
AGENDA MAIG 2017 
 

Dilluns 1 de maig 
De 9.00 h a 12.00 h, sortida al Castell per descobrir noves senderes. Més informació: Sudactiu 
A les 13.00 h, a l’Ermita, acte polític Socialistes d’Ulldecona en commemoració de l’1 de maig, Dia 
Internacional del Treball. 
A les 16.30 h, al Teatre Orfeó Montsià, darrera representació de La Passió en castellà. 
Divendres 5 de maig 
A les 16.00 h, a l’Esplai, taller de lectura. 
A les 16.00 h, a la Biblioteca Popular, converses en francès. 
A les 18.00 h, a la Biblioteca Popular, trobada del grup de lectura  “Petits aprenents”. 
Dissabte 6 de maig 
A les 09.00 h, a l’Escola Ramón y Cajal, III Jornada de treball popular. Millorem l’escola entre tots. 
Obert a tothom. 
A les 16.30 h, al Pavelló Municipal d’Esports, partit de bàsquet categoria Sènior Masculí, Club 
Joventut Ulldecona i AD Torreforta. 
A les 18.15 h, al Pavelló Municipal d’Esports, partit de bàsquet de la categoria Júnior Femení, Club 
Joventut Ulldecona i El Carme Bàsquet. 
Diumenge 7 de maig 
De 9.30 h a 13.30 h, al CAP, vine a donar sang. 
A les 18.00 h, al Casal de Jubilats, ball amb Lazaro. 
Dimecres 10 de maig 
A les 17.30 h, a L’Esplai, I Jornades d’assessorament i aprenentatge, a càrrec de l’Onada. 
Dijous 11 de maig 
A les 19.30 h, a la Sala de Plens, xerrada informativa sobre la legalitat i fiscalitat per a entitats i 
associacions, a càrrec de Raquel Moreno, dins del programa Ateneu Cooperatiu Terres de l’Ebre. 
Dissabte 13 de maig 
De 10 a 14 h, a la Casa de Cultura, 2a Trobada d’intercanvi de plaques de cava i taps corona. 
A les 19.00 h, al Teatre Orfeó Montsià, Concert de Primavera de la Banda de Música d’Ulldecona. 
A les 21.00 h, al Pavelló Municipal d’Esports, sopar solidari a càrrec de Mans Unides. 
Diumenge 14 de maig 
A les 10.00 h, Plaça Catalunya, Mercat de 2a Mà i Antiguitats a càrrec de Junts Reciclem Millor-
Ulldecona. 
A les 13.00 h, a la Plaça de l’Església, ballada de sardanes a càrrec de la Penya Barcelonista. 
A les 18.00 h, al Casal de Jubilats, ball amb Dolce Vita. 
A les 18.15 h, al Pavelló Municipal d’Esports, partit de bàsquet categoria Júnior Femení, Club 
Joventut Ulldecona i La Salle TGN. 
Divendres 19 de maig 
A les 16.30 h, a la Biblioteca Popular, trobada del grup de lectura “Bojos per la lectura”. 
A les 18.00 h, a la Biblioteca Popular, trobada del grup de lectura “Superlectors”. 
A les 19.30 h, a Església de Santa Maria dels Àngels, al Castell, obertura de PATRIMONIUM 
2017 a càrrec de Núria Ventura, Cati Brusca i Agustí Vericat. En acabar, presentació de l’article: 
“El Castell d’Ulldecona i els fantasmes que encara hi habiten”, a càrrec de Toni Forcadell. 
A les 20.00 h, a la Biblioteca Popular, trobada del grup de lectura d’adults. 
 

Dissabte 20 de maig 
PATRIMONIUM. A les 10.45 h, a Església de Santa Maria dels Àngels, al Castell d’Ulldecona, 
Xerrada: Projecte 4D VULL: L'Abric 5 d'Ermites, a càrrec de Juan Ruiz. 
A les 17.00 h, al Pavelló Municipal d’Esports, partit de bàsquet de la categoria Júnior Masculí, Club 
Joventut Ulldecona i CB La Selva. 
A les 17.30 h, al Casal de Jubilats, assemblea general ordinària. 
Diumenge 21 de maig 
PATRIMONIUM. A les 10.45 h, Visita guiada al poblat pre-ibèric de La Ferradura/Els Castellets, a 
càrrec de David García. S’aconsella calçat còmode i aigua. Sortida: Oficina de Turisme 
A les 17.00 h, al Camp Municipal d’Esports, partit de 2a catalana entre CF Ulldecona i UD 
Torredembarra. Al descans sorteig mensual extra. 
A les 18.00 h, al Casal de Jubilats, ball amb Sisco.  
Divendres 26 de maig 
A les 17.45 h, al Teatre Orfeó Montsià, representació de “Pinotxo” a càrrec dels xiquets/es del 
Centre Obert. Obert a tothom.  
Dissabte 27 de maig 
A les 10.30 h, al Pavelló Municipal d’Esports, master class per als alumnes de l’Institut d’Ulldecona 
amb la temàtica de situacions reduïdes de joc. 
Diumenge 28 de maig 
A les 9.00 h, al Camp de Tir les Pedreres, Campionat autonòmic de compak. 
A les 18.00 h, al Casal de Jubilats, ball amb Sherpas. 
A les 18.00 h, al Teatre Orfeó Montsià, representació “Quan l’hivern és més gelat” a càrrec del 
grup de teatre adult de la Passió. 
ALTRES 
EXPOSICIÓ: del 5 al 28 de maig “EUROPA FA UN MILIÓ D’ANYS”. Lloc: Casa de Cultura. 
Horari: de dilluns a divendres, de 17h a 19h. Dissabte: de 18h a 20h. i diumenges de 12h a 14h. 
BIBLIOTECA POPULAR: llegim junts (dimarts 17h), m’agrada la lectura (18.30 h) parlem de 
llibres a Ràdio Ulldecona (dimarts  11h), cafè-tertúlia per a adults (divendres 15.30 h). 
CASAL DE JUBILATS: Gimnàstica (dilluns i dimecres), pintura (dimarts), kangoo Jumps (dimarts 
i dijous), balls de saló i llatins (dimecres), ball en línia (divendres), mecanografia (dos dies al 
mes). Viatge: 13 de maig al Balneari Vallfogona de Riucorp (sortida: Plaça Sales i Ferré). 
CURSETS L’ESPLAI: Gimnàstica I (dimarts i dijous), Gimnàstica II (dilluns i dimecres), tai-txi 
(divendres), pintura i anglès (dilluns), informàtica (dilluns i dimecres), Retoc fotogràfic, taller 
entrena’t (dimecres) i curset per a mòbils (divendres). Del 22 de maig al 2 de juny es repartiran 
tiquets per l’aniversari del 10 de juny. Més informació: 977 72 07 87.  
PUNT INFORMACIÓ JUVENIL: Curs d’iniciació a tècnic d’esports “jocs en edat escolar”. Places 
limitades (20 €) i  Curs de monitor/a de lleure infantil i/o juvenil a Ulldecona (75 €).  
Inici inscripcions a les activitats d’estiu, Cuca-Esports i Casal Jove per xiquets d’entre 11 i 16 anys 
(per més informació es repartirà un tríptic a l’escola i l’institut). 
AMPA RAMÓN Y CAJAL: dates per fer-se soci, entregar el full de comanda de les samarretes i 
pagament (cursos actuals dels nens): P3, P4 i P5 el 2,3 i 4 de maig, 1r i 2n el 9, 10 i 11 de maig, 
3r i 4t el 16, 17 i 18 de maig  i 5è el 23, 24 i 25 de maig. 
CURS DE SARDANES: dies 2, 16 i 30 a la nit al Casal Jove. A càrrec de la Penya Barcelonista. 
FARMÀCIES DE GUÀRDIA (dissabtes de 18.00 h a 20.00 h, diumenges i festius d’11.00 h a 
14.00 h. Urgències amb receptes trucar al telèfon de la farmàcia de guàrdia).  
A. Viladot: de l’1 al 7 i del 22 al 28 de maig. Tel: 977 72 00 31 
P. Puig: del 8 al 14 i del 29 al 31 de maig. Tel: 630 21 70 02 
R. Soler: del 15 al 21 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: l’Ajuntament. 


