
AGENDA AGOST 2017 

 

 

 

Dimarts, 1 d'agost 
09.00 h, a l’Escola Ramón y Cajal, inici Campus Estiu 2017 (de l’1 al 25 d’agost), organitza l’AMPA 
“Escola Ramón y Cajal”. 

 

Divendres, 4 d’agost 

22.00 h, a la plaça Diputació (darrere de la Casa de Cultura), Cinema a la fresca amb la projecció 
«MAMMA MIA». Hi haurà servei de barra. 
 
Dissabte, 5 d'agost 
9.00 h, muntatge plaça de bous al costat del poliesportiu. 
De 10.30 a 13.30 h, a la plaça de l’Església, inscripcions per als autocars i venda de samarretes per 
a la Diada de l’11 de setembre – ANC Ulldecona. (Dissabtes 5, 12, 19 i 26 d’agost). 
 
Diumenge, 6 d'agost 

20.30 h, a l’Ermita de la Pietat, 13es Jornades Musicals – V Reggae a l’Ermita amb l’actuació 

KOERS + CULS CULTS. Entrada 4 € (portes obertes a partir de les 18.30 h). 
 
Divendres, 11 d’agost 

22.00 h, a la plaça Diputació (darrere de la Casa de Cultura), Cinema a la fresca amb la projecció 

«HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRINCIPE». Hi haurà servei de barra. 
 
Diumenge, 13 d'agost 

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

Ulldecona. 
 
Divendres, 18 d’agost 

22.00 h, a la plaça Diputació (darrere de la Casa de Cultura), Cinema a la fresca amb la projecció 
«EL GRAN HOTEL BUDAPEST». Hi haurà servei de barra. 
 
Dissabte, 19 d’agost 
A les 19.00 h, recollida dels nous músics de la Banda de Música d’Ulldecona. 

 

ALTRES 

BIBLIOTECA POPULAR: Horari fins al 25 d’agost: de dilluns a divendres de 09.30 a 14.30 h, i del 
28 d’agost a l’1 de setembre de 10.00 a 13.00 h, dissabtes tancat. A la piscina municipal servei de 
bibliopiscina. 

PISCINA: Horari de dilluns a divendres  d’11.00 a 15.00 h i tarda 17.00 a 21.00 h. 

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

CALENDARI FISCAL: Fins al 31/08/17 Impost de béns immobles rústica. 

 

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 6 i del 21 al 27 d’agost. Tel: 630 21 70 02 

R. Soler: del 7 al 13, 15 i del 28 al 31 d’agost. Tel: 630 21 70 02 

A. Viladot: del 14, 16, 17, 18, 19, 20 d’agost. 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 

 

 

 

FESTES MAJORS BARRI CASTELL 
 

Dijous, 3 d’agost 
13.30 h COETADA anunciant les Festes Majors. 

22.00 h CINEMA A LA FRESCA a la Pista del Riu. 

Divendres, 4 d’agost 

18.00 h TIRADA DE BITLLES INFANTIL (fins a 14 anys) al Molí l’Om. 

En acabar hi haurà xocolatada per als participants. 

19.00 h TIRADA DE BITLLES ADULTS al Molí l’Om. Col·labora el Club de bitlles de Sant Rafel del Riu. 

21.30 h SOPAR DE CABASSET a la Pista del Riu. 

00.00 h FESTA DE DISFRESSES amb discomòbil a càrrec de Dj. Muk. Se sortejarà un regal entre els participants 

disfressats. 
Dissabte, 5 d’agost 
09.00 h Visita a la Covalta, el Mas de Barceló i el Mas Roig guiada per Juan Francisco Fuentes. 

S’anirà en cotxes i finalment es farà caminada pel barranc fins a arribar al Mas Roig vell i es visitarà la roureda, 

una olivera mil·lenària i dos xiprers centenaris. Se sortirà de la Pista del Riu. Hi haurà entrepans i aigua per als 

participants i en finalitzar es farà un sorteig entre tots ells. 
11.30 h JOCS INFANTILS amb castell inflable (fins a 12 anys), a la Pista del Riu. 

14.00 h FIDEUÀ POPULAR per als que tinguin tiquet. Preu 5 €. 

17.30 h CAMPIONAT DE DOMINO a la Pista del Riu. 

17.30 h HOMENATGE ALS MAJORS DE 80 ANYS. Es visitarà als nostres majors i se’ls farà entrega d’un obsequi. 

18.30 h BOUS DE PLAÇA de la ramaderia de Fernando Mansilla d’Ulldecona. 
18.30 h Castell inflable per als més petits. 

23.00 h BOU EMBOLAT de la ramaderia de Fernando Mansilla d'Ulldecona i embolat pels emboladors de Morella. 

00.00 h BALL AMENITZAT PER LA GRAN ORQUESTRA REVELACIÓN. 

Diumenge, 6 d’agost 

12.00 h MISSA SOLEMNE en honor a SANT JOAQUIM. 

17.00 h CAMPIONAT DE GUINYOT a la Pista del Riu. 

18.30 h BOUS DE PLAÇA de la ramaderia de Fernando Mansilla d'Ulldecona. 

21.00 h ESTOFAT POPULAR per als que tinguin tiquet, amenitzat per Espectacles EMMA. Preu 5 €. 

 

FESTES TEMÀTIQUES A LA MILIANA 

 

Divendres, 4 d’agost 
20.30 h Gimcana temàtica Harry Potter, veniu disfressats i amb granera!. Inscripcions de grups participants al 

retén de l’Ajuntament. 

Divendres, 11 d’agost 

21.00 h Festa ABBA, sopar de “Pa i porta a la fresca” i Karaoke. Si veniu disfressat, tindreu una consumició 

gratuïta. 

Divendres, 18 d’agost 

21.00 h Sopar degustació temàtic “COUNTRY”. Balls tradicionals en grup i en línia. (S’aconsella venir ben calçat). 
Inscripcions i tiquets fins a l’11 d’agost al retén de l’Ajuntament. Preu 5 €. 

 

FESTES MAJORS D'ULLDECONA. (Del 26 d'agost al 3 de setembre). (Consulteu programa 
específic a partir del dia 17). 
 

Inscripcions i venda d’entrades (al retén de l'Ajuntament des del 8 d'agost) 

. Sopar de cabasset (es farà el divendres 25 d'agost a la Plaça Diputació, darrere la Casa de Cultura). Fins al 

dia 22 d'agost. 1 €. 

. Taules i cadires per al ball. Fins al dia 25 d'agost. 

1 taula + 6 cadires totes les nits: 36 €  

1 cadira: 1 €/dia  

1 taula + 6 cadires una nit: 12 €. 
. Diada de la bicicleta (es farà el divendres, 1 de setembre). Fins al dia 28 d'agost. 1 € (esmorzar i sorteig 

d'una bicicleta) 
. Sopar de pubilles i expubilles. Fins al dia 28 d’agost. 16 €. 

. Carrosses i colles de disfresses. Fins al dia 28 d'agost, especificant si es portarà música o no.  

. Dia de la paella (serà el diumenge, 10 de setembre). Fins al dia 4 de setembre. 2 € 


