
AGENDA FEBRER 2020 
 

DIUMENGE 2  
 
12.30 h Al Teatre Orfeó Montsià, Concert d’Any Nou de la Banda 
de Música d’Ulldecona (ajornat el passat 4 de gener).  
 
16.30 h Al Camp Municipal d’Esports, partit de futbol de la 
segona catalana entre el CF ULLDECONA i el CF RIUDOMS. 
 
DIMECRES 5 
 
19.00 h Al Convent de les Monges Agustines, missa de Santa 
Àgueda, patrona de l’Associació Mestresses de Casa. A 
continuació, berenar – sopar de l’entitat a la Casa de Cultura. Preu 
socis/es 9€ i no socis/es 11€. Inscripcions divendres de 9.30 a 11 
h al local social o al telèfon/whatsapp  619 394 608.   
 

DISSABTE 8  
 
18.00 h Al Teatre Orfeó Montsià, Dissabtes de teatre amb 
l’obra “PEGÀS, EL CAVALL ALAT” de Sàndal Produccions. 
L'Aura emprèn un viatge fins trobar el cavall alat real, el 
Pegàs. Un viatge, emocional i físic on la protagonista no ha 
acabat de trobar el seu lloc al món. 16a TEMPORADA. 
Venda Online www.ulldeteatre.org. La producció inclou un 
gran titella articulat que simula un cavall amb ales, a 
tamany real. Manipulat per tres actors és un personatge 
que causa un gran impacte a escena.  

DIUMENGE 9  
 
10.00 h a la Plaça Catalunya. Mercat de 2ª mà y  Artesania  
a carrec de  Junts Reciclem Millor-Ulldecona 
 
19.00 h Al Teatre Orfeó Montsià, Concert de l’Orquestra 
Simfònica del Conservatori Superior de Música Salvador 
Seguí de Castelló. Obres de Ravel, Brahms, Teleman i 
Mendelssohn. 
 
DIMECRES 12  
 
16.00 h. A la Casa de Cultura, reunió informativa de 
l’Associació de Mestresses de Casa sobre el viatge en creuer 
als Fiords, previst per al mes de juny 2020.   
 
DIUMENGE 16 
 
Hora per confirmar / Al Camp Municipal d’Esports, partit de 
futbol de la segona catalana entre el CF ULLDECONA i el CF 
GANDESA. 
 

PROGRAMACIÓ DE CARNAVALS 
 

DIVENDRES 8 
 
23.30 h al Casal Jove XXIIè TRIBUT DE CARNAVAL - 
MÚSICA RAP + FESTA DEL PIJAMA. Una nit amb molt 
de flow i en les millors versions del rap i els seus 
subgéneres. Actuaran els grups: Cypress Culs (reggae-

skà), HerederoX de Rappel (rock'n'roll), Raps against 
the Machin (metal-rock) i Wydowp (rap-trap). I els 
punxadiscs/djs: Dj Simix (90's Hip hop, Zürich) i Dj 
AGON (rap-hip hop-drum 'n' bass i trap en català, Les 
Cases). Premis en CD’s a les millors disfresses i, com a 
novetat, podeu vindre també amb el pijama.  
Organitzen: Ajuntament d’Ulldecona i AMICS. 
Col·laboren: els grups de música locals i pds/djs que hi 
actúen. 
 
DIVENDRES 14 
 
16.45 h DESFILADA DE CARNESTOLTES pels carrers del 
poble: sortida de l’Escola Ramón y Cajal fins a la plaça 
l’Església on tindrà lloc el la FESTA i el PREGÓ DE 
CARNESTOLTES. Acompanyament a càrrec de la 
Xaranga  “TOKINTASH”. En acabar, XOCOLATADA 
SOLIDÀRIA a favor de la lluita Contra el Càncer infantil 
i l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Apta per 
celíacs i intolerants a la lactosa. En cas de pluja, la 
xocolatada es realitzarà al Centre Obert Lúdik. 
 
19.00 hores Al Teatre Orfeó Montsià, obra de teatre 
infantil "Cantata per a dues tortugues" a càrrec dels 
alumnes d'elemental 1 de l'Escola municipal de música 
d'Ulldecona. Entrada gratuïta. 
 

DISSABTE 15 
 
24.00 h Desfilada Carnaval amb l’acompanyament de 
batucada ESMUVI. Concentració disfresses a la Plaça de 
l’Església. Les colles participants, amb un mínim de 5 
membres i que s’hagin inscrit al retén de l’Ajuntament 
prèviament, rebran un pernil d’obsequi. 
 
24.00 h al pavelló cobert, ball amb l'orquestra GRAVITY. En 
acabar Disco mòbil. Entrada gratuïta. Venda taules i cadires 
la mateixa nit, preu 5 € (taula + 6 cadires). A la mitja part, 
entrega de premis del concurs de disfresses. Grups: 200 € 
primer, 100 € segon, 70 € tercer i quatre accèssits de 50 €. 
Parelles: 100 € primer i 50 € segon. Individual: 50 € primer i 
30 € segon.  
 
DIUMENGE 16 
 
11.30 h CARNAVAL FAMILIAR DE LA XARXA. Cercavila 
d’animació amb SIDRAL BRASS BAND des de la Plaça de 
l’Església fins a la Plaça Sales i Ferré, amb l’espectacle 
“CLAP!, per a menuts i grans. (en cas de mal temps, 
l’espectacle es farà al pavelló).  
 
Carnaval a la Biblioteca del 10 al 15 de febrer vine, fes-te 
una foto al photocall i penja-la a l’instagram amb els hastags 
#carnavalabibulldecona #carnaval2020  
 

http://www.ulldeteatre.org/


BIBLIOTECA POPULAR 
 
Dilluns 3 a les 17 h Trobada club de lectura “VA DE LLETRES” amb 
el llibre "El Sisè sentit" de Laia de Ahumada 
Divendres 7 a les 18 h Trobada club de lectura “PETITS 
APRENENTS” amb el llibre "Endevina com t'estimo" de Sam 
McBratney 
Dilluns 24 a les 17 h Trobada del club de lectura “M’AGRADA LA 
LECTURA” amb el llibre "Endevina com t'estimo" de Sam 
McBratney 
Divendres 28 a les 18 h Trobada del club de lectura 
“SUPERLECTORS” amb el llibre "La Carlota i el misteri del botí 
pirata" de Gemma Lienas. A les 20 h Trobada del Club de lectura 
“LA PARAULA PRESTADA” amb el llibre "Adellà del riu" de Jordi 
Gilabert.  
Tots els dimarts a les 17 h Trobada "Llegim junts" 
Tots el divendres a les 15.30 h CAFÉ-TERTÚLIA EN VEU ALTA 
 

ALTRES 
 

Esquiada Ulldecona 2020: Inscripcions de l’1 de febrer al 9 de 
març de 2020. L'esquiada serà dels dies 20, 21 i 22 de març a 
Andorra. Més informació, preus i condicions, al Punt d'informació 
juvenil. 977 573348 
 
PARLEM-NE Cicle d’activitats per a jóvens d’entre 12 i 18 anys. 
Institut Manuel Sales i Ferré.   
Dimarts 4 – 18 h – Primers Auxilis a càrrec de Virginia Roig 
Dissabte 8 – 9 h - Excursió a la Serra de Godall a càrrec  de 
Francisco León i Virginia Roig 

Divendres 14 – 18 h Xerrada sobre “Què fa un dissenyador 
gràfic” a càrrec de Lluc Roig. 
Dimarts 18 – 18 h – Visita de la Colla de Gegants i Grallers 
d’Ulldecona 
Dimarts 28  – 17.30 h Cinema 
 
 

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS 
 

Diumenge 2 a les 17.30 h ball amb XAVI SAXO 
Diumenge 9 a les 17.30 h ball amb EMMA 
Dissabte 15 a les 21.00 h Sopar de Carnaval i ball Dolce Vita 
Diumenge 16 a les 17.30 h ball amb XAVI 
Diumenge 23 a les 17.30 h ball amb TROPIC’S 
 
ACTIVITATS: Gimnàstica (dilluns i dimecres), pintura 
(dimarts), classes de ball en línia (dimarts i dijous), tallers de 
memòria (dilluns i dimarts) i pedicura (dimarts) 
 

ESPLAI ULLDECONA 
 
 

ACTIVITATS: Gimnàstica I (dimarts i dijous de 17 a 18h); Tai-
Txi (divendres de 17 a 18h); Pintura (dimecres de 10 a 12h); 
Anglès (divendres de 16 a 19h); Informàtica / Fer tràmits per 
internet (dimarts i djous de 17 a 19h); Viure és descobrir-me 
(dimarts de 18 a 19h); En Forma (dilluns i dimecres de 17 a 
18h).  
 
VIATGES: Calçotada a l’Alt Camp (27 de febrer). Informació 
i inscripcions a la secretaria de l'Esplai. Tel. 977720787. 
 
 

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. 
A. Viladot  Tel. 977720031: 1, 2 i del 17 al 23. 
P. Puig  Tel. 630217002:  del 10 al 16. 
R. Soler  Tel. 630217002:  del 3 al 9 i del 24 al 29. 
 

 
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. 
 
 

 


