
AGENDA JUNY 2017 
 

Divendres, 2 de juny 
A les 18.00 h, a la biblioteca popular, trobada de grups de lectura infantil. Es farà entrega de diplomes a tots els 
participants dels clubs de lectura infantils. 
Dissabte, 3 de juny 
A les 20.00 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, presentació del llibre de Germà Bel “Cabòries des d’una galàxia 
ben llunyana”, a càrrec de l’ANC d’Ulldecona. 
A les 24.00 h, a la pista coberta, Elecció de la Reina de Festes 2017. Ball amb l’orquestra Platino i discomòbil 
amb BPM.  
Diumenge, 4 de juny 
A les 10.00 h, al camp de Tir les Pedreres, lliga Catalana per equips (fossat universal). 
A les 18.00, al Casal de Jubilats, ball amb Emma. 
A les 20.00 h, a l’Ermita de la Pietat, 13es Jornades Musicals amb l’actuació LOS VOLCANES + DJ Byjota. Entrada 
4€ (portes obertes a partir de les 18.30h). 
Dilluns, 5 de juny 
A les 18.00 h, a la biblioteca, “Hora del conte en anglès: Splash!” a càrrec de Talk English School. 
Dimecres, 7 de juny 
A les 20.00 h, al Claustre de l’Ajuntament, concert del Grup Coral de l’Institut Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona, 
dirigit pel professor Vere Garcia. Entrada lliure. 
Dissabte, 10 de juny 
A les 10.30 h, al camp Futbol, Festa Final de Temporada. Activitats de 10.30 a 12.30 h. Dinar de Germanor. 
Festa XXXIII Aniversari de l’Esplai, a les 12.00 h, a l’Església, missa pels difunts de l’Esplai. A continuació, al 
pavelló cobert Homenatge als socis que compleixen 90 anys i dinar per a tots els socis i sòcies que vulguin assistir. 
Els tiquets es poden recollir a l’Esplai fins el dia 2 de juny, de 17.00 h a 19.00 h. També es podran recollir els 
tiquets per al socis i sòcies que no assisteixin per malaltia. 
A les 11.30 h, a la Casa de Cultura, audicions de Cambra a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música 
d’Ulldecona. Aquest acte forma part del festival SIMFÒNIC. 
A les 19.00 h, al Teatre Orfeó Montsià, XXXV Trobada de Bandes amb l’actuació de la Banda de Música d’Ulldecona 
i la Societat Musical la Unió Filharmònica d’Amposta. 
A les 19.00 h, al Claustre de l’Ajuntament, Tast i Maridatge amb vins i caves del Penedès, organitzat per Congelats 
Tere (Frimont). Places limitades, preu 15 €, venda de tiquets a la botiga del carrer Pare Palau, 7. 
Diumenge, 11 de juny 
A les 10.00 h, a la plaça Catalunya, Mercat de 2 Mà i Artesania a càrrec de Junts Reciclem Millor-Ulldecona. 
A les 18.00, al Casal de Jubilats, ball amb Dolce Vita. 
A les 18.00 h, al Teatre Orfeó Montsià, diada del Soci del Centre Cultural Recreatiu. Representació de l'obra 
“Besos” a càrrec del grup de teatre de SCER de l’Ametlla de Mar. Presentació de la pubilla 2017, i entrega de 
premis del concurs literari de Sant Jordi. 
A les 20.00 h, a l’Ermita de la Pietat, 13es Jornades Musicals amb l’actuació de PEPET I MARIETA + Moreno Ros 
DJ. Entrada 5€ (portes obertes a partir de les 18.30h). 
Dimarts, 13 de juny 
A les 10.00 h, a l'Escola Ramón y Cajal, representació de l’obra de teatre “A foc Lent” per Filmoteca Teatre, una 
obra pensada per al públic infantil i adolescent que s’emmarca en les sessions informatives que la DGPC porta a 
terme a les escoles amb la campanya de “Revetlles amb Precaució”. 
Dimecres, 14 de juny 
A les 17.30 h, a l’Esplai, I Jornades d’assessorament i aprenentatge. Gent gran, activa. “Les ajudes tècniques 
t’ajuden i potenciar l’autonomia”. A càrrec de l’Onada. 
Dijous, 15 de juny 
A les 20.00, a l’Església, missa en sufragi pels socis difunts de l’Associació de Jubilats que ens han deixat l’any 
2016. 
Divendres, 16 de juny 
PATRIMÒNIUM. A les 10.00 h i a les 12.00 h, a l'Escola Ramón y Cajal i Institut Manuel Sales i Ferré, Xerrada “El 
patrimoni Mundial a la teva escola”, a càrrec d’Amilcar Vargas, Phd Candidate in Society and Culture, Màster en 
Gestió del Patrimoni Cultural per la Universitat de Barcelona i consultor en Patrimoni Mundial. Activitat adreçada a 

estudiants de primària i secundària. 
A les 16.30 h, a la biblioteca popular, trobada del grup de lectura “Bojos per la lectura”. 
PATRIMÒNIUM. A les 19.00h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, xerrada “El Patrimoni Mundial de la Unesco i els 
reptes de l’aplicació de la Convenció de cara als visitants”, a càrrec d’Amilcar Vargas, Phd Candidate in Society and 
Culture, Màster en Gestió del Patrimoni Cultural per la Universitat de Barcelona i consultor en Patrimoni Mundial. 
Activitat adreçada a professionals de la gestió Patrimonial, de l’administració i del professorat. 
A les 20.00 h, a la biblioteca popular, trobada del grup de lectura d’adults. 
Dissabte, 17 de juny 
PATRIMÒNIUM. A les 9.30 h, al Castell d’Ulldecona, jornada de neteja en família del perímetre defensiu del Castell 
d’Ulldecona. Trobada a l'esplanada del Castell. Activitat de conscienciació sobre els nostres valors patrimonials. En 
acabar, l'Ajuntament oferirà un esmorzar als participants i es farà una visita guiada. Per als més menuts, es 
realitzarà el “Joc de pistes del Castell”. Es recomana portar gorra i guants. 
A les 17.30 h, al pavelló cobert, Festa d'Aniversari del Casal de Jubilats. Berenar i homenatge als socis que 
compleixen 90 anys. Música amb viu amb Lázaros. 
A les 18.00 h, al Teatre Orfeó Montsià, concert de final de curs, a càrrec de les corals i bandes de l’Escola 
Municipal de Música d’Ulldecona . 
Diumenge, 18 de juny 
A les 12.00 h, al teatre municipal Orfeó Montsià, festa fi de curs de l'Escola de Teatre amb la representacions dels 
treballs dels grups d’alumnes. Entrada gratuïta. Patronat de la Passió d’Ulldecona. 

A les 18.30 h, a l’Església, Corpus Christi, missa i processó. 
A les 20.00h, a l’Ermita de la Pietat, 13es Jornades Musicals amb l’actuació de OUTER SPACE + Goodfellah DJ. 
Entrada 4€ (portes obertes a partir de les 18.30h). 
Dimecres, 21 de juny 
A les 17.00 h fins 21.00 h, a les escoles, Festa de Fi de Curs de l’AMPA. Ioga familiar, gimcana, inflables, pilotes 
d’aires, festa de l’escuma i el primer “Got Talent”. També hi haurà sorteig de regals i servei de barra. 
A les 20.00 h, als Claustres de l’Ajuntament, audicions de l’aula de guitarra de l’Escola Municipal de Música 
d’Ulldecona. 
Divendres, 23 de juny 
A les 21.00 h, sopar ball al Casal de Jubilats amb la música en viu de Sherpas. 
A les 21.00 h, al carrer Vicent Aubà, típics entrepans de Sant Joan i arribada de la flama del Canigó a càrrec de 
l’ANC d’Ulldecona. 
A les 22.30 h, encesa de la foguera de Sant Joan a càrrec de la Pubilla del Centre Cultural i Recreatiu. A 
continuació, celebració de la tradicional Revetlla de Sant Joan, amb ballada de sardanes a càrrec de la Penya 
Barcelonista i repartiment de coca i moscatell a càrrec del Centre Cultural i Recreatiu. 
Diumenge, 25 de juny 
A les 18.00 h, al Casal de Jubilats, ball amb Lázaros. 
A les 20.00 h, a l’Ermita de la Pietat, 13es Jornades Musicals amb l’actuació de SMOKING SOUL + Moreno Ros DJ. 
Entrada 4€ (portes obertes a partir de les 18.30h). 
Dimarts, 27 de juny 
A les 19.00 h, a l’Institut Manuel Sales i Ferré, reunió pares i mares o tutors de la Cuca-Esports 2017. 
Dijous, 29 de juny 
A les 19.00 h, al Centre Obert Ludik, reunió pares i mares o tutors del Casal Jove 2017. 
Divendres, 30 de juny 
A les 19:30 h, a la Sala d'Actes "José Córdoba" de l'Institut. Festa de Graduació amb l'alumnat de 4t d'ESO, 2n de 
Batxillerat i 2n del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Informàtica. L'acte és obert a tota la comunitat educativa, però 
amb caràcter preferent per als alumnes graduats i les seves famílies. Col·labora: l'AMPA de l'Institut MSF 
ALTRES 

EXPOSICIONS: Fins al dia 5 de juny al Claustre de l’Ajuntament, “La lluita per l’oportunitat de viure” organitza 
Grup de Dones. 
INSCRIPCIONS ACTIVITATS D’ESTIU 2017: Cuca-Esports / Casal Jove 2017, fins al 14 de juny al PIJ de 9.00 
h a 13.00 h i de 16.30 h a 19.30 h. 
BIBLIOTECA POPULAR: parlem de llibres a Ràdio Ulldecona (dimecres a les 11 h), cafè-tertúlia per a adults 
(divendres a les 15.15 h). Horari juny: de dilluns a divendres de 16,00 h a 20.30 h, dijous de 10.30 h a 13.00 h, 
dissabtes tancat. 



ASS. JUBILATS I PENSIONISTES: 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)  
CURSETS L’ESPLAI: Gimnàstica I (dimarts i dijous), Gimnàstica II (dilluns i dimecres), tai-txi (divendres), 
pintura i anglès (dilluns), informàtica (dilluns i dimecres), taller Dolor + Vida (dimecres), grup de lectura (1er 
divendres cada mes) i curset per a mòbils (divendres). Fins al 2 de juny es repartiran tiquets per l’aniversari del 
10 de juny. Inscripció per a tallers a càrrec de la Creu Roja. Més informació: 977 72 07 87. 
CURSETS CLUB JOVENTUT: Inscripcions cursets natació i tennis, fins al 9 de juny.   
CURS DE SARDANES: al Casal Jove dimarts 6 i 20, a càrrec de la Penya Barcelonista. 
 

FESTES MAJORS ELS VALENTINS 
Diumenge, 11 de juny 
Al migdia: Coetada i volteig de campanes anunciant l’inici de les Festes Majors. 
A les 17.00 h, VI Caminada i marxa cicloturista Jofre Grau Biosca. Amb destí: Molí l’Om, Salt del Canyeret i Sant 
Joan del Pas. Sortida des de la plaça Verge del Carme. 
A les 17.30 h, sortida dels cicloturistes des de la plaça Verge del Carme. En arribar: Berenar per als caminaires i 
cicloturistes. Inscripcions al bar l’Àngel al preu d’1 €. 
Dilluns, 12 de juny 
A les 14.00 h, Dia de la dona. Dinar al EL CAÇADOR. Inscripcions a la botiga de Mª Teresa.  
A les 21.30 h, torrada popular a la barbacoa de la pista esportiva. Plat, pa i allioli inclòs. Venda de tiquets al bar 
l’Àngel fins el 8 de juny al preu de 3 € (No es vendran tiquets desprès d’aquesta data). 
En acabar: Actuació sorpresa dels xiquets del poble. Recordarem els festivals artístics dels 80 i 90. 
Dimarts, 13 de juny 
A les 11.30 h, Missa en honor al nostre patró Sant Antoni de Pàdua. Després, processó pel poble 
A les 17.00 h, Parc infantil a la pista esportiva. 
A les 23.00 h, Nit blanca eivissenca a la pista esportiva. S’ha d’anar vestit de blanc. 
Dimecres, 14 de juny 
A les 15.30 h, campionat de guinyot al bar l’Àngel. 
A les 18.00 h, cucanyes per als xiquets i xiquetes a la pista esportiva. 
A les 22.00 h, sopar de germanor a la pista esportiva (elaborat pel restaurant L’ERA). Venda de tiquets al bar 
l’Àngel fins el 8 de juny al preu de 10 € (No es vendran tiquets desprès d’aquesta data). 
En acabar: Ball amenitzat pel duo DELUXE. 
Dijous,15 de juny 
A les 12.00 h, Ball de vermut amb ball. A la barra dels bous. 
A les 15,30 h, Final del campionat de guinyot al bar l’Àngel. 
A les 18,00 h, Tirada local de birles al camp de birles. En acabar, berenar i atorgament de premis del campionat de 
guinyot i de la tirada de birles a la barra dels bous. 
A les 22,30 h, Vaques i Bou embolat. Ramaderia FDO MACHANCOSES (Xest – València). 
A les 00,00 h, Ball amenitzat per l’orquestra VINTAGE. Entrada gratuïta. 
Divendres, 16 de juny 
A les 18.30 h, Bous de plaça. Ramaderia FDO MANSILLA (Ulldecona). 
A les 22.30 h, Vaques i Bou embolat. Ramaderia FDO MANSILLA (Ulldecona). 
A les 01.00 h, Nit jove amb l’orquestra MONTECARLO. Entrada gratuïta. 
En acabar: Actuació del DJ MUK. 
Dissabte, 17 de juny 
A les 18.30 h, Bous de plaça. Ramaderia FDO MACHANCOSES (Xest – València). 
A les 23.00 h, Vaques i Bou embolat. Ramaderia FDO MACHANCOSES (Xest – València). 
A les 00.30 h, Ball amb l’orquestra LA MUNDIAL i el grup SEVEN CRASHERS. Preu de l’entrada: 6 €. 
Diumenge, 18 de juny 
A les 14,00 h, Paella popular a la pista esportiva amb ball amenitzat pel duo SABOR. Castells 
inflables per als xiquets i xiquetes. Venda de tiquets al bar l’Àngel fins el 8 de juny, al preu de 10 € (No es vendran 
tiquets desprès d’aquesta data). 
A les 18,30 h, Bous de plaça. Ramaderia FDO MANSILLA (Ulldecona). 
A les 23,00 h, Castell de focs d’artifici a la plaça de bous per acomiadar les Festes 2017. 

FESTES MAJORS SANT JOAN DEL PAS 
Divendres, 23 de juny 
A les 20.00 h, coetada anunciant l'inici. 
A les 23.00 h, cremada de la foguerada de Sant Joan. 
A les 00.30 h, Revetlla de Sant Joan amenitzada per l’orquestra Petanca. A la mitja part, presentació de la pubilla 
que representarà a Sant Joan del Pas a les Festes Majors d'Ulldecona 2017. Reserva de taules als telèfons 
977721077 – 671181982. Preu: 5 euros.  
Dissabte, 24 de juny 
A les 18.00 h, Missa solemne en honor a Sant Joan. Seguidament processó pels carrers del poble.  
A les 22.00 h, sopar de “Pa i senalla”. 
A les 24.00 h, cinema a la fresca. 
Diumenge, 25 de juny 
A les 10.30 h, XIII Diada de la Dona. Elecció i presa de possessió de l'alcaldessa per un dia. 
A les 14.00 h, dinar per a totes les dones de Sant Joan i Rajolars. 
A les 16.00 h, parc infantil (fins a les 20.00 h). 
A les 23.00 h, castell de focs anunciant la fi de les festes.  
 

FESTES MAJORS DE LES VENTALLES 
Divendres, 23 de juny 
A les 22.00 h, sopar a la fresca per als veïns i veïnes de les Ventalles. 
Dissabte, 24 de juny 
A les 12.00 h, missa i processó en honor al nostre Patró Sant Joan Baptista. 
A les 13.30 h, petit refrigeri per a tothom 
A les 21.00 h, sopar per al veïnat de les Ventalles 
A les 00.00 h, cinema a la fresca 
Diumenge, 25 de juny 
A les 10.30 h, V campionat de guinyot (inscripció: 10 euros). Premis en metàl·lic i trofeu a la primera i segona 
parella classificada. A continuació, vermut per a tothom. 
A les 18.00 h, jocs infantils i xocolatada per a tothom. 
Divendres, 30 de juny 
A les 22.00 h, sopar a la fresca per als veïns i veïnes de les Ventalles. 
Dissabte, 1 de juliol 
A les 21.30 h, sopar popular (tiquet: 16 euros) 
A les 00.00 h, traca per commemorar la festa i, a continuació, ball i música de tots els temps amb el Duo Millan 
fins la matinada. Durant el ball hi haurà sorteig de regals i activitats per a tothom. 
Diumenge, 2 de juliol 
A les 12.00 h, batalla de l'aigua, a continuació Vermut veïnal. 
 

CALENDARI FISCAL 2017: Finalització dels pagaments 30/06/17: “Impost béns immobles urbana” (1a 
fracció), “Ocupació parades mercat” (primer semestre) i “Béns immobles característiques especials”. 
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).  
P. Puig: de l’1 al 4 i del 19 al 25 de juny. Tel: 630 21 70 02 
R. Soler: del 5 a l’11 i del 26 al 30 de juny. Tel: 630 21 70 02 
A. Viladot: del 12 al 18 de juny. Tel: 977 72 00 31 
 

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 


