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FITXA TÈCNICA: 
 

Dies:  15, 16 i 17 de FEBRER 2019 
 
 
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: 32 
 
 
Procedència: Catalunya, Castella i Lleó, 
Euskadi, Aragó, Cantabria, País Valencià, 
França, Gran Bretanya i Alemanya 
 
 
Quantitat de peces: 18.500 
 
 
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. 
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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 la 
xifra de 32 expositors que representa un augment del 28%, en 
referència a les edicions anteriors i s’hi podran trobar uns 18.500 
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, làmpares, porcellanes, 
escultura, antiguitats tècniques i del camp, col·leccionisme,etz. 
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 18.500 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: 
 

NÚMERO EXPOSITOR POBLACIÓ 

1 
ARTE-ANTIGUITATS I RESTAURACIÓ TERRES DE 
L'EBRE 

Tortosa 

2 
ARTE-ANTIGUITATS I RESTAURACIÓ TERRES DE 
L'EBRE 

Tortosa 

3 ESPALLARGAS ANTIQUARIS Riudecanyes  
4 MAGUS Frankfurt (Alemanya)  
5 MICHAEL PROCTER  Verdú (Lleida)  
6 LLIBRERIA ANTIQUÀRIA RODÉS Barcelona 
7 NURIA FERRANDO Oliva (València)  

7 BIS JEAN MARC TERRENQ  L'Isle en Dodon (França)  
8 LUIS CUBO  Manresa 
9 LILAINES Girona 

10 VALENTI AGUT Porrera 
11 ANTIGUITATS RAMON I CABRERA Castelló 

12A DOMUS&CLASSIC Roquetes  
12B ANTIGÜEDADES Y VINTAGE NERVION  Bilbao 
13A ENCICLOPÈDIA ART Barcelona 
13B RUBEN PALAU Fraga (Huesca) 
14 ANTIGÜEDADES ALCUBIERRE  Almudevar (Huesca) 
15 EL DESEO VINTAGE Montblanc 

16A CÉSAR I MARTA Manresa (Barcelona) 

16B ANTIGÜEDADES EL CLÁSICO 
 Sant Andreu de la Barca 
(Barcelona)  

17 ANTIGUEDADES FUENTE EL TEJAR Toledo  
18A ELISEO GOMEZ OLLÉS Fraga (Huesca)  
18B ALTAMIRA SARABIA El Arenal de Penagos (Cantabria) 
19 ANGEL BOLLAIN Roma-Requena (València) 

20A ANTIGÜEDADES RAFA Y PAQUI Sagunto (València)  
20B TOTALDECORACCIÓN.COM Sitges (Barcelona) 
21 PAUL JESSOP Hampshire (Gran Bretanya) 
22 RICARDO DE CAMPOS Sant Just Desvern (Barcelona) 
23 ANTIGÜEDADES CASTELLÓN Castellón 
24 LIBERTO CRUZ Lloret de Mar (Girona)  
25 ELS LLIBRES DE LA VALL ROVIRA Calaceit (El Matarranya) 
26 DOLORES REYES Mataró (Barcelona)  
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UNA FIRA EN CREIXEMENT: 
 

 
 
 
 

 
 
 

IMPACTE ECONOMIC DIRECTE 
 
Segons l’aplicació de diferents estudis, l’impacte econòmic directe de 
Tortosantic en aquestes 5 primeres edicions, és de 631.350,- €, que 
han generat principalment en l’hostaleria, el comerç i altres serveis. 
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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 17, 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 on line 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. 
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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  
4ª EDICIÓ TORTOSANTIC 2018 
 
Ferran B. 
Feria muy interesante, vendedores muy variados, y buenos productos. Compré 
varios discos de vinilo a precios accesibles. Lo único que no me gustó fue que el 
precio de la entrada era excesivo. 

25/02/2018 18/02/2018 
 
Ramon Giné 
Una feria muy bonita y bien organizada. 

21/02/2018 
Antonio J. 
Muy buena feria, mucha variedad y artículos de mucha calidad. Todo muy bien, 
mucho espacio, amplitud, iluminación y fácil aparcamiento, lo único los precios 
que en general estaban un poco caros, aunque había de todo. 

21/02/2018 
gizmo 
A very interesting mixture of vendors. Well displayed stalls with plenty of space 
for us to look at all the displays and to walk freely. Everyone working was very 
friendly and helpful. The Parking could be advertised, we parked in the first 
available parking and walked as we didn't know there was parking at the 
venue. The refreshments were limited and could be extended. We look forward 
to the next fare. 

21/02/2018 
Laureta 
La Verdad que muy bien. Este es el tercer año que he ido y siempre muy bien. 
Espero la volvais a hacer el proximo año 

20/02/2018 
Rosa 
Una Fira molt interessant on hem pogut trobar objectes històric i de decoració. 

20/02/2018 
lalita_lempicka 
Me gustó muchísimo, había buenas piezas aunque no encontré ningún binocular 
(que era el motivo principal por el que fuí). Aún así domingo muy entretenido y 
precio inmejorable. 

19/02/2018 
TERESA 
Me gusto mucho la manera que estaban expuestas las antiguedes habian de 
todos los gustos y seguro que encontrabas lo que buscabas. Me hubiera 
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gustado que hubieran mas telas y trajes antiguos pero de todas maneras 
estuvo muy bien. 

19/02/2018 
Vittorio 
La fira estava be, però trobo que en l'interès dels expositors un esdeveniment 
d'aquestes característiques hauria de ser d'entrada lliure, perquè així haguessin 
tingut moltes més possibilitats de venta. 

19/02/2018 
Patricia 
Muy bien muchos expositores y opciones de compra , aunque cosas pequeñas 
hicimos alguna compra, esperando el próximo año....o a ver si se animan y lo 
hacen un par de veces . Gracias 

19/02/2018 
christian 
me lo pasé genial. Muchas cosas interesantes. Los exponientes muy amables, 
sonrientes et afables, especialmente una señora del sur al que le compré un 
collar y un chavalet con barba de Madrid que me vendio un mantel precioso y 
con el que me hubiese gustado continuar a charlar por ser MUY Interesante a 
todo punto de vista. Gracias y hasta el año que viene. cvolckaert@hotmail.com 

19/02/2018 
FITO FONT 
En general estuvo bien, productos de calidad, precios razonables, y pude 
comprar un objeto que hacía tiempo que deseaba 

19/02/2018 
PILAR 
Me gustó mucho, cada vez hay más expositores y de mucha calidad. 

19/02/2018 
JOAN 
UNA FIRA MOLT INTERESANT, ES EL SEGON ANY QUE ASSISTEIXO I PENSO 
CONTINUAR VENINT. 

19/02/2018 
jhomedes 
Todo muy fácil 

19/02/2018 
Esther 
Pensaba que la feria iba a ser un poquito más grande. El bar de la feria es muy 
limitado y no pudimos comer nada porque no se podía pagar con tarjeta. 

19/02/2018 
J.Antonio 
Fuí con mi padre y le encantó. Lo transportó a cuando era un niño. Hay mucha 
variedad. Muy interesante. Lo recomiendo. 
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Cinta 
Más variedad y expositores que en anteriores años. 

19/02/2018 
ostecam 
Muy muy bien. Fantástica organización e instalaciones. 

19/02/2018 
montse 
Va estar molt bé la fira. 

19/02/2018 
Miquel 
Mucho mejor que la feria anterior pero precios desproporcionados a la calidad 
de algunos productos. 
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FAQ (TORTOSANTIC):  
- On puc trobar informació per participar com a expositor? 

o Pots anar a la página http://www.tortosantic.com/pag/expositor/ 
allà trobaràs tota la informació, també al telèfon 937070111 o al 
wsap660553320. 

- Puc comprar les entrades anticipadament? 
o Si, a la página web www.tortosantic.com podràs comprar la teva 

entrada on line i beneficar-te d’un descompte del 50%. (compra 
mínima 2 entrades) 

- Les haig de portar impreses? 
o No és necessari, te les pots descarregar al teu móvil. 

- Quin preu te l’entrada? 
o El preu de l’entrada a la guixeta és de 3,- €. 

- L’entrada em val per tot el dia? 
o L’entrada és per una persona i un sol accés, si durant el dia de la 

visita vols sortir temporalment, a l’entrada et posaran una polsera 
identificativa.  

- Hi ha servei de cafetería? 
o Dins el pavelló firal hi ha un petit servei de cafetería. 

- Hi ha servei de transport de les peces adquirides? 
o L’organització ha previst aquest servei, podeu demanar adreçar-

vos al punt d’informació. 
- És pot treure diners dins el recinte? 

o Dins el Pavelló Firal no hi ha caixer automàtic. 
- Puc pagar amb targeta de crèdit? 

o Alguns expositors disposen d’aquest servei, des de l’organització 
posem a la disposició dels qui no en tenen la possibilitat de pagar 
amb targeta de crèdit. 

- On puc aparcar? 
o A les rodalies del pavelló hi ha àmplies zones d’aparcament. 

- Puc visitar la fira amb mascota? 
o Les mascotes son benvingudes a Tortosantic, es prega que els 

propietaris facin ús de la seva responsabilitat.  
- Quin és l’horari de la fira? 

o El divendres 15, de 17:00 a 21:00 i el disssabte 16 i diumenge 17 
de 11:00 a 21:00. 

- Com puc participar en el sorteig d’una antiguitat?,  
o Els qui hagin fet la compra on-line se’ls hi lliurarà una butlleta que 

on caldrà escriure les dades requerides i dipositar-la a la urna 
situada al costat de la peça exposada. Els qui tinguin una invitació 
o comprin l’entrada a la guixeta, la butlleta de participación ja els 
hi va adjunta la possibilitat de participar en el sorteig.   
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- On puc comprovar el llistat d’expositors participants? 

o A la página web tortosantic.com i a les nostres xarxes socials 
- Un cop celebrada la fira, com puc localitzar a un dels expositors? 

o Et pots adreçar al correu electrònic llobregat@llobregat.com, al 
tel.93707011 o al wsap 660553320 que intentarem satisfer la 
vostra demanda. 

- Hi han barreres arquitectòniques? 
o El Pavelló Firal de Tortosa està adaptat per persones amb 

mobilitat reduïda. 
- Hi ha wifi al recinte? 

o No, aquest servei no el podem oferir. 
- Quina és la localització exacta? 

o Avinguda Remolins, 17/21 TORTOSA 
o 40º 49’ 12” N 0º 31’ 24” E 

- En quines xarxes socials puc seguir Tortosantic? 
o https://www.facebook.com/feriadesembalaje, 
o https://www.instagram.com/desembalajes/, 
o https://twitter.com/FDesembalajes 
o canal Youtube Feria Desembalaje. 

 
 



                                                                                      
______________________________________________________________________ 

 13

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 


