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FITXA TÈCNICA: 
 

Dies:  10, 11 y 12 de FEBRER 2017 
 
 
Horari:  Divendres 12 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, País Valencià 
Anglaterra i França. 
 
 
Quantitat de peces: 12.500 
 
 
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 és la concentració més important d’antiguitats, 

brocanteria i vintage de les comarques de Tarragona, aquesta 3a. 

Edició assoleix la xifra dels 25 expositors de la darrera edició i s’hi 

podrán trobar un 12.500 articles, que els professionals participants 

posen a la venda per a personalitzar el seu domicili o el seu negoci, 

a uns preus realment atractius i amb unes possibilitats de 

comparació importantíssimes. 

 

Hi podrem trobar llibres, mobles, quadres, col·leccionisme militar, 

làmpades, porcellanes, escultura, antiguitats tècniques i del camp. 

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 12500 peces a preus molt variats, trobarem 
petits articles des de 2/3 €, i en trobarem amb preus més pujats, 
tots sota el comú denominador de ser preus ben raonables i allí 
podrem iniciar o ampliar la nostra col·lecció, ens podrem fer amb 
petits moblets complementaris de poques desenes d’euros fins a 
enfilar-nos a algunes rareses on la xifra pot arribar a alguns milers. 
La Fira Descarregada, és això quantitat i varietat tant en l'exposició 
com en el preu que se’ns presenti. 
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RELACIÓ D’EXPOSITORS: 
 

 

 

NUM.  EXPOSITOR POBLACIÓ 

1-2 ARTE-ANTIGUITATS I RESTAURACIÓ 

TERRES DE L'EBRE 

Tortosa 

3 ESTEBAN RUIZ  Tona (Barcelona)  

4 JEAN MARC TERRENQ L'Isle en Dodon (França)  

5 EUROPE ANTIC Toulouse (França) 

6 LLIBRERIA ANTIQUÀRIA RODÉS Barcelona 

7 NURIA FERRANDO Oliva (València)  

8 ANTIGUITATS RAMON I CABRERA Castelló de la Plana 

9 LILAINES Girona 

10 VALENTÍ AGUT Porrera  

11 TOTALDECORACIÓN.COM Sitges (Barcelona)  

12 JAVIER SIGNES ANTIGÜEDADES Gandia (València)  

13 PALMA Madrid 

14 ANTIGÜEDADES ALCUBIERRE Almudévar (Huesca)  

15 ANTICUO NETÓN  Burgos  

16 CÉSAR Y MARTA Manresa (Barcelona) 

17 LIBERTO CRUZ Lloret de Mar (Girona)  

18 ANTAEMA S.L. Lleida 

19 GORETTI Tarragona 

20A JORDI CARTAGENA Sant Cugat (Barcelona) 

20B ANTIGÜEDADES SAGASTA Logroño (La Rioja)  

21 PAUL JESSOP  Hampshire (Anglaterra)  

22 RICARDO DE CAMPOS Sant Just Desvern (Barcelona) 

23 ANTIGÜEDADES CASTELLÓN Castelló de la Plana 
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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 12, 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 te 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 un 
polsera/contrassenya i podrá entrar o sortir quan vulgui, dins de la 
mateixa jornada firal. 

http://www.tortosantic.com/
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ELS SERVEIS DE TORTOSANIC 
 
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  
 
 
 

Servicio 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 es 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. 
 

 
 

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

www.tortosantic.com 

mailto:jmcamps@llobregat.com

