota el comú denominador de ser preus assequibles que és 
un dels beneficis que el comprador pot gaudir de l’amplia 
concurrència expositiva. La Fira Descarregada, és això quantitat i 
varietat tant en l'exposició com en el preu que se’ns presenta. 
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RELACIÓ D’EXPOSITORS: 
 

1 i 2 
ARTE-ANTIGUITATS I 
RESTAURACIÓ TERRES DE 

L'EBRE 

Tortosa 

2B ANTIGÜEDADES RAFA Y PAQUI Sagunto (Valencia)  

3 ESPALLARGAS ANTIQUARIS Riudecanyes  

4 GRÀFIQUES DEL MATARRANYA Calaceit (Teruel) 

5 JOSE MANZANO San Pedro de Alcántara (Málaga) 

6 LLIBRERIA ANTIQUÀRIA RODÉS Barcelona 

7 NURIA FERRANDO Oliva (València)  

8 
ANTIGUITATS RAMON I 
CABRERA 

Castelló 

9 LILAINES Girona 

10 VALENTI AGUT Porrera 

11 ANGEL BOLLAIN Roma-Requena (Valéncia) 

12 JAVIER ESCUDERO Salamanca 

15A V.M ALONSO MUEBLE ANTIGUO  Gijon (Asturias) 

15B EL DESEO VINTAGE Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 

14 ANTIGÜEDADES ALCUBIERRE Almudévar (Huesca) 

16 CÉSAR I MARTA Manresa (Barcelona 

17 
ANTIGÜEDADES FUENTE EL 
TEJAR 

Toledo 

18 ANTAEMA S.L. Lleida 

19 GORETTI Tarragona 

20A GABRIEL VALLS GELABERT Sant Quirze de Besora (Barcelona) 

20B TOTALDECORACCIÓN.COM Sitges (Barcelona) 

21 PAUL JESSOP Hampshire (Inglaterra)  

22 RICARDO DE CAMPOS Sant Just Desvern (Barcelona) 

23 ANTIGÜEDADES CASTELLÓN Castellón 
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UNA FIRA AMB SORTEIG 
  

Tots els visitants que ho desitgin, omplint les dades que es 
sol·liciten en la butlleta que se’ls hi lliurarà a l’entrada, participaran 
en el sorteig d’una antiguitat, exposada al costat del punt 
d’informació. 
El sorteig es farà el diumenge 18, a les 20:30h davant de l’urna que 
contindrà les butlletes. 
 
 
 

ENTRADES A MEITAT DE PREU 
  

Mitjançant la página web www.tortosantic.com, es poden adquirir 
les entrades a meitat de preu, a 1,50€. 
 
La compra mínima és de 2 entrades i aquesta entrada és vàlida per 
a un sol accés, qualsevol dels 3 dies.  
 
Aquesta compra no té despeses afegides. 
 
 
 
 

POSSIBILITAT D’ALLARGAR LA VISITA TOT EL 
DIA 
  

Les entrades son vàlides per a una persona i un sol accés, si un 
visitant vol sortir del certamen i tornar a entrar el mateix dia, cal 
que sol·liciti al personal de la taquilla que li coloquin una polsera i 
podrá entrar o sortir quan vulgui, dins de la mateixa jornada firal. 

http://www.tortosantic.com/
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ELS SERVEIS DE TORTOSANTIC 
 
Possibilitat de transportar les peces adquirides. 
 
Des de l’organització li facilitarem la possibilitat de transportar al seu 
domicili les peces adquirides a la Fira Descarregada, un servei en 
exclusiva per garantir la qualitat del mateix  
 
 
 

Servei de Cafeteria 
 
Dins el Pavelló Firal instal·larem un servei de cafeteria, per 
descansar i fer una beguda, un cafè o una mossegada. 
 
 
 
Pagament amb targeta de crèdit 
 
El bon col·leccionista és qui ens pot definir millor el tipus de compra 
que envolten una Fira Descarregada, moltes vegades, quan menys 
un s’ho espera, es troba aquell objecte que fa molt temps veniem 
desitjant i que dificilment tornarem a trobar, davant aquesta 
sorpresa és quan entra el diner de plàstic i apareix en escena, és un 
servei que ofereix Tortosantic als expositors que no disposen de 
possibilitat de cobrament amb targeta de crèdit. 
 
 
Facilitat d’aparcament 
 
L’entorn del Pavelló Firal de Tortosa està rodejat d’amplis 
aparcaments que ens facilitaran l’accés a la Fira Descarregada. 
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RECULL D’ OPINIONS REBUDES A LA  
3ª EDICIÓ TORTOSANTIC 2017 
 
santi57 13/02/2017 09/02/2017 

El local es amplio y luminoso y los precios interesantes, con variedad de 

articulos. Muy bien. 

Muchas gracias por su comentario nos alegran conocer la opinión de los 

visitantes.  

 
Tere Z. 13/02/2017 09/02/2017 

Fue una visita interesante con gran variedad de antiguedades. Me hubiera 

gustado que se mostraran mas ropajes y telas aunque las que se expusieron 

eran muy intersantes pero creo que eran escasos. 

Buenos días Tere, es cierto que Tortosantic no es de las ferias con más 

expositores, es una feria relativamente joven y esperamos que esta crezca en 

números de expositores y variedad de artículos en futuras ediciones. Muchas 

gracias por dejar su opinión y comentario.  

Eva 13/02/2017 11/02/2017 
 

Es una feria pequeña pero interesante 

Muchas gracias Eva. Nos alegra saber que la feria fue de su agrado. 

 
Eva Farré 13/02/201712/02/2017 

Genial! Bastant complerta i interessant! L'any que ve repetirem! =) 

Estarem encantats de rebre de nou la seva visita. Gràcies! 

 
Joan 11/02/201710/02/2017 
 

En general la fira esta bien, pero hecho en falta estands dedicados en exclusiva 

a juguetes tipo coches de exin, trenes ibertren, madelmans o juguetes de ese 

tipo/epoca. También seria interesante alguno especialista en discos de vinilo. 

Por lo general todos vendian mas o menos lo mismo. Visto uno, vistos todos... 

Lamentamos que esta no estuviera a la altura de sus expectativas y no 

consiguiera encontrar lo que buscaba. Seguiremos trabajando para tratar de 

ofrecer todavía más variedad. Gracias por su comentario, estos siempre son 

muy útiles para mejorar. Saludos. 
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VINTAGE O RETRO 

 
Una molt línia molt prima és la que marca la diferència entre retro i 
vintage, encara que sovint els termes es barregen. Amb aquests 
comentaris voldríem poder traçar aquesta línia de forma breu, clara i 
concreta, perquè sigui fàcil de distingir els dos estils. 
 
Atenent-me a la nostra pròpia definició del què és el “retro”, 
podríem dir que es tracta d'objectes que recorden el passat, però 
que no necessàriament han de pertànyer a ell, ni tan sols el seu 
disseny estigui realitzat en altres temps, simplement s' agafa 
l'estètica d'una altra època tractant d'apel·lar a la nostra nostàlgia . 
Per altra banda, el “vintage” fa referència directa al passat a través 
de peces o objectes que van ser dissenyats i fabricats en l'època a 
la qual pertany el seu estil. Normalment, el terme ve associat a 
creacions de grans dissenyadors que es conserven en molt bon 
estat i que poden tenir un considerable valor econòmic, encara que 
també es pot utilitzar per a qualsevol cosa antiga que decidim 
utilitzar, sempre que tingui alguna cosa que aportar estèticament, i 
que sigui simplement vell. 
Per fer-se’n una idea, una nevera antiga de l'estil americà dels anys 
50 o 60 és “vintage”, mentre que les noves neveres que es 
fabriquen imitant aquest estil, són “retro”. O per posar un exemple 
més general; si comprem un nou Mini Cooper som “retro”, mentre 
que si rescatem un Mini del desballestament, llavors el nostre estil 
és “vintage”. 
 
Creiem que amb aquesta petita i senzilla idea, serà fàcil veure la 
diferència entre “retro” i “vintage”. Són dos conceptes molt similars, 
però que en essència són completament diferents. “Retro” és més 
aviat un recurs del dissenyador, que mira al passat en busca 
d'inspiració, mentre que “vintage” és un estil de vida, una mostra de 
la cultura postmoderna, que renega del progrés i la innovació i 
prefereix buscar en el passat allò que no espera del futur. 

 
 

 PER A MÉS INFORMACIÓ 
 
JOSEP MARIA CAMPS 670255308 
jmcamps@llobregat.com 
Llobregat Serveis Firals 

www.tortosantic.com 

mailto:jmcamps@llobregat.com
http://www.tortosantic.com/

