
AGENDA MAIG 2016 
 

Diumenge, 1 de maig 
12.30, a l’Ermita, acte polític Socialistes Ulldecona en commemoració de l’1 de maig Dia 
Internacional del Treball. 
18.00, al Casal de Jubilats, ball amb JUANJO. A la mitja part sorteig sorpresa. 
18.30, al Teatre Orfeó Montsià, darrera representació de La Passió en castellà. 
Dilluns, 2 de maig 
19.00, a la biblioteca, audició de flautes a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música. 
20.00, a l’església, missa pels difunts del Casal de Jubilats 
Dissabte 7 de maig 
De 10.00 a 14.00, a la Casa de Cultura, 2a Trobada d’intercanvi de plaques de cava i taps corona. 
10.30, a la Sala de Plens, Fòrum de Literatura del Món Rural, xerrades i trobada d’escriptors. 
13.30, a la Plaça de l’Església, lectura pública de fragments de literatura del món rural, amb la 
col·laboració de la Xarxa de Biblioteques de les Terres de l’Ebre. 
Dissabte 7 de maig 
De 10.00 a 14.00, a la Casa de Cultura, 2a Trobada d’intercanvi de plaques de cava i taps corona. 
17.30, al camp municipal d’esports, partit 2a catalana: CF Ulldecona i Racing CF Bonavista. 
Diumenge, 8 de maig 
10.00, Pl. Catalunya, Mercat de 2ª Mà i  Antiguitats  a càrrec de  Junts Reciclem Millor-Ulldecona. 
18.00, al Casal de Jubilats, ball amb XAVI. A la mitja part sorteig sorpresa. 
Dijous, 12 de maig 
15.00 i 20.00, a l’edifici principal de l’escola, xerrada “Com evitar el bullying” amb Montse Sauch. 
Dissabte, 14 de maig 
19.00, al Teatre Orfeó Montsià, Concert de Primavera de la Banda de Música d’Ulldecona. 
Diumenge 15 de maig 
09.00 sortida excursió de fi de curs de l’AMPA de l’escola a Saltapins (Morella). 
13.00h, a la Plaça de l’Església, ballada de sardanes a càrrec de la Penya Barcelonista 
18.00h, al Casal de Jubilats, ball amb CISCO. A la mitja part sorteig sorpresa. 
Dimarts, 17 de maig 
De 10  a 13 i de 16 a 19, servei de Centre Obert Lúdik. Obert a tothom. Preu 2€ matí 2€ tarda.  
Divendres 20 de maig 
15.00, a l’escola, “Famílies a l’escola: contes, jocs, manualitats...”, una tarda a les aules on les 
famílies interactuen amb els alumnes. 
18.00, a la biblioteca popular, trobada del grup “Petits aprenents”. 

JORNADES DE CULTURA – Del 21de maig al 5 de juny 
Dissabte, 21 de maig 
De 9.00 a 14.00, a l’espai de Joc Waldorf, l’Espígol, taller “Com aprenen els Infants”a càrrec de 
Sonia Kliass. Més informació al telèfon 606 095 015. 
10.30 bicicletada - Pedalada popular Salvem lo Montsià. Sortida plaça de l’església. Apte per a 
totes les edats, obligatori l’ús del casc. Tornada a la plaça de l’Església i lectura d’un manifest 
ANIVERSARI 10 ANYS FUNDACIÓ ULLDECONA. A partir de les 11.00, a la plaça 
Diputació – Casa de Cultura. Activitats infantils i inflables, vermut infantil i musical amb 
Joan Valls (cantautor i romancer), a les 14.00 dinar popular (6€) i sorteig d’obsequis 
de col·laboradors i a partir de les 16.00, actuacions musicals de Josep Bordes i Culs 
Cults. Venda de tiquets del dinar. Fleca Feliu, Ajuntament, Lúdik i Fundació. 

A les 17.30, al Casal de Jubilats, assemblea extraordinària. 
Diumenge, 22 de maig 
17.30, al camp municipal d’esports, partit de 2a catalana entre CF Ulldecona i CF Ampolla. Al 
descans sorteig mensual extra. 
18.00, al Teatre Orfeó Montsià, espectacle de titelles de Willy Wonka i la Fàbrica de Xocolata, a 
càrrec dels xiquets/es del taller de Titelles del DanSing. Preu: 2€. Venda anticipada al DanSing a 
partir del 12 de maig i 30 minuts abans a les taquilles el mateix dia de la funció. 
17.30, al local de l’Esplai, Gran Ball amb Dolce Vita. Hi haurà obsequis. 
18.00, al Casal de Jubilats, ball amb LAZARO. A la mitja part sorteig sorpresa. 
18.30, casa cultura, a càrrec Grup de dones, obertura Exposició Simone de Beauvoir, homenatge 
dels 100a  naixement i 30a de la seva mort. Tardes: 18 a 20.30 Festius: 12.30 a 14 - 18 a 20.30 
Dilluns, 23 de maig 
07.00, els del Casal de Jubilats, sortida del viatge al Roc de Sant Gaietà. 
Dimecres, 25 de maig 
19.00, a la sala de plens, xerrada sobre els serveis bàsics (aigua, llum i gas) i mesures d’estalvi a 
càrrec de l’Àrea de Consum del Consell Comarcal del Montsià. 
Dijous, 26 de maig 
18.30, a la sala de plens, Xerrada “El càncer” a càrrec d’Isabel Sabaté. 
20.00, a l’església, missa pels difunts de l’Esplai. 
Divendres, 27 de maig 
17.45, al Lúdik, representació de  “La Bella i la Bèstia” a càrrec dels xiquets/es del Centre Obert. 
Dissabte 28 de maig 
09.00, a l’escola, II Jornada de treball popular”. Millorem l’escola entre tots. 
Al mati, capea per als socis de l’Associació Falduda Amics dels Bous al Tentadero de Cucala – 
Alcalà de Xivert. 
18.00, al pavelló, Festa aniversari de l’Esplai. 
22.00, enfront de l’Ajuntament, Cantada de Caramelles a càrrec de l’Orfeó Ulldeconenc. 
Diumenge, 29 de maig 
18.00, al Casal de Jubilats, ball amb NIKA. A la mitja part sorteig sorpresa. 
18.30, a l’església, Corpus Christi, ,missa i a continuació processó. 
Dilluns, 30 de maig 
Al Teatre Orfeó Montsià, representació de  “Merlí i el jove Artur” per a tots els alumnes de l’escola 
a càrrec dels actors de l’Escola de Teatre d’Ulldecona. 

ALTRES 
BIBLIOTECA POPULAR: llegim junts (dimarts 17h), parlem de llibres a Ràdio Ulldecona 
(dimecres a les 11h), cafè-tertúlia per a adults (divendres a les 15.15h). 
CASAL DE JUBILATS Dilluns i dimecres del mes de maig de 16.30 a 18.30 a l’oficina del casal 
s’entregaran els tiquets de la festa aniversari del proper 4 de juny. 
CURSETS L’ESPLAI: gimnàstica (dilluns i dimecres, dimarts i dijous), tai-txi (divendres), pintura 
(dilluns), anglès (dimarts), informàtica (dilluns i dimecres, temàtiques diverses), labors artístiques 
(divendres), billar per a dones (dimarts). Inscripcions dimarts i dijous (10h a 12h) o 977 720 787. 
Viatge a Granada de 4 dies. Més informació a l’Esplai. 
Del 12 al 24 de ,maig de 17.00 a 19.00 a l’Esplai es repartiran els tiquets per a la festa aniversari. 
CURS DE SARDANES: dies 3, 17 i 31 a la nit al Casal Jove. A càrrec de la Penya Barcelonista. 
AMPA “RAMÓN Y CAJAL” De dimarts 10 a divendres 13 de maig, per alumnes de 1è a 6è 
dinàmiques de grup “Com em relaciono” a càrrec de la psicòloga Montse Sauch. 
FARMÀCIES DE GUÀRDIA (dissabtes de 18h a 20h, diumenges i festius de 11h a 14h. Urgències 
amb receptes trucar al telèfon de la farmàcia de guàrdia).  



A. Viladot: del 9 al 15 i del 30 al 31 de maig. Tel: 977 72 00 31 
P. Puig: 1 i del 17 al 22 de maig. Tel: 630 21 70 02 
R. Soler: del 2 al 8, 16 i del 23 al 29 de maig Tel: 630 21 70 02 
 

Tots els actes són organitzats per l'Ajuntament d'Ulldecona i col·laboren les entitats que en cada 
cas s'indica. L’organització es reserva el dret de modificar algun acte si fos necessari anunciant-ho 
degudament. Es recomana consultar programes i cartells específics. Edita: Ajuntament 
d'Ulldecona 


