
AGENDA JULIOL 2016 

 

 

Divendres, 1 de juliol 

09.00, a l’Escola Ramón y Cajal, inici de les activitats d’estiu Cuca-Esports. Fins al dia 29 

22.00, a la plaça Diputació (darrera de la casa de cultura), Cinema a la fresca amb la projecció INSIDE OUT. Hi 

haurà servei de barra. 

Dissabte, 2 de juliol 

19.00, al Teatre Orfeó Montsià, festival de fi de curs de l’Acadèmia d’Arts Escèniques DanSing amb l’espectacle 

“Aladdin i la Llàntia Màgica” de les Mil i Una Nits. Venda d’entrades a taquilla 1/07 de 18.00 a 19.00 i el mateix dia 

de la funció 30 minuts abans. Preu: 4€ i menors de 10 anys 3€ 

A la nit, a la pista coberta, sopar i ball a càrrec de les Mestresses de casa. 

Diumenge, 3 de juliol 

18.00, al Casal de Jubilats, ball amb DOLCE VITA. A la mitja part sorteig sorpresa per als assistents. 

20.00, a l’Ermita de la Pietat, 12es Jornades Musicals amb l’actuació de ASTRIO + Moreno Ros DJ. Entrada 4€ 

(portes obertes a partir de les 18.30h). 

Divendres, 8 de juliol 

21.30, a la pedrera de Les Moles, sopar i projecció “El Olivo” dins la programació del festival internacional de 

cinema i paisatge MÓNFILMAT. Preu amb sopar: 35€. Només pel·lícula a les 22.30 hores 5€ 

Dissabte, 9 de juliol 

De 10.00 a 21.30, al carrer major, botigues al carrer.  A les 21.00 a la plaça de l’església sorteig de la campanya 

de primavera. 

19.00, a la plaça Sales i Ferré, festivitat de Sant Cristòfol. 

19.30, sortida Pl. Església fins C/Guifré, San Fermín infantil. Hi haurà servei de barra i entrepans. 

Diumenge, 10 de juliol 

10.00, a la Plaça Catalunya, Mercat de 2a mà i antiguitats a càrrec de Junts Reciclem Millor-Ulldecona. 

18.00, al Casal de Jubilats, ball amb XAVI SAXO. A la mitja part sorteig sorpresa per als assistents. 

20.00, a l’Ermita de la Pietat, 12es Jornades Musicals amb l’actuació de NEW YORK SKA-JAZZ ENSEMBLE + 

Quadrosénia Sound System DJ’s. Entrada 5€ (portes obertes a partir de les 18.30h). 

Dijous, 14 de juliol 

L’Esplai, viatge al Sant Carles de la Ràpita – Delta de l’Ebre. Passeig en “Golondrina”, visita musclera, degustació 
de musclos i ostres i dinar al Xiringuito. 

Divendres, 15 de juliol 

22.00, a la plaça Diputació (darrera de la casa de cultura), Cinema a la fresca amb la projecció de “Diarios en 

Motocicleta”. Hi haurà servei de barra. 

Dissabte, 16 de juliol 

19.00, al Teatre Orfeó Montsià, Trobada de Bandes. Banda convidada Banda Ciutat de Benicarló. 

20.00, al pis superior de l’Oficina de Turisme (Molí de César Martinell), inauguració de l’exposició fotogràfica «4D 

VULL ART» dintre del cicle EBRE, ART&PATRIMONI. 

Diumenge, 17 de juliol 

18.00, al Casal de Jubilats, ball amb EMMA. A la mitja part sorteig sorpresa per als assistents. 

20.00, a l’Ermita de la Pietat, 12es Jornades Musicals amb l’actuació de LOS BENGALA + BIG SIRULO ORQUESTER 

+ 1er aniversari DEL TERRENO Roba amb The Primy’s DJ’s+. Entrada 4€ (portes obertes a partir de les 18.30h). 

Divendres, 22 de juliol 

22.00, a la plaça Diputació (darrera de la casa de cultura), Cinema a la fresca amb la projecció “Hotel 

Transilvània” Hi haurà servei de barra. 

Dissabte, 23 de juliol 

19.00, a la pista coberta, Festival de patinatge artístic sota el lema “DE CINE”. Hi haurà servei de barra. 

19.00, al pavelló esportiu, 24 hores de futbol sala.  

Diumenge, 24 de juliol 

09.00, al camp de tir Les Pedreres, Tirada al plat COPA PRESIDENT. 100 plats fossat universal. 

18.00, al Casal de Jubilats, ball amb SISCO. A la mitja part sorteig sorpresa per als assistents. 

Dijous, 28 de juliol 

19.00, a la sala de plens, xerrada “Celiaquia. Consells pràctics per garantir la seguretat alimentària en la 

restauració sense gluten” a càrrec d’Olga González. Dirigida a restaurants i bars. 

Divendres, 29 de juliol 

11.00, a la pista coberta (entrada pel pavelló), Festival final Cuca-Esports. 

22.00, a la plaça Diputació (darrera de la casa de cultura) Cinema a la fresca amb la projecció “Buenas noches, y 

b.s”. Hi haurà servei de barra. 

Dissabte, 30 de juliol 

20.00,a la Miliana, missa en honor al patró Sant Joaquin; a continuació, sopar popular. Venda de tiquets fins al 

26 de juliol al reten de l’Ajuntament. PREU: 16€ 

Diumege, 31 de juliol 

18.00, al Casal de Jubilats, ball amb DOLCE VITA. A la mitja part sorteig sorpresa per als assistents. 

 

ALTRES 

L’Esplai, Associació Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i Mestresses de Casa amb CREU 
ROJA 

A partir del 7 de juliol/Dimarts i dijous de 16.00 a 18.00; 7/07 xerrada “Alimentació conscient”. 12/07 taller 

“Receptes saludables”. 14/04 segona part “Receptes saludables”. 19/07, TAI-TXI. 21/07, TAI-TXI. 26/07, TAI-TXI. 

28/07 taller iniciació xarxes social. 

INSCRIPCIONS: Abans del 5 de juliol al tf 622 55 66 89 

BANDA DE MÚSICA D’ULLDECONA: Primera setmana de juliol. Al local d’assaig de la banda “Taller 

d’improvisació musical i tècnica de direcció de banda”. 

ASS. JUBILATS I PENSIONISTES: Del 17 al 21 de juliol viatge a la Toscana (Itàlia). 18 juliol viatge a 

Salou. Kangoo Jumps (dimarts i dijous), un dia a la setmana mecanografia 

MESTRESSES DE CASA Inscripcions per a l’excursió del dia 11 d’agost al Delta (viatge, esmorzar, dinar i 

creuer pel Delta). Preu soci/es 16€ i no soci/es 18€. 

CARAFALS Dia 8 de juliol últim dia per apuntar els nous carafals pendents de matricular al reten de 

l’Ajuntament d’Ulldecona. El SORTEIG es realitzarà el dia 1 d’agost a les 22.00 al poliesportiu. 

CALENDARI FISCAL 2016: A partir del 29/07 fins al 30/09 Impost sobre activitats econòmiques. 29/07 fins 

al 30/09 2ªfracció Impost béns immobles urbana. 

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). 

R. Soler: del 4 al 10 i del 25 al 31 de juliol. Tel: 630 21 70 02 

A. Viladot: del 11 al 17 de juliol. Tel: 977 72 00 31 

P. Puig: de l’1 al 3 i del 18 al 24 de juliol. 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 

 

«ESTIU A LA FRESCA» Concurs de Fotografia. Fes-nos arribar les teues imatges de qualsevol escena 

quotidiana de l'estiu al nostre poble (gent, activitats o racons). Consulta les bases específiques.  



HORARIS D’ESTIU: 
 

Biblioteca popular: 

Durant juliol i agost; tancat per obres de millora. Disculpeu les molèsties. 

 

Piscina municipal: 

De dilluns a divendres d’11.00h a 15.00h 

Tarda carril lliure per a nedar de 19.00h a 21.00h 

Dissabtes i diumenges d’11.00h a 15.00h i de 17.00h a 20.00h 

A partir del 10 d’agost, que ja no hi ha cursets de natació: 

De dilluns a diumenge d’11.00h a 15.00h i de 17.00h a 20.00h 

 

Deixalleria municipal: 
De dimarts a divendres de 17.00h a 20.00h 
Dissabte de 10.00h a 14.00h i de 17.00h a 20.00h 

 

  


