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18:00h.  Obertura del recinte de la fira.
19:30h.  Jornada Tècnica “Producció ecològica en cítrics”  
 a càrrec del Sr. Joan Miquel Segura Martínez, enginyer  
 tècnic agrícola, “L'Hort d'Aigua Oliva”.
 Farà la presentació el Sr. Josep Pere Vidal Ferré, director  
 dels Serveis Territorials del DAAM a  les Terres de l’Ebre.
21:00h.  Cloenda i vi d'honor.
21:30h.  Tancament del recinte firal.
22:00h.  Sopars de la fira.

9:00h.  Esmorzars de la fira: “Mestres del morter de l'all i oli” de  
 Jesús, prepararant una bona morterada d'all i oli per a  
 acompanyar-los. Preu de l'esmorzar: 6 euros.
10:00h.  Obertura del recinte firal.
12:00h.  Concurs de dibuix infantil dels estands de la fira.
14:00h.  Tancament del recinte firal. Dinars de la fira. Cal fer la  
 reserva al matí. Preu del dinar: 12 euros.
16:00h.  Obertura del recinte firal.
17:00h.  Passacarrers a càrrec de la “Banda de cornetes i  
 tambors del Sagrat Cor de Jesús”.

18:00h.  Recepció d'autoritats a l'edifici de l'EMD.
18:30h.  Inauguració de la V fira de la clementina a càrrec del  
 Sr. Jordi Bort Ferrando, Director General de   
 l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).
19:00h.  Mostra de la cuina de la clementina. Organitza   
 Associació d'hosteleria i turisme de Tortosa “PLATIGOT”.
21:30h.  Tancament del recinte firal.
22:00h.  Sopars de la fira i ball amb el grup “Sopes de Frigola”.

9:00h.  Arribada dels participants a la Festa dels Tres Tombs.
9:30h.  Esmorzar per a tots els participants a la festa.
10:00h.  Obertura del recinte firal.
10:00h.  Esmorzars de la fira. Preu: 6 euros.
11:30h.  III Festa dels Tres Tombs. El recorregut serà pels carrers  
 del poble.  Al passar per davant de l'església es beneiran  
 tots els cavalls. El recorregut anirà presidit per un   
 carruatge amb la imatge de Sant Antoni.
14:00h.  Tancament del recinte firal. Dinars de la fira: cal fer la  
 reserva al matí. Preu del dinar: 12 euros.
16:00h.  Obertura del recinte firal.
16:30h.  Concurs d'exprimidors de suc de clementina.   
 Trofeus per a les categories: infantils i adults.
17:00h.  Cercavila pel poble i actuació al recinte firal a càrrec  
 de la Colla de Dolçainers de Ferreries.
20:00h.  Sorteig dels premis de la rifa de la fira de la clementina.
20:30h.  Cloenda i  visita a la fira de l'Il.lustríssim Sr. Ferran Bel i  
 Accensi, alcalde de Tortosa.
21:30h. Tancament de la fira.
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