
AGENDA MARÇ 2020 
 
DIUMENGE 1 
 
09.00 h Cursa d’orientació Vila d’Ulldecona. Apta per a tothom, 
sortida des de l’Av. de les Escoles. Inscripcions: cursaulldecona.cat. 
Organitza SudActiu – Centre Excursionista Ulldecona.  
 
DISSABTE 7 
 
De 09:30 a 20:00 h, Al Pavelló Municipal d’Esports, Semifinal 
Catalunya Sud de Twirling, organitza Club de Twirling Ulldecona i 
la Federació Esportiva Catalana de Twirling.  
18.00 h Al Teatre Orfeó Montsià, DISSABTES DE TEATRE amb 
l’obra “LILA, UNA PRINCESA DIFERENT” de la Companyia Naps i 
Cols. 16a TEMPORADA. Venda Online www.ulldeteatre.org. 
La literatura infantil ens ha omplert durant anys i panys de la 
idea de que les princeses necessiten ser rescatades d’algun mal, 
els prínceps són valents i blaus i que quan prínceps i princeses es 
troben viuen feliços i mengen anissos. Però, i què passa quan no 
volem ser rescatades, ni blaus, ni valents ni menjar anissos? 
El problema és que la princesa Lila està cansada d’esperar a un 
príncep que no arriba. Amb l’ajut dels contes populars 
tradicionals i les últimes tecnologies dedicades a això de trobar 
l’amor, buscarà la manera d’esquivar la antiquada Llei Romàntica 
Ancestral, sortir de la torre i aprendre finalment que ni els 
prínceps ni són blaus, ni les princeses necessiten sempre ser 
rescatades.  Com podem construir relacions benestants i 
igualitàries que ens ajudin a créixer i ampliar les nostres 

expectatives i no que els coartin i ens limitin.  Es tracta d’un 
espectacle que pretén entretenir i dur la reflexió a l’aula, 
per valorar com podem crear relacions igualitàries i 
benestants.

 
 
18.30 h. A la Casa de Cultura, reconeixement al futbol 
femení per 25è Aniversari en commemoració del Dia 
Internacional de les Dones, a càrrec del Grup de Dones 
d’Ulldecona. 
 
DIUMENGE 8 
 
De 09:30 a 20:00 h, Al Pavelló Municipal d’Esports, 
Semifinal Catalunya Sud de Twirling, organitza Club de 
Twirling Ulldecona i la Federació Esportiva Catalana de 
Twirling 
10.00 h a la Plaça Catalunya. Mercat de 2ª mà i Antiguitats, 
a càrrec de  Junts Reciclem Millor-Ulldecona. 

12.00 h. a la Plaça Manuel Sales i Ferré, concentració Dia 
Internacional de les Dones. Es farà un recorregut fins a la 
Plaça de l’Església, on es donarà lectura del manifest del 8 
de març a càrrec del Grup de Dones d’Ulldecona i alumnes 
de l’Institut Manuel Sales i Ferré. 
16.30 h Al Camp Municipal d’Esports, partit de futbol de la 
segona catalana entre el CF ULLDECONA i AT MORA LA 
NOVA. 
 
DISSABTE 21 
 
9.00 h a 19.00 h  Al pavelló municipal d’Esports Campionat 
Interprovincial de Twirling entre Tarragona, Lleida, Múrcia 
i Castelló. Organitza el Club Twirling La Vie d’Ulldecona, 
l’Ajuntament d’Ulldecona, la Federación Española de Baile 
Deportivo y el Consejo Superior de Deportes. 
 
DIUMENGE 22 
 
9.00 h a 19.00 h Al Pavelló Municipal d’Esports Campionat 
Interprovincial de Twirling entre Tarragona, Lleida, Múrcia 
i Castelló. Organitza el Club Twirling La Vie d’Ulldecona, 
l’Ajuntament d’Ulldecona, la Federación Española de Baile 
Deportivo y el Consejo Superior de Deportes. 
16.45 h Al Camp Municipal d’Esports, partit de futbol de la 
segona catalana entre el CF ULLDECONA i EL CF AMPOSTA. 
 
 

DIMARTS 24 
 
19.30 h A la Biblioteca Popular, xerrada "Tot el que has de saber 
sobre l'acolliment" a càrrec la Sra. Maite Margalef, responsable 
de l’Institut Català de l’Acolliment i Adopció (ICAA) - Terres de 
l'Ebre amb motiu de la Setmana de l’Acolliment.  
 
DIUMENGE 29 
17.00 h Representació de La Passió d’Ulldecona, a càrrec del 
Patronat de la Passió d’Ulldecona. 
 

BIBLIOTECA POPULAR 
 
Dilluns 2 a les 17.00 h Club lectura “VA DE LLETRES”. 
Dimarts 3, 10, 24 i 31 a les 11:15 h a Ràdio Ulldecona “PARLEM 
DE LLIBRES”. 
Dimarts 3, 10, 24 i 31 a les 17h Club lectura “LLEGIM JUNTS”. 
Divendres 6, 13, 20, 27 a les 15:30 h Cafè tertúlia en veu alta per 
a adults.  
Divendres 6 a les 18 h Club de lectura “PETITS APRENENTS”. 
Divendres 6 a les 20 h Club de lectura “LA PARAULA PRESTADA”. 
Dimecres 25 a les 18 h RECITAL DE POESIA amb l’acompanyament 
de l’Escola Municipal de Música d’Ulldecona. 
Dijous 26 a les 18 h Conta contes “Tots tenim família”, a càrrec 
del xiquets i xiquetes del Centre Obert Lúdik. 
Dilluns 30 a les 17 h Club lectura “M’AGRADA LA LECTURA”. 
Mes de la poesia a la Biblioteca. A l’espai  de creació “escriu, 
pinta i dibuixa la teva poesia". 
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ALTRES 

Esquiada Ulldecona 2020: Inscripcions fins al 9 de març de 2020. 
L'esquiada serà els dies 20, 21 i 22 de març a Andorra (Pal-
Arinsal). Sortida a les 18.00 h a la Plaça Catalunya. Més 
informació: Punt d'Informació Juvenil – Casal Jove.  
 
PARLEM-NE. Cicle d’activitats per a jóvens d’entre 12 i 18 anys. 
Institut Manuel Sales i Ferré. 
Dimarts 3 a les 17.30 h. al Gimnàs Orfit, ”Sessió de Step Combat”, 
a càrrec de Sònia Bel, monitora d’esports. 
Dimarts 10 a les 18.00 h. “Coneix tots els sistemes per depilar-
te”, a càrrec d’Imma Queralt, esteticient. 
Dimarts 17 a les 18.00 h. ”Parlem de violència masclista”, a 
càrrec de Virginia Roig, directora de Lleure. 
Dimarts 24 a les 17.00 h. A l’Institut “Activitats circenses: 
malabars, equilibris sobre cinta” a càrrec de Ramón Codorniu, 
mestre d’Educació Física. 
A les 18.00 h. Xerrada “Que és un centre d’acollida”, a càrrec dels 
educadors dels Ullals 3 Ulldecona.  
Dimarts 31 a les 17.30 h. A l’Institut, sessió de cinema. 
 
PROJECTE ENGRESCA’T.  Cicle d’activitats d'oci en cap de 
setmana per a jóvens a partir de 12 anys al Centre Obert Lúdik. 
Diumenge 15 a les 17.00 h. Inici del projecte amb el Concert del 
grup “Fulles Seques”, i sessió de jocs dinàmics.  
Dissabte 21, de 17 a 20 h, xerrada Bellesa Natural i taller de 
xampús naturals - Espai-Bio. Hi haurà jocs de pilota i jocs grupals.  
Diumenge 29, de 16 a 19 h, espectacle i taller de Màgia a càrrec 
de Jordi Labernia.  
 

CAMP DE TIR LES PEDRERES. Entrenaments tots els cap de 
setmana des de les 9.00 h.  
 
CALENDARI FISCAL: El 31/03/2020 s'acaba el període pel 
pagament de les Taxes i Preus Públics (clavegueram i 
escombraries).  
A partir del 27/03/20 fins al 29/05/20 s’obre el període de 
pagament del Impost de Vehicles, Ocupació de domini 
públic (guals) i Taxa conservació de cementiris 
 
SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA PER A NOUVINGUTS:  
Dimarts i dijous de 10.00 a 14.00 h a l’Ajuntament. 
 
 

ESPLAI ULLDECONA 
 
ACTIVITATS: Gimnàstica I (dimarts i dijous de 17.00 a 18.00 
h); Tai-Txi (divendres de 17.00 a 18.00 h); Pintura (dimecres 
de 10.00 a 12.00 h); Anglès (divendres de 16.00 a 19.00 h); 
Informàtica / Fer tràmits per internet i Comunica’t per la 
xarxa (dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 h); Viure és 
descobrir-me (dimarts de 18.00 a 19.30 h); En Forma I i II 
(dilluns i dimecres de 17.00 a 18.00 h). 
Dilluns, 2 a les 17h. Cinefòrum projecció de la pel·lícula “Déu 
Meu, però què t’hem fet?”  
Dimecres 18 a les 18:15. Xerrada “Alimentar-se bé per 
viure millor” a càrrec del a nutricionista Silvia Torres. 
Mona de Pasqua: tiquets del 23 de març al 3 d'abril menys 
dissabte i diumenge, de 16:00 a 18:00 h. Repartiment 
dissabte 11 d'abril de 10:00 a 13:00 h.  
Més informació a la secretaria de l'Esplai: tel. 977720787. 

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES 
 
Diumenge 1 a les 17.30 h Calçotada i ball amb DOLCE VITA. 
Diumenge 8 a les 17.30 h ball amb XAVI 
Diumenge 15 a les 17.30 h ball amb SISCO 
Diumenge 22 a les 17.30 h ball amb LAZARO’S 
Divendres 27 excursió a Fuentespalda (Tèrol) 
Diumenge 29 a les 17.30 h ball amb EMMA 
Activitats: Gimnàstica (dilluns i dimecres de 17.00 a 18.00 
h); Tallers de memòria (dilluns i dimarts de 10.00 a 11.30 h), 
Pintura (dimarts de 16.00 a 19.00 h), Classes de balls en línia 
(dimarts i dijous de 19.00 a 20.00 h) i Pedicura (dimarts). 
 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
Dissabtes de 18 a 20 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h.  
Urgències amb receptes trucar al telèfon de la farmàcia de 
guàrdia. 
A. Viladot Tel. 977720031: dia 1, del 16 al 18 i del 20 al 22. 
P. Puig  Tel. 630217002: del 2 al 8, dia 19 i del 23 al 29. 
R. Soler Tel. 630217002: del 9 al 15 i els dies 30 i 31. 
 
 
 

 
L’agenda en paper la podreu trobar a partir d’aquest mes a l’Ajuntament, 
panaderies i bars del municipi. En format digital a www.ulldecona.cat, 
ebando i xarxes socials oficials. 
 
Tots els actes són organitzats per l'Ajuntament d'Ulldecona amb la 
col·laboració de les entitats que 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.   

http://www.ulldecona.cat/

