
AGENDA JULIOL 2017

Dissabte, 1 de juliol
Tot el dia, Festa per als socis de l'Associació Cultural Falduda Amics dels Bous. 
De  17.00  a  19.40  h, al  camp  municipal  d'esports,  cloenda  de  la  IV  edició  del  campus  “Oriol  Romeu
Experience”
19.00  h,  al  Teatre  Orfeó  Montsià,  festival  de  fi  de  curs  de  l’Acadèmia  d’Arts  Escèniques  DanSing  amb
l’espectacle “EL LLIBRE DE LA SELVA”. Venda d’entrades a taquilla 30 minuts abans de l’espectacle. Preu: 4 €.
21.30 h, sopar popular Festes Majors Les Ventalles (preu tiquet: 16 €) i, en acabar, traca, ball i música amb el
Duo Millan, amb sorteig de regals i activitats diverses. 
Diumenge, 2 de juliol
12.00 h, batalla de l'aigua Festes Majors Les Ventalles i, a continuació, vermut veïnal.
18.00 h, al Casal de Jubilats, ball amb XAVI.
20.00 h, al Teatre Orfeó Montsià, concert de l’Orquestra Simfònica de les Terres de l’Ebre sota la direcció de
Jordi Bonilla, amb música de bandes sonores originals de diverses pel·lícules.
20.00 h, a l’Ermita de la Pietat, 13es Jornades Musicals amb l’actuació de ZULU ZULU + Anacardos Lata +
Vinaròs Tropical Dj’s. Entrada 4€ (portes obertes a partir de les 18.30 h).
Dilluns, 3 de juliol
09.00 h, a l’Escola Ramón y Cajal, inici Cuca-Esports 2017.
16.00 h, al Centre Obert Lud¡k, inici de les activitats per xiquets/es de 3 a 12 anys (fins al 28 de juliol). Preu
2 €.
Dijous, 6 de juliol
Viatge a Sant Carles de la Ràpita – El Xiringuito. Visita a l’Ecomuseu de Deltebre, amb la “Golondrina” 
passejada per la badia i muscleres.  Degustació de musclos i cava i dinar. Preu 49 €.
20.30 h, 1r Campionat 3x3 Streetball de bàsquet al C/. Vicent Aubà (davant del pavelló poliesportiu). 
Inscripció via facebook o al mateix lloc. Preu 5€ per jugador les 4 setmanes de campionat. 
Divendres, 7 de juliol
19.00 h, a la Plaça de l’Església, poesia al carrer “Dos poetes, dos mirades” a càrrec de Carme Cruelles i
Manel Mas. En acabar, taller Joc de Haikus.
22.00 h, a la plaça Diputació (darrera de la Casa de Cultura), Cinema a la fresca amb la projecció «VAIANA»
de Disney. Hi haurà servei de barra.
Dissabte, 8 de juliol
De 10.00 a 21.30 h, al carrer major, botigues al carrer. A les 21.00 a la plaça de l’Església sorteig de la
campanya de primavera de la Unió de Comerç. 
19.00  h,  Plaça  Sales  i  Ferré,  festivitat  Sant  Cristòfol,  benedicció  de  vehicles  (concentració  Cooperativa
Agrícola).
19.30 h, al Claustre de l’Ajuntament, concert de Gralla i Tabal.  25è Aniversari de la Colla de Grallers
d’Ulldecona.
20.00 h, Plaça de l’Església i carrer Guifré, celebració Sant Fermin infantil – Amics dels Bous. Hi haurà servei
de planxa i barra.
20.00 h, a la pista coberta del poliesportiu, Festival de patinatge artístic.
Diumenge, 9 de juliol
10.00 h, a la Plaça Catalunya, Mercat de 2a mà i antiguitats a càrrec de Junts Reciclem Millor-Ulldecona.
11.00 h, Vermut Històric (visita guiada nucli antic d'Ulldecona). Inscripcions a turisme@ulldecona.cat o al
tel. 619770869. Preu: 8 € Visita + vermut, 4 € menors de 9 anys. Sortida des de l’oficina de Turisme.
18.00 h, al Casal de Jubilats, ball amb LAZARO’S.
20.00 h, a l’Ermita de la Pietat, 13es Jornades Musicals amb l’actuació de LA IAIA + 2n Aniversari del Terreno
amb Rice Aganist de Machine Dj’s. Entrada 5€ (portes obertes a partir de les 18.30 h).
Dimecres, 12 de juliol
17.30 h, a l’Esplai, I Jornades d’assessorament i aprenentatge. Gent gran, activa. “Els anuncis de la nostra
vida. Taller de reminiscència”. A càrrec de l’Onada.
Dijous, 13 de juliol
20.30 h, a l’Avinguda de les Escoles, segona jornada del 1r Campionat 3x3 Streetball de bàsquet.
Divendres, 14 de juliol
22.00 h, a la plaça Diputació (darrera de la Casa de Cultura),  Cinema a la fresca amb la projecció de
«Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra». Hi haurà servei de barra.

Dissabte, 15 de juliol
19.00 h, al pavelló esportiu, 24 hores de futbol sala
21.00 h, a la Pista Coberta Sopar-Ball amb música en directe amb Mary Chacón a càrrec Mestresses de Casa.
Preu: socis i sòcies 13 €, no socis i sòcies 15 €. Inscripcions divendres de 10.30 h a 12.00 h. fins el dia 12 al
local de les Mestresses o al tel. 619394608. 
Diumenge, 16 de juliol
09.30 h, al camp de Tir les Pedreres, Tirada al plat Trofeu Generalitat. 100 plats FU.
18.00 h, al Casal de Jubilats, ball amb SISCO.
20.00  h,  a  l’Ermita  de  la  Pietat,  13es  Jornades  Musicals  amb  l’actuació  de  SHIRLEY  DAVIS  &  THE
SILVERBACKS + Quadrosenia Dj’s. Entrada 5€ (portes obertes a partir de les 18.30 h).
Dijous, 20 de juliol
20.30 h, al Pg. de l’Estació (al costat de l’estació), tercera jornada del 1r Campionat 3x3 Streetball de bàsquet
Divendres, 21 de juliol
22.00 h, a la plaça Diputació (darrera de la Casa de Cultura), LICEU A LA FRESCA, retransmissió en directe
de l’opera IL TROVATORE de Giuseppe Verdi. Hi haurà servei de barra.
Diumenge, 23 de juliol
18.00 h, al Casal de Jubilats, ball amb SHERPAS.
20.30 h, a l’Ermita de la Pietat, 13es Jornades Musicals amb l’actuació ANIMALÍSTIC + LOS VOLCANES + DJ’s.
Entrada 4€ (portes obertes a partir de les 18.30 h).
Dimarts, 25 de juliol
Viatge a Montblanc, dinar en Buffet lliure, visita al Museu-destileria “Fassina” i a la fàbrica de galetes “Rifacli”
amb degustació. Preu socis/sòcies 3,5 € i no socis/sòcies 5 €. Inscripcions divendres de 10.30 h a 12.00 h. al
local de les Mestresses o al tel. 619394608. 
Dijous, 27 de juliol
20.30 h, a la Pl. de l’Església, última jornada i entrega de premis del 1r Campionat 3x3 Streetball de bàsquet
Divendres, 28 de juliol
22.00 h, a la plaça Diputació (darrera de la Casa de Cultura), Cinema a la fresca amb la projecció «Peter
Pan» de Walt Disney. Hi haurà servei de barra.
Dissabte, 29 de juliol
20.00 h, a la Miliana, missa en honor al patró Sant Joaquim; a continuació, sopar popular. Venda de tiquets
fins al 25 de juliol al reten de l’Ajuntament. PREU: 16€
Diumenge, 30 de juliol
18.00 h, al Casal de Jubilats, ball amb XAVI.
Dilluns, 31 de juliol
11.00 h, a la pista coberta del poliesportiu (entrada pel pavelló), Festival final Cuca-Esports 2017.
22.00 h, al poliesportiu, sorteig de Carafals.
ALTRES

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). 1 de juliol viatge a les caves Codorniu
i Parc Güell. 14 juliol viatge a Viena (sortida de la Pl. Sales i Ferré)
CURSETS L’ESPLAI: Horari per al mes de juliol: Matins tancat, tardes de 15.00 a 19.00 h. Inscripció per a tallers a càrrec de
la Creu Roja. Viatge “Nueva ruta del Cid Campeador” del 2 al 4 d’octubre. Preu 190 €. Més informació a la secretaria de
l’Esplai o al tel. 977 72 07 87.

BIBLIOTECA POPULAR: Horari del 3 de juliol al 31 d’agost: de dilluns a divendres de 09.30 h a 14.30 h,
dissabtes tancat. A la piscina municipal servei de bibliopiscina.

PISCINA: Horari de dilluns a divendres  d’11.00 a 15.00 h. Tarda carril lliure per a nedar de 19.00 a 21.00 h

Dissabtes i diumenges d’11.00 a 15.00 h i de 17.00 a 20.00 h.
CARAFALS Dia  7  de  juliol  últim  dia  per  apuntar  els  nous  carafals  pendents  de  matricular  al  reten  de
l’Ajuntament d’Ulldecona.
CALENDARI FISCAL 2017: A partir del 28/07/17 fins al 29/09/17 Impost sobre activitats econòmiques. 
28/07/17 fins al 29/09/17 2a fracció Impost béns immobles urbana.
FARMÀCIES DE GUÀRDIA (dissabtes de 18.00 a 20.00 h, diumenges i festius d’11.00 a 14.00 h. Urgències
amb receptes trucar al telèfon de la farmàcia de guàrdia).
R. Soler: de l’1 al 2 i del 17 al 23 de juliol. Tel: 630 21 70 02
A. Viladot: del 3 al 9 i del 24 al 30 de juliol. Tel: 977 72 00 31
P. Puig: del 10 al 16 i 31 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
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