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Salutació de l’Alcaldessa
Des d’aquestes pàgines us faig arribar la meua més cordial 
salutació de nou com a alcaldessa d’Ulldecona i aprofitant les 
nostres Festes Majors. Un any més el nostre poble es prepara 
per viure uns dies diferents, uns dies de germanor, d’activitats 
múltiples, uns dies en què els horaris no compten, en què el 
dia s’acaba convertint en nit i la nit en dia. 

Arriben les nostres festes amb actes de tota classe i per a tots 
els públics. Ocasions per compartir i divertir-nos amb activitats 
de format tradicional o amb altres de més nous. Concerts i 
actuacions, parcs infantils, competicions esportives, concursos, 
balls, bous, cercaviles, exposicions, havaneres, sardanes, castells 
.. Una mica de tot i per a tothom. 

Us animo a disfrutar de la festa al carrer, a deixar els cotxes 
a casa per uns dies, a fer del nostre poble, de les nostres 
places, carrers i carrerons, els espais més adequats de relació i 
convivència. En definitiva, a fer poble.

Tot i la premura de temps des que vam prendre possessió el 
passat mes de juny, hem treballat a fons i hem confeccionat un 
programa de festes amb la implicació de nombroses entitats, 
associacions i particulars que han volgut col·laborar sense mirar 
ni temps ni altres condicionants. És un dels principals reptes 
que avui tenim en aquest àmbit, el foment de la participació i 
la creació dels instruments necessaris per fer-ho possible.

M’agradaria anomenar en aquesta salutació alguns noms 
propis. El primer, el de la nostra pregonera, Pilar Gutiérrez, a 
qui vull agrair públicament l’acceptació del nostre oferiment. 
Una gran persona i excel·lent professional que s’ha entregat en 
cos i ànima a la seua feina des que va arribar a Ulldecona. Hem 
volgut d’aquesta manera fer-li un humil i senzill reconeixement, 
no de l’Ajuntament sinó de tot el nostre poble i, sobretot, de 
tantes i tantes dones que hem passat per les seues mans. 

Un agraïment especial a Josep Vericat, pintor faldut resident 
als EEUU, que ens ha regalat el cartell de festes majors, amb 
la seua força i color característics, així com també a Javier 
Bernal, un gran artista veí del nostre poble que exposa la seva 
colorida obra durant aquests dies a la Casa de Cultura. I, la 
més sincera felicitació a Jose Luis Cabañas, nou comanador 
del Castell, per una trajectòria de més de 40 anys treballant 
desinteressadament en l’àmbit associatiu. A la vegada, faig 
extensiu el meu agraïment a totes les entitats i particulars 
que d’una manera o altra col·laboren en les festes, sense elles 
no seria possible un calendari d’actes tant complet i lluït. 
Finalment, gràcies a la brigada municipal, a la policia local, 
als treballadors/es i/o voluntaris d’altres cossos de seguretat 
i emergències i als regidors/es del govern municipal, que 
s’impliquen a fons per a que tot surtigue bé.

Tenim per davant molts dies festius i toca xalar, aprofitant al 
màxim el temps però amb prudència i de manera responsable, 
amb respecte pels que per un motiu o altre no poden disfrutar-
los igual. Des d’aquí us desitjo a tots i totes unes BONES FESTES!! 

Núria Ventura 
Alcaldessa d’Ulldecona
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Salutació de la Pregonera
 Agraeix-ho l’oportunitat de poder dirigir-me a tots vatros, a una 
població que tot i no vore’m néixer m’ha acollit com una filla 
més i m‘ha permès vore néixer a bona part de la seua joventut.

Quan he començat a escriure, he reviscut la mateixa emoció que 
fa 35 anys, quan sortia amb el meu títol de llevadora sota el braç: 
jo era important.  Però el més gran dels títols és aquell que et fa 
aixecar cada matí amb la mateixa il·lusió per anar a la feina. I això 
ho dec al poble, a l’acollida que vaig tenir a l’arribar, i al respecte 
mostrat al llarg de tots aquests anys.

També als meus companys de feina i amics, però sobretot a les 
dones que m’han permès caminar de la seua mà i compartir les 
seues pujades i baixades hormonals. Hem rigut i plorat juntes, 
i com els he d’agrair que em deixin entrar a les seues vides en 
aquests moments tan importants i únics per a elles, que em deixin 
ajudar-les a tenir el seu nadó i ficar-los-ho a sobre, poder-les ajudar 
en la difícil tasca que és la lactància, o que em deixin consolar-les 
quan alguna cosa no va bé.

I a totes les dones que han vingut com jo d’altres terres, per 
l’esforç que han fet per entendre’m i intentar adaptar-se a la nostra 
cultura. Per a elles tampoc ha estat fàcil i m`han fet comprendre 
que no hi ha una sola veritat.

He tingut la sort de tenir una família que m’ha permès aparcar 
moments familiars per atendre els professionals, a ells els demano 
disculpes però ja saben que els estimo. I parlant de sort, sense la 
família Mariné – Ollé que em va acollir com una filla quan vaig 
arribar, tot hagués estat més difícil per a mi i el meu fill, el Sr. Paco 
i la Sra. Josefina junt als seus fills foren una nova família.

I què els he de dir a les Pubilles, a moltes de les quals he vist 
néixer, senzillament que siguen capaces de viure ara intensament 
i gaudint dels petits detalls, perquè això és la felicitat. Però 
sobretot i en aquests temps difícils que tenim i tindrem, que no 
s`arronsen, que siguen valentes  individual i col·lectivament,  i 
lluiten per obtenir allò que desitgen. I evidentment que disfruten 
de les Seues Festes Majors, que a ben segur els obriran tot un 
món nou……..

A tots òbviament desitjar-vos unes bones Festes, no hem de 
perdre totes les coses positives que generen i cal aprofitar-les al 
màxim, que siguen tranquil·les i que les puguem gaudir envoltats 
dels nostres. I finalment, moltes gràcies per haver-me escollit com 
a pregonera, ja que ho visc com un reconeixement a la meua 
trajectòria professional, i això sincerament, m’ha fet sentir molt 
contenta.

Maria Pilar Gutiérrez Culsan
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Salutació de la Regidora
Benvolguts/des veïns i veïnes, amics i amigues d’Ulldecona i 
Barris,

Per primera vegada, m’adreço a vosaltres com a Regidora de 
Cultura, Festes i Barris. Ho faig amb la mateixa il·lusió i emoció 
en què sempre he viscut les Festes Majors del nostre poble, 
potser inclús més i tot m’atreviria a dir.

Són les nostres festes, carregades d’alegria i diversió, de 
sentiments i records que les fan inigualables, diferents i molt 
especials per a cadascun de nosaltres, portant-les ben a dins 
del cor com a símbol de la nostra identitat. El temps ideal per 
als retrobaments amb la família, amics i companys.

Si ens parem a pensar, ben segur que trobarem un moment 
especial que ens fa recordar una o vàries festes determinades 
tant si som petits, joves, adults o gent gran. Moments com anar 
acompanyat de la mà dels avis per participar en alguna activitat, 
l’emotiva nit del ball de mantons, les xerrades i els riures amb 
la colla durant les tardes de bous, l’alegria de les nits de ball, les 
carrosses omplint els carrers de colors i somriures i els focs, l’únic 
instant que ens fa sentir nostàlgia per les festes que se’n van 
però que ens apropa a les de l’any següent. 

M’agradaria donar el nostre agraïment més sincer per tota la 
seva implicació a tots els que fan possible la realització de les 
Festes: entitats locals i associacions, particulars i altres. I, per 
descomptat,  donar les gràcies també pel seu enorme esforç a 
la brigada municipal, la policia local, els voluntaris de protecció 
civil i altres cossos de seguretat i emergències tant a Festes 
com la resta de l’any.

Agrair a Josep Vericat el detall que ha tingut de regalar-nos la 
portada del programa de Festes Majors 2015, que com a bon 
faldut absent porta al cor l’essència de les Festes Majors del 
nostre poble.

Felicitar a la reina, a les pubilles i als pubillets que ens 
representen. Esperem i desitgem que les festes siguin un dels 
millors records que tingueu per a vosaltres, per als vostres 
pares, familiars i amics. 

Agrair i felicitar a la Sra. Pilar Gutiérrez Culsan per haver acceptat 
ser la pregonera de les nostres Festes Majors 2015. Tant per 
la seva trajectòria professional com per la calidesa de la seva 
personalitat.

Esperem que gaudiu les Festes al màxim, amb civisme i 
respecte. Perquè els veritables moments que ens dóna la vida 
estan fets d’alegries per a poder continuar endavant amb la 
realitat quotidiana del dia a dia.

Us desitgem unes Bones Festes Majors 2015.

Elvira Labernia Callarisa 
Regidora de Cultura, Festes i Barris



Pol. Ind. VALLDEPINS II
C/ Berlín, Parcelas 36-37

Apartado Correos 99
43550 ULLDECONA

Tel./Fax 977 72 10 83
e-mail: pintumania@gmail.com

TOT EN PINTURES, VERNISSOS I COMPLEMENTS

CURSOS DE FORMACIÓ 100% 
SUBVENCIONATS I GRATUÏTS 

PER L’ AJUNTAMENT 
D’ULLDECONA*

CURSOS DE FORMACIÓ SUBVENCIONATS:

Curs d’Anglès Nivell I

Curs d’Informàtica Inicial, Mitjà i Avançat. 

Curs per a la Prova de ESO i FP Mitjà.

Curs per a la Prova de FP Superior i Accés a +25.

Pack Curs Anglès per treballar a l’estranger que 
inclou feina i allotjament assegurats a U.K.

INFORMACIÓ:
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL FALDUT

C/ Vicent Aubà 13 (Ulldecona)
977 57 33 48
pijulldecona@ulldecona.cat
De Dilluns a Divendres de 9:00 -13:00 / 15:30-19:30.

ORGANITZA:

COL·LABORA: 

ALTRES CURSOS:

* Els cursos de formació subvencionats són totalment gratuïts, però l’alumne haurà de pagar el material de cada curs. A partir del 15 de Setembre podeu realitzar 
qualsevol consulta sobre els cursos. Inscripcions a partir del 15 de Setembre. Inici dels cursos a partir del 5 d’Octubre. 





 

 

 

Manteniment industrial 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Electricitat 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Automatismes ∙ Electrònica 

Disseny i construcció de maquinaria personalitzada ∙ Mecanitzats 

                           de tot tipus∙ Revisió de grues 

www.ags‐electromecanica.com 

ags@agselectromecanica.com 

Camí  l´Olivar     Parc. 211        43550  Ulldecona   (Tarragona) 

Tel. /Fax 977 72 07 67   Móvil 616 22 93 59 



Informem a tot el poble d’Ulldecona de l’acord de 
col·laboració entre Campo i la Cooperativa 

d’Ulldecona, per a la distribució de gasoil  Agrícola, 
calefacció i automoció. Tant als socis com als no socis 

amb les millors condicions del mercat en servei, 
qualitat i preu.

Més informació a la Cooperativa.

BONES 

FESTES!











ASSESSORIA MILIAN

OFICINA TÈCNICA

CERTIFICAT�ENERGÈTIC
CÈDULES

VALORACIONS�IMMOBLES

IMMOBILIARIA

COMPRA
VENDA

LLOGUER
DE�IMMOBLES

Carrer�Adell�,�18�.
43550�Ulldecona.

catalunyafincas@telefonica.net

www.catalunyafincas.com
ENGLISH�SPOKEN

Tel.�661026399�-�977720799



C/ St. Vicent 9
43550 Ulldecona

Tel: 977 72 08 38



Més de 300 anys de FARMACEUTICS 
de la mateixa familia al servei de la 

població d’ULLDECONA

• MIQUEL OLIVER ALFARA (1696)
• DOMENEC QUEROL MULET (1711)
• F. PASQUAL QUEROL OLIVER (1749)
• ANTONI VALLS PADRON (1769)
• JUAN BAUTISTA DEL POZO (1798)
• JUAN BAUTISTA SALOMÓN (1842)

• PIO SALOMÓN (1936)
• VICENTE PUIG (1975)
• PIO PUIG SALOMÓN
• RITA SOLER MARQUEZ
• RITA PUIG SOLER
• MARC PUIG SOLER

Bones Festes Majors 2015!

SAN LUCAS, 28 TEL. 977 72 01 61
PLZA. SALES I FERRÉ, 7 TEL. 977 72 09 13



Plaça Diputació, 12  43550 Ulldecona (Tarragona)
Tel. 977 72 00 83 - Mòbil 659 767 905 

esterlrj1@gmail.com

C/ Murada de Baix, 99, 2n  43550 Ulldecona (Tarragona)
Tel./Fax 977 721 458 - Mòbil 660 625 010

jordigrauj@gmail.com   -   jordigrau@jordigrau.net

Pressupostos sense compromís i econòmics 
Servei de camió i retroexcavadora 1CX. J.C.B

ESPECIALITATS EN EMBOTITS CASOLANS DE QUALITAT
A MÉS, SERVEI A DOMICILI



C/ Cardenal Gomà, 31
C/ Entença, 37

Tel. 977 57 33 35
Fax 977 72 15 74

43550 ULLDECONA (Tarragona)
talleralfonso@telefonica.net



ADMINISTRACIÓ
DE LOTERIES

C/Major 80
43550 ULLDECONA

(Tarragona)

Tel/Fax 977 720 720
carolinaborrell@hotmail.com

Us informem que ja disposem 
de la Loteria de Nadal

BONES FESTES

Que la sort t’acompanyi!!

Arquitecte
Col·legiat núm. 9313
Enginyer Técnic Industrial
Col·legiat núm. 4000

JOSEP LOPEZ I FERRÉ

• VALORACIONS D’IMMOBLES 
   (RECURSOS AGENCIA TRIBUTÀRIA)
• PROJECTES DE VIVENDES
• PROJECTES INDUSTRIALS
• CÈDULES D’HABITABILITAT
• CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
• REHABILITACIONS
• LEGALITZACIÓ D’ACTIVITATS
• PERITATGES JUDICIALS
• AMIDAMENTS DE FINQUES
• PARTICIONS D’HERÈNCIES
• CERTIFICACIONS

C/Vidal i Barraquer, 26  43550  Ulldecona
Tel. 977 720 480 - 660 551 867 

 e-mail.  lopullfe@coac.net









Promoció vàlida del 06/03/2015 fi ns el 31/08/2015 o fi  d´existències. El client abonarà sempre les 
ulleres de sol de major import. Les ulleres de Sol de regal seran només dels models assenyalats a 
l’establiment, de la col·lecció multi-marca que inclou els models de les marques: Amichi, Pull&Bear, 
El Caballo, Mango, Javier Larrainzar i Pepe Jeans. Promoció no acumulable a altres ofertes.

Puente, 60. Local 2-C. · Vinaròs · T: 964 456 490

Promoció vàlida del 06/03/15 fi ns el 31/08/15. El suplement solar de 20€ inclou 2 lents solars bàsiques 
(color verd, marró i gris) amb índex de refracció 1.5 per graduacions compreses entre +/- 4 esfera i +/- 2 

cilindre i diàmetre 65/70mm.

Finançament 
10 mesos 

sense interessos

Emporta´t 2 ulleres de sol
de marca i només en pagues unes

ULLERES DE SOL
DE MARCA

GRADUA
LES TEVES ULLERES DE SOL DE MARCA

per només

més



 
Festes Majors 2015
Pubilles

JOSEP M. VERICAT ESTELLÉ. Nascut a Ulldecona el 1954. Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona i en Belles Arts també per la UB. Resident 
actualment a Sant Francisco (EEUU). Ha exposat arreu de Catalunya i Espanya en mostres tant individuals com col·lectives: Valls, Tortosa, Barcelona, 
Tarragona, Madrid, i també a Ulldecona, on va participar a l’exposició “10 artistes Amics d’Ulldecona” organitzada amb motiu de les festes Quinquennals 
1994. Les seves obres han estat exposades així mateix arreu dels EEUU. Entre altres, al Mediterranean Contemporary Art Center Sant Francisco (Califòrnia), a 
Shreveport (Louisiana), a Katia Lacoste Gallery de San José (Califòrnia), Sant Francisco Museum of Contemporary Hispanic Art, a Pasadena i a Miami (Florida).

Des de l’Ajuntament d’Ulldecona volem fer un agraiment a Josep M. Vericat Estellé per haver fet la portada de les Festes Majors 2015.



Tot i haver nascut en una cultura diferent a la d’Ulldecona, quan 
vaig arribar aquí fa uns 13 anys, de seguida vaig saber que em 
sentiria molt a gust, és a dir, em considero una falduda més 
del poble.
Recordo quan era petita i sortia als carrers amb els meus 
pares, i veia desfilar unes princeses vestides de blanc, veia 
com ballaven el ball de mantons, la banda de música tocant 
pels carrers... em vaig enamorar d’aquest poble ple d’alegria. 
No vaig dubtar ni un moment en què jo també volia ser igual 
que aquelles noies que gaudien de les festes majors d’aquella 
manera tant especial. 
Doncs bé, ara ja queda menys per a les festes d’aquest any, ja 
queda menys per a què arribi la setmana que tothom espera. El 
millor és que aquest any ja ens toca a les meves companyes i a mi 
ser les “princeses” vestides de blanc que tant esperàvem, i no 

veig millor manera de fer que aquestes festes siguin especials 
que representant al Club Twirling La Vie d’Ulldecona. Jo vaig 
començar amb el twirling des ben petita. Des d’aquell instant 
vaig començar a viure moment únics, moments de felicitat, 
d’emoció, inclús moments de tristesa, però tots aquests 
sentiments m’han ajudat a adquirir uns certs valors i créixer 
com la persona que sóc avui. Per això, estic molt agraïda i molt 
contenta de poder representar aquesta entitat, aquesta 
segona família que hem format entre tots. 
Ara sols em queda desitjar-vos que gaudiu al màxim d’aquestes 
festes i que les feu inoblidables, de la mateixa manera que ho 
farem les meves companyes, la família i jo.
A XALAR FALDUTS!
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Ana Maria Paun
Club Twirling La Vie



Hola!
Sóc Julio Alonso Esteban i tinc 7 anys. Sóc el pubillet 
de les festes 2015 i represento a les Mestresses de 
Casa. 
M’agrada molt jugar al futbol, anar a l’escola de teatre 
i fer natació.
M’agrada molt anar a l’escola i el pròxim curs faré 
3r de primària. Quan sigui gran m’agradaria ser 
futbolista i professor d’escola però encara no ho tinc 
molt clar.
De les Festes Majors, el que més m’agrada és la tarde 
de les carrosses i els bous.
Desitjo que passeu unes bones festes a tothom, 
BONES FESTES 2015!!!

Hola, sóc la pubilleta de les Festes Majors 2015, 
represento a l’entitat de les Mestresses de Casa i 
hem dic Anna.
M’agrada jugar amb les amigues, anar a l’escola, sóc 
patinadora del Club Joventut Ulldecona, alumna de 
l’Escola de Música i m’encanta llegir i veure pel·lícules 
de Disney.
Aquestes festes les viure d’una manera diferent, 
sobretot la nit del pregó, tinc moltes ganes de que 
arribe el dia... us podeu imaginar el perquè... 
Espero poder assistir a quants més actes millor per 
viure-ho tot molt de prop, xalar i gaudir acompanyada 
del pubillet i totes les pubilles.
BONES FESTES A TOTHOM!

Julio Alonso Esteban
 Associació Mestresses de Casa d’Ulldecona

Anna Corraliza Pitarch
 Associació Mestresses de Casa d’Ulldecona



Hola, em dic Maria Callarisa Rodrigo i tinc 17 anys, represento a la Penya Amics dels Bous i 
estic molt orgullosa de fer-ho ja que part de la meva família està involucrada.
Per fi han arribat les festes més esperades de la meva vida, des de que era petita m’agradava 
molt asseure’m al carrer major per a veure les pubilles passar amb els seus vestits tan elegants..
El que més m’agrada de les festes és les tardes de bous, el pregó, lo xim-xim, la diada al castell, 
les carrosses..
Espero que disfruteu d’aquestes festes igual que ho farem nosaltres .
Bones festes i visca els bous! 

Maria Callarisa Rodrigo
Associació Cultural Falduda Amics dels Bous



Laura Querol Arnaiz
Banda de Música

Ei, me dic Laura Querol Arnáiz, actualment tinc disset anys i estudio 
batxillerat a Tortosa i, a més, enguany sóc la pubilla de la Banda de 
Música d’Ulldecona, una entitat que té una antiguitat de més de 140 
anys i que ha fet sonar la seva música per les terres catalanes, però 
també per la resta de l’Estat espanyol i l’estranger, com ara Itàlia, 
França o Andorra.

Jo no puc gosar dir que els meus avantpassats ja formaven part de 
l’entitat o van contribuir a crear-la, com és el cas d’algunes pubilles. De 
fet, crec que estic en el món de la música per casualitat. Tinc un record 
al cap que sé que va decidir qui sóc ara: els meus pares i jo davant d’un 
paper d’inscripció al teatre i d’un paper d’inscripció a l’Escola de Música. 
Me van preguntar què volia fer, si inscriure’m a un lloc o a un altre. Bé 
doncs, tot i que les dues coses me cridaven l’atenció, me vaig decantar 
per la segona opció i ara puc dir, ben satisfeta, que he crescut amb la 
música ja que m’acompanya des que tinc quatre o cinc anys.

Hi ha que dir que la banda és una de les protagonistes de les festes: 
la cercavila de la nit del pregó, el concert de festes, el xim-xim (per als 
adults, mitjans i menuts), la cercavila a les carrosses... La Banda de 
Música és una entitat que participa molt en les festes del nostre poble 
i que agrada tant a menuts com grans i, per descomptat, als músics 
que participem en aquests actes. I és que no hi ha res més bonic que 
fer partícip a tota la gent de l’alegria i la festa que desprenem quan 
toquem  Paquito el chocolatero  o  Amparito Roca  o, evidentment, el 
pas-doble Ulldecona, per exemple.

Gaudiu molt d’aquestes festes (com soleu fer o més, però 
espai!) i esteu tots convidats a gaudir de la nostra 
banda, siguin festes o no. Salut i llarga vida a la música!
<<El món no és sinó música feta realitat.>> (Arthur 
Schopenhauer)



Encara que visc a Sant Rafael del Riu, una gran part de mi s’ha format a Ulldecona, tant a l’escola com a 
l’institut, on he conegut persones extraordinàries que actualment formen part del meu cercle d’amics.
Estic molt orgullosa de representar al Barri Castell, ja que a part de la vinculació que tinc des de fa molts 
anys, en certa manera formo part d’aquest barri perquè els pares de la meva iaia eren d’aquí i ella també ho 
és, encara és ara quan m’explica historietes de la seva infància pel Barri Castell i per això li tinc un apreci 
i un sentiment especial. 
Sempre he viscut les festes d’Ulldecona amb els meus i ja fa quasi tres anys que ballo el xim-xim. 
Estic segura que aquest any no serà menys, ja que al ser pubilla, les festes se viuen més 
intensament. 
Per acabar, dono les gràcies per aquesta oportunitat que espero aprofitar al màxim i 
desitjar-vos a tothom unes molt bones Festes Majors 2015. 

Blanca Puig Avila
Barri Castell



Hola a tots i a totes!
Com molts ja sabreu, em dic Anna Reolid Lázaro, tinc 
17 anys i aquest any he cursat 1r de batxillerat en la 
modalitat de ciències. Sóc la pubilla representant del 
poble dels Valentins. Estic molt orgullosa de poder-
ho fer ja que d’alguna forma tinc l’oportunitat de 
representar el poble on he crescut.
Com cada any esperem les festes amb ganes i il·lusió 
però aquest any ho fem d’una forma diferent. Des de 
ben petites hem estat somiant amb el dia que ens 
vestiríem de blanc davant tota Ulldecona per celebrar 
les festes majors en honor a la Mare de Déu de la 
Pietat. Aquest dia aviat arribarà i aquest any serem 

nosaltres qui ho farem, i que millor manera que gaudir 
d’aquestes festes al costat d’aquelles persones que 
més m’estimo. També sense oblidar-nos d’ells, voldria 
donar les gràcies als pares ja que són ells qui fan 
possible que tot aquest somni es pugui fer realitat.
Per acabar, voldria invitar a tota la gent per a que vingui 
a gaudir d’aquestes festes 2015, perquè n’estic més 
que segura que nosaltres ho farem.
Molt bones festes a tothom i visca la Mare 
de Déu de la Pietat!

Anna Reolid Lázaro
Barri Els Valentins



Hola a tots i a totes! 
Sóc Paula Obiol Roig i tinc disset anys. Estic estudiant 
batxillerat escènic a Tortosa, ja que en un futur m’agradaria 
dedicar-me a la interpretació teatral. Represento al 
Centre Cultural i Recreatiu d’Ulldecona, una entitat en la 
qual estic molt involucrada i fa anys que hi participo tant 
en les seves obres de teatre com les diferents activitats, 
és per això que estic molt contenta de poder ser la seva 
pubilla. Gran part de la meva família i amics hi estan dins, 
són com una segona família on puc desconnectar els dies 
d’assaig i, sobretot, quan fem alguna representació. He fet 
vora unes sis obres juntament amb els meus companys les 
quals he pogut interpretar al nostre poble i pobles veïns. 

Ara estic en l’obra Les Dones Sàvies del grup jove sota la 
direcció de Carles Roig i també a Un Polític Supersticiós, 
amb els més grans dirigida per Josi Ganzenmüller.
Aquestes festes, les quals he estat esperant en moltes 
ganes des de ben menuda, toca gaudir-les d’una altra 
manera. Com tota pubilla, aprofitaré les festes al màxim 
juntament amb les meves companyes i amigues que 
també ho són i amb la gent que estimo. A disfrutar 
tothom el màxim possible que només duren una setmana! 
Molt bones festes falduts i faldudes i als que vindreu del 
voltant! I a fer penya poble en coneixement, o no!

Paula Obiol Roig
Centre Cultural Recreatiu



Hola falduts i faldudes! Sóc Laura Castell Almuni, tinc 
17 anys i al setembre començaré 2n de Batxillerat en la 
modalitat de ciències socials. He viscut des de sempre al 
poble i és per això que cada any espero amb molta il·lusió 
l’arribada de les festes per poder anar als bous, preparar 
el ball de mantons o simplement passar més hores fora de 
casa que dins. Però aquest any és diferent. 
Des de ben menudes les xiquetes d’Ulldecona parlem en 
les amigues del dia que serem pubilles i intentem agafar 
exemple de les que ho són abans que natros. Aquest any, 
per fi, ens toca a les meues amigues i a mi.
A part de sentir-me orgullosa de ser pubilla del meu poble, 
encara estic més contenta de poder representar el Club de 
Futbol Ulldecona. Tot i que mai he practicat aquest esport, 
em sento molt lligada al club, ja que el meu iaio i el meu pare 

hi van jugar, cosa que ha comportat que des de sempre hagi 
sentit històries de partits èpics o moments especials 
amb la samarreta roja. Cal remarcar que aquest any és el 
centenari de la formació del club, i això porta a recordar 
totes aquelles persones que han passat per l’Ulldecona 
i que han deixat una miqueta d’ells, per la qual cosa avui 
és una entitat molt important del nostre poble. Tampoc 
em vull oblidar de l’actual plantilla del C F Ulldecona, que 
gràcies al seu esforç han aconseguit  l’ascens a la 2a 
catalana, demostrant que granet a granet és fa un castell 
d’arena.
Finalment m’agradaria encoratjar a tothom per tal 
que acudeixin a tots els actes possibles perquè 
tots junts fem poble!

Laura Castell Almuni
Club de Futbol Ulldecona



Hola, el meu nom és Lydia. Vaig néixer un 1 de març del 1997 a Ulldecona encara que uns anys he estat residint 
fora del meu poble. Per als que ja em coneixeu, sabreu que porto dins del club des de que vaig néixer. La meua padrina 
i la meua cosina van ser de les primeres atletes del club. Encara recordo quan era petita, anava als entrenaments 
als campionats a veure-ho perquè és una de les coses que més m’ha apassionat des de petita. I ara després de 
tant de temps desitjant-ho puc representar a un club que porto a la sang.
Cada vegada que venia de vacances el que més il·lusió me feia era anar als entrenaments, exhibicions i competicions. 
Però sabeu què? Més que un club, més que atletes, som una gran família. Una família que procurem deixar el llistó 
ben alt mostrant qui som i on volem arribar.
L’únic que em queda és desitjar-vos Bones festes!

Lydia Simó Sorando
Club de Twirling Ulldecona



Ja són aquí com cada any les festes. Dies de gresca 
i per a sortir de la quotidianitat, de veneració a la 
patrona de la nostra Festa major i per a nosaltres 
les pubilles dies d’il·lusió, de xalar força... i també de 
patir molta son.
Hola, sóc Ariadna, la pubilla del Club Esportiu de 
Vehicles Clàssics d’Ulldecona. Resideixo a Els 
Valentins i estudio a I’Institut Manuel Sales i Ferré.
Primer de tot i per començar he de dir que estic molt 
agraïda a I’entitat per brindar-me l’oportunitat de 
representar-los.
Com ja he dit abans tornen les festes, i amb elles el so 
de gralles i dolçaines que ens avisen de I’arribada dels 

nans i dels gegants, el so de la banda que ens anuncia 
festa i el ball de mantons, les tardes de bous amb 
tots els amics que són de divertides un munt, les 
nits de ball que no fa falta comentar i les carrosses 
com a punt i final.
Des d’aquí el meu sincer desig per a que, al igual que 
totes nosaltres, gaudiu de tots els actes d’enguany i 
en guardeu un bon record.
BONES FESTES 2015!

Ariadna Castell Campos
Club esportiu Vehicles Clàssics Ulldecona



Sóc Maria la representant de l’Escola de Futbol Base d’Ulldecona. Des de fa uns anys formo part de 
manera molt activa en aquesta entitat perquè el meu germà juga a futbol i sempre que puc vaig a veure’l. 
Per això, m’agradaria agrair una altra vegada a l’entitat l’oportunitat que m’han donat de ser-ne la pubilla 
representant.
Aquest any, he cursat 1r de batxillerat en la modalitat de ciències perquè en un futur vull estudiar 
biologia humana.
Des de sempre, he intentat participar en les festes en tots els actes tant pel matí als bous de carrer, 
com al ball de mantons, als bous de tarda o a les carrosses i com no, a les màgiques nits d’orquestra. A 
més a més, també formo part d’una de les entitats més emblemàtiques del poble: la Banda de Música.
Al igual que nosaltres ho farem, només vull desitjar-vos unes molt bones festes i que gaudiu de tots 
els actes que pugueu perquè són els responsable de què les festes siguin 
records i moments especials. 
Bones festes i visca Ulldecona!

Maria Soriano Garcia
Escola de Futbol Base



Any rere any, tots els falduts i faldudes esperem 
amb moltes ganes les festes Majors; i tot just quan 
comencen, abans d’adonar-nos-en, ja s’estan acabant, 
i una vegada més, ens cal esperar un altre any fins que 
arriben de nou. 
I és que les festes, són un moment intens en el qual tot el 
poble gaudeix de manera conjunta una mateixa cosa amb 
molta il·lusió.
Sóc Meritxell Pasalamar Forcadell, tinc 16 anys, i he 
cursat 1r de batxillerat al Seminari de Tortosa en 
modalitat musical, ja que toco la flauta travessera, i en 
un futur espero estudiar interpretació.  
Aquest any tinc el plaer de representar al Moto-club 
Ulldecona. Des de ben petita he estat molt unida a 

n’aquesta entitat; concretament des dels 8 anys que 
vaig començar a anar amb moto degut a la passió per 
aquest món de mun pare. És per aquesta raó, que em 
sento molt afortunada de poder formar part de l’entitat.
 Com ja he dit abans, tot el poble es passa l’estiu 
esperant una mateixa cosa: l’arribada de les festes. Jo, 
sóc una de les persones que les esperen amb il·lusió, però 
aquest any, com totes les altres pubilles, les espero 
amb més ganes que mai. 
Així que, falduts i faldudes, disfruteu-les, 
i fins l’any que ve! 
Molt bones festes!

Meritxell Pasalamar Forcadell
Moto-club Ulldecona



Salutacions falduts i faldudes! Sóc la pubilla de 
la Passió. Em dic Alice Pospesch, tinc 17  anys 
i cursaré segon de batxillerat humanístic a 
Tortosa. Aquest any ja són 9 des que vaig arribar 
a Ulldecona. El canvi em va resultar més fàcil del 
que mai hagués pensat ja que amb l’arribada de 
les classes també van arribar les amistats, els 
records i el sentiment faldut que amb el temps 
ha anat augmentant.
Estic  molt orgullosa de poder dir que sóc d’un 
petit poble que enamora,  ja que és on em sento 
com a casa i on són les persones que m’han 
acompanyat durant meitat de la meva vida.

Estic molt contenta de poder representar una 
de les entitats més antigues d’Ulldecona, que 
m’ha fet descobrir una de les meves passions; el 
teatre! Aquesta segona família m’ha ensenyat 
a expressar-me damunt de l’escenari,  créixer 
amb cada actuació, transmetre alegria, estimar 
i lluitar per millorar.
Espero que passeu molt bones festes i que 
aquest any us endugueu molts records i 
experiències difícils d’oblidar!

Alice-Adriana Pospesch
Patronat de La Passió



Platja, calor, festa i amics... Estiu. Temps per a descansar, per a passar-ho bé. Temps per gaudir amb els teus. I 
com cada any, ja ha arribat el temps de cel·lebrar les Festes Majors d’Ulldecona!
Hola a tots i a totes, sóc Mar Ferrer i Ejarque i tinc 16 anys. Visc a Barcelona on aquest any he cursat 1r 
de batxillerat de modalitat tecnològica. Des de ben petita he pogut conéixer aquest poble i els secrets que 
l’envolten, ja que la família materna és falduda. Les tradicions, els dinars, les nits d’estiu al carrer... Coses que 
fan única a Ulldecona.
Dono les gràcies a la Penya Barcelonista per donar-me l’oportunitat de disfrutar encara més 
les festes d’enguany, fer-les més meves, i aprofitar el triplet del Barça per fer així que ells, 
una entitat tant important com aquesta, les puguin gaudir encara més!
Finalment només queda desitjar-vos a tots unes molt bones festes! Visca Ulldecona, 
visca el Barça i visca Catalunya!

Mar Ferrer Ejarque
Penya Barcelonista d’Ulldecona



Hola falduts i faldudes!
Em dic Maria Jovaní Masdeu, tinc 18 anys i sóc de Vinaròs. Aquest any he cursat el cicle formatiu de 
farmàcia i parafarmàcia. 
Represento a la Penya Blanc i Blava ja que el meu iaio va ser un dels primers socis fundadors i aquestes 
festes li les dedico en molt de carinyo a ell.
Crec que seran unes festes especials, perquè ser pubilla et fa viure les festes més intensament. Com la 
majoria de pubilles tinc ganes de que arribe el dia del pregó i la nit del ball del xim-xim. També, com no, les 
tardes de bous i les nits de carpa, que serà on xalarem més els joves.
Espero que passeseu unes bones festes i des d’aquí invitar a la gent de fora a gaudir-les també 
amb tots nosaltres.
Bones festes!

Maria Jovaní Masdeu
Penya Blanc-i-blava



Em dic Cristina Bordes Roig, tinc 17 anys i aquest any sóc la pubilla de la Societat de Caçadors, ja que el 
meu pare i el meu avi van estar vinculats durant molts anys dins de l’entitat.
Des de ben menuda, sempre m’havia fet molta il·lusió ser pubilla, i aquest any per fi ho sóc. Quan em van 
preguntar si volia ser la pubilla d’aquesta entitat no ho vaig dubtar i vaig dir que si.
Ara que ja s’aproximen les festes comencen tots els preparatius: la prova del vestit, la prova del pentinat, 
les fotos...
Per a mi el dia més bonic de les festes, és el dia del pregó, ja que és el primer dia que totes ens vestim amb 
el nostre vestit i donem l’inici de les festes del nostre poble.
Per acabar, us animo a tots i a totes a participar amb tots els actes de les festes i 
sobretot que gaudiu molt.
Bones festes a tothom.

Cristina Bordes Roig
Societat de Caçadors





Actes previs
A les 20.00 A la pista coberta, assaig del Ball de Mantons per a xiquets i xiquetes. 

Col·labora: AMPA Escola “Ramón y Cajal”.

A les 20.00 A la pista coberta, assaig del Ball de Mantons per a xiquets i xiquetes. 
Col·labora: AMPA Escola “Ramón y Cajal”.

A les 22.30 A la pista coberta, assaig del Ball de Mantons per a adults.

A les 20.00 A la pista coberta, assaig del Ball de Mantons per a xiquets i xiquetes. 
Col·labora: AMPA Escola “Ramón y Cajal”.

A les 22.30 A la pista coberta, assaig del Ball de Mantons per a adults.

A les 18.00 Al Camp municipal d’esports, Campionat de Bubble fun (juga un partit de futbol 
protegit per una pilota gegant!). Premis als 3 primers (partits de 10 minuts de 5 
contra 5, mínim 3 partits per equip).
Col·labora: Jóvens falduts.

A les 20.00 A la Casa de Cultura, Inauguració de l’exposició de pintura de Javier Bernal. 
Nascut el 1975 resideix des de fa anys a Ulldecona i està llicenciat en Història de l’Art per la Universitat 
de Barcelona i com a il·lustrador per l’Escola Superior d’Arts i Oficis La Llotja. Per primera vegada 
exposa la seua col·lecció de pintures fluorescents conscient i subconscient. Ha exposat de manera 
tant permanent com temporal en galeries de Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola, Girona, Manresa, 
Barcelona, Cornellà, Madrid i Sevilla a nivell de Catalunya i Espanya. A nivell internacional, les seves 
obres s’han pogut contemplar a New York, La Havana, Brussel·les o diverses localitats alemanyes. 
Ha treballat en decoracions de bars, discoteques i diversos locals comercials arreu d’Espanya així 
com també per a col·leccions privades com Carmen Tyssen, Fernando Romay i Sergio Scariolo.

A les 20.30 A l’Oficina de Turisme, antic Molí d’Oli de Cèsar Martinell, inauguració de la 
instal·lació sonora “Trains and birds, birds and trains”, de Jan Mech, dins 
d’Eufònic 2015, sessió a càrrec de Phònic DJ.

A la 
mitjanit

A la terrassa del bar Catra, Festa KalKat Dj Toni Rico.
Organitza: Bar Catra.

A la 
mitjanit

Al pub Glops, “Música del rotllo”.
Organitza: Pub Glops.

A la 
mitjanit

Al pinar del bar La Lluna, festa Fanfest amb Carlos Ivern, resident de Queens, amb 
música future house. 
Organitza: Bar La Lluna.

Dimarts 18 d’agost

Dimecres 19 d’agost

Dijous 20 d’agost

Divendres 21 d’agost

Horai de visita 
durant les 

festes serà de 
19 a 22h.



Programa d’actes

A les 10.00 XLIV Concurs de dibuix ràpid per a xiquets i xiquetes fins als 14 anys. Els 
dibuixos s’exposaran als claustres de l’Ajuntament.
Col·laboren: Centre Cultural Recreatiu i Bar La Plaça.

A les 10.00 Al pavelló multiusos, concentració i inscripcions per al II Concurs caní d’Ulldecona. 
El concurs començarà a partir de les 11.00h, hi poden concursar tots els gossets, siguin 
de raça o no. En finalitzar, a les 13.00h aproximadament, hi haurà un petit refrigeri per 
als participants. Inscripció gratuïta.
Hi haurà premis per als millors de cada categoria: presentació, gos més obedient, etc.
Col·laboren: Luís Marín, Clínica Animalons i School’Can Adiestramiento Canino 
(Jordi Soriano).

A les 13.00 Campanes al vol i encesa de coets per anunciar l’inici de les Festes Majors 2015 
per part de la Reina de les Festes i l’alcaldessa d’Ulldecona, i acompanyades per les 
pubilles i pubillets i la Colla de Gegants i Grallers.
Col·labora: Colla de Gegants i Grallers d’Ulldecona.

A les 17.30 Al camp municipal d’esports, partit de futbol amistós entre el CF Ulldecona i el 
CF Amposta.
Col·labora: CF Ulldecona.

A les 22.30 A l’Ajuntament, recepció de la pregonera, Sra. PILAR GUTIÉRREZ CULSAN 
per part de les autoritats i signatura al Llibre d’Honor d’Ulldecona. 
Nascuda a Assilah (Marroc), la Sra. Gutiérrez Culsan va viure fins als 21 anys a La Palma (Canàries), 
després va anar a Barcelona a cursar els estudis d’infermeria i llevadora, i l’any 1982 es va traslladar 
a viure a Ulldecona per a treballar com a llevadora de l’ABS Ulldecona – La Sénia i també a la Clínica 
Terres de l’Ebre de Tortosa. Al nostre poble va ser una de les impulsores del servei d’atenció a 
l’embarassada i el nounat, pioner a tot Catalunya, així com també del primer Centre de Planificació 
Familiar amb finançament local.

A les 22.45 Als claustres de l’Ajuntament, foto oficial de la pregonera amb l’alcaldessa, la 
Reina, les pubilles i els pubillets.

A les 23.00 Desfilada de la Reina, pubilles, pubillets, autoritats i pregonera acompanyats 
per la Banda de Música fins al Teatre Orfeó Montsià. Allí es procedirà al Pregó de 
les Festes Majors 2015 i la imposició de bandes a càrrec de la pregonera, Sra. 
Pilar Gutiérrez Culsan. 

A continuació A la pista del poliesportiu, ball amenitzat per l’ORQUESTRA  MONTESOL.
La Reina, pubilles i pubillets obriran el ball amb els seus acompanyants. 
Entrada gratuïta

A la 
mitjanit

A la terrassa del pub Glops, Nit del pop/rock amb Dj Benja. Hi haurà castell 
inflable per als més menuts.  
Organitza: Pub Glops.

A la 
mitjanit

Al Bar Catra, Festa Techno amb Dj Mata.
Organitza: Bar Catra.

Dissabte 22 d’agost

Festes Majors 2015



A la 
mitjanit

Al pinar del bar La Lluna, festa House & Comercial amb Alex Montes, 
dj resident de Red 74.
Organitza: Bar La Lluna.

En acabar 
el ball

Continua la festa a la pista coberta del poliesportiu. Discomòbil amb dj Javi Rivas. 
Entrada gratuïta.

A les 9.30 XVII Concurs de pintura ràpida i lliure per a majors de 14 anys. 
Les obres s’exposaran a la Casa de Cultura.
Col·labora: Centre Cultural Recreatiu.

A les 9.30 A la Plaça de l’Església i carrer Major, concentració de Vehicles Antics i Clàssics.
Col·labora: Club Esportiu Vehicles Clàssics.

A les 10.00 A la Plaça de l’Església i Plaça Sales i Ferré, capta anual a favor de la lluita contra el 
càncer fins a les 14h.
Col·labora: Associació espanyola contra el càncer.

A les 11.00 Dia del jubilat. A la Parròquia, missa de la Gent Gran del nostre poble, durant la 
qual s’administrarà el sagrament de la Unció dels malalts.

A continuació A la pista coberta, ball i vermut de celebració del Dia del Jubilat, amb el conjunt Iberia.
Col·labora: L’Esplai.

A les 11.30 A la piscina municipal, competicions de natació per categories.
Col·labora: Club Joventut

A les 11.30 Al carrer Major, XIV Trobada de Vehicles Antics i Clàssics d’Ulldecona. 
Exposició dels vehicles fins a les 13.00h.
Col·labora: Club Esportiu Vehicles Clàssics.

A les 16.00 Al camp de tir Les Pedreres, recorregut de caça.
Col·labora: Societat de Caçadors.

A les 17.00 A la Plaça de l’Església i Plaça Sales i Ferré, capta anual a favor de la lluita contra 
el càncer fins a les 21h.
Col·labora: Associació espanyola contra el càncer.

A les 18.00 A la Casa de Cultura, entrega de premis del XVII Concurs de pintura ràpida i 
lliure i del XLIV Concurs de dibuix ràpid.
Col·labora: Centre Cultural Recreatiu.

A les 18.00 Al local de l’Esplai, Gran Ball de Festa Major, amb el conjunt Iberia. 
Es rifarà un obsequi.
Col·labora: L’Esplai.

A les 18.30 Al camp municipal d’esports, partit amistós de futbol 7 femení entre el CF 
Ulldecona i UE Jesús i Maria.
Col·labora: CF Ulldecona.

A les 19.00 Cercavila i Concert de festes de la Banda de Música d’Ulldecona al Teatre 
Orfeó Montsià.
Col·labora: Banda de Música d’Ulldecona.

Diumenge 23 d’agost



Dilluns 24 d’agost
A les 10.00 A la Plaça Països Catalans (al costat del CAP), Gran festa de l’aigua per a tots els 

xiquets i xiquetes. Veniu preparats per a remullar-vos! En acabar, hi haurà alguna 
sorpresa per als participants a càrrec de l’Associació de veïns Partida Terrers.
Col·labora: Associació de veïns Partida Terrers.

A les 12.30 II Concurs de selfie d’Ulldecona a càrrec del Restaurant Lo Lledoner. Temàtica lliure. 
S’han de pujar les fotos al facebook de Lo Lledoner indicant nom i cognoms.
Organitza: Lo Lledoner.

A les 12.45 Al carrer Calvari, bous de carrer de la ramaderia Ramon Àngel Marín.
Col·labora: Comissió de bous.

A les 17.00 Al Casal de Jubilats, Competició de guinyot entre els membres de l’Associació de 
Jubilats i els de l’Esplai.
Col·laboren: Associació de Jubilats i Pensionistes i l’Esplai.

A les 18.00 A la plaça de bous, bous de plaça de la ramaderia Fernando Mansilla.
A la mitja part, bou infantil (carretilla) a càrrec d’Amics dels bous.
Col·laboren: Comissió de bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

A la plaça de bous, durant la tarda:
V Concurs popular de truites. Cal portar la truita elaborada de casa, es pot 
concursar individualment o per cadafal. Les truites s’han de presentar abans de 
la mitja part al costat del cadafal de l’Ajuntament. Un jurat especialitzat valorarà 
i puntuarà les truites.
Premis per categories: gustosa, original i ben presentada.
Col·labora: Residència l’Onada Ulldecona.

A les 18.00 A la Sala de Plens, xerrada de Josep Pla Ros sobre “La salut de l’hàbitat”.
Col·labora: Grup de Dones.

A les 20.00 A la Sala de Plens, presentació del llibre “Balls de saló al nostre país”, 
a càrrec de la seva autora, Eva Serra Vila, que parlarà sobre Salvador Font 
Miralles, nascut l’any 1906 fill de pares ulldeconencs i que va ser quatre vegades 
campió del món de dansa. A l’Arxiu Municipal es conserva el seu llegat documental 
i dos copes de les que va guanyar.

A les 21.00 A l’Ermita de la Pietat, en el marc de les 11es Jornades Musicals, concert de 
“Trance Untes”, “Daniel Evans & The Family X” i Dj’s convidats. Preu entrada 3€.

A les 22.00 A la plaça de bous, 2 bous embolats i vaquetes de les ramaderies Fernando 
Mansilla i El Xarnego, aquest darrer anirà a càrrec dels Amics dels Bous. Els 
bous seran embolats per la colla de xiques emboladores “Con un par o varios”.
Col·laboren: Associació Cultural Falduda Amics dels Bous i Comissió de bous.

A la 
mitjanit

A la terrassa del bar Catra, Festa House amb Dj Pere Campos.
Organitza: Bar Catra.

A la 
mitjanit

Al pub Glops, Rumbeta bona. Hi haurà castell inflable per als més menuts.
Organitza: Pub Glops.

A la 
mitjanit

Al pinar del bar La Lluna, festa especial EDM amb el Dj Albert Gonzalez.
Organitza: Bar La Lluna.



A les 22.30 A la Sala de Plens, lliurament de premis del XIII Concurs de caricatures 
d’Adam Raga (veure bases al cartell específic).
Col·labora: Adam Raga.

A les 23.00 A la Plaça de l’Església, Ball de mantons d’Ulldecona per a adults, amb 
l’acompanyament de la Banda de Música d’Ulldecona i l’actuació dels Gegants i 
Geganters. En finalitzar, obsequi per a les parelles a la Plaça Sales i Ferré.
(Els fotògrafs no professionals només podran entrar a la plaça durant els primers 
15 minuts del ball).
Col·laboren: Banda de Música d’Ulldecona i Colla de Gegants i Grallers.

A la 
mitjanit

A la terrassa del pub Glops, Gran Nit del Rock’n’Roll. Hi haurà castell inflable per 
als més menuts.
Organitza: Pub Glops.

A la 
mitjanit

Al bar Catra, Dj Jesús amb música
Organitza: Bar Catra.

A la 
mitjanit

Al bar La Lluna, festa Electro-latino, amb el Dj Raúl, resident de Red 74.
Organitza: Bar La Lluna.

A les 10.30 Al pont de l’Olivar, entrenament públic d’Adam Raga.
Col·labora: Adam Raga.

A les 11.00 A la piscina municipal, parc infantil aquàtic fins a les 13.00h.

A les 12.45 Al carrer Calvari, bous de carrer de la ramaderia Ramon Àngel Marín.
Col·labora: Comissió de bous.

A les 16.00 A la piscina municipal, parc infantil aquàtic fins a les 18.00h.

A les 17.00 Al local de l’Esplai, Competició de guinyot entre els membres de l’Esplai i els 
de l’Associació de Jubilats.
Col·laboren: L’Esplai i Associació de Jubilats i Pensionistes.

A les 18.00 A la plaça de bous, bous de plaça de la ramaderia German Vidal.
A la mitja part, bou infantil (carretilla) a càrrec d’Amics dels bous.
Col·laboren: Comissió de bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

Durant la 
tarda

A la plaça de bous, Gimkana jove a càrrec dels Jóvens Falduts.
Col·labora: Jóvens Falduts.

A les 21.00 A la plaça de bous, bou embolat de la ramaderia German Vidal.
Col·labora: Comissió de bous.

A les 21.00 3a Shopping Night!!! Al carrer Major, comerç, desfilades, sessions de 
maquillatge i perruqueria, sortejos, sopar, ofertes, photocall i moltes sorpreses! I 
com sempre, amb les compres que feu durant la nit, entrareu al sorteig de regals, 
vals de compra, sopars, i moltes coses més. No deixeu passar l’oportunitat i 
sortiu a fer shopping! 
Consultar informació específica a www.turismeulldecona.com 
Col·labora: UCU.

Dimarts 25 d’agost



A les 9.00 Al camp de tir Les Pedreres, recorregut de caça.
Col·labora: Societat de Caçadors.

A les 10.00 Itinerari cultural: “Sortida i visita al Mas de Mulet”. Dificultat baixa, es 
recomana calçat còmode o botes de muntanya, gorra i aigua. Inscripcions a l’Oficina 
de Turisme.
Col·labora: Centre d’Estudis d’Ulldecona.

A les 10.30 A l’Avinguda Les Escoles, Quina xalera! Espai de lleure per a què els xiquets i 
xiquetes puguin gaudir de zona esportiva, gimcana (carreres de sacs, carreres de 
cullera amb ou, concurs de menjar síndria, ...). Vine a passar-ho bé!

A les 12.45 Al carrer Calvari, bous de carrer de la ramaderia Fernando Mansilla.
Col·labora: Comissió de bous.

A les 17.00 Al local de l’Esplai, Campionat de cinquet entre els socis i sòcies.
Col·labora: L’Esplai.

A les 18.00 A la plaça de bous, bous de plaça de la ramaderia Lo Gallo.
A la mitja part, bou infantil (carretilla) a càrrec d’Amics dels bous.
Col·laboren: Comissió de bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

En acabar A la plaça de bous, “Tarde del fiambre volador”. Llançament de pernil els homes, 
formatge les dones i xoriço els xiquets/es. Premi als 3 primers de cada categoria.
Col·labora: Jóvens Falduts.

A les 19.00 A la Plaça Catalunya, Ball de Mantons Infantil (fins a 7 anys), amb 
l’acompanyament de la Banda de Música i dels Gegants i Geganters. Sortida des 
de la Plaça Sales i Ferré. En finalitzar, obsequi per als balladors i balladores.
Col·labora: Banda de Música d’Ulldecona, Colla de Gegants i Grallers.

Dimecres 26 d’agost

A continuació A la pista coberta, Nit disco shopping night! Vine i acaba la nit amb música de 
la disco Scorpio i de l’Impacte, a càrrec de Dj Benja. En acabar, sessió per als 
més joves a càrrec de Dj Marc Ruiz. Hi haurà sortejos i regals durant tota la nit, 
mitjançant les inscripcions que trobareu comprant als establiments col·laboradors 
de la Shopping Night. Us ho perdreu?
Col·labora: Club Joventut

A la 
mitjanit

A la terrassa del bar Catra, Festa funky amb Dj Josep Balagué i Dj Santi Periche.
Organitza: Bar Catra.

A la 
mitjanit

Al pub Glops, festa Reggae-Ska.
Organitza: Pub Glops.

A la 
mitjanit

Al bar La Lluna, Festa paxanga – techno amb Dj. J. Rivas.
Organitza: Bar La Lluna.

En acabar 
el ball

Després de la nit disco recuperem forces amb un Esmorzar jove, hi haurà donuts i 
aigua a càrrec de Jóvens Falduts.
Col·labora: Jóvens Falduts.



A les 21.30 Al Bar Valverde, vine a passar una tarda divertida amb castells inflables per a tots 
els xiquets.
Organitza: Bar Valverde.

A les 23.00 Al Teatre Orfeó Montsià, Nit de Teatre amb la representació de l’obra Temps. El 
popular Quim Masferrer (El Foraster) es pregunta Què faries si et quedessin 90 
minuts de vida? Preu de l’entrada: 18€.
Col·labora: Centre Cultural Recreatiu.

A la 
mitjanit

A la terrassa del pub Glops, III Festa de la música en català. Si véns amb l’estelada, 
tindràs un obsequi. Hi haurà castell inflable per als més menuts.
Organitza: Pub Glops.

A la 
mitjanit

Al bar Catra, festa amb Dj Pixina.
Organitza: Bar Catra.

A la 
mitjanit

Al bar La Lluna, Gran festa amb Dj MU.K i Dj residents (música EDM, remember i 
paxanga).
Organitza: Bar La Lluna.

A les 10.00 XXVIII Diada del Castell. Sortida de l’Ajuntament a peu fins al Castell, i a continuació 
presa de possessió del nou comanador, el Sr. José Luís Cabañas Vidal. Mestre jubilat, 
el 1968 va començar a treballar a l’Escola Ramón y Cajal d’Ulldecona i des de llavors que forma part 
del Centre Cultural Recreatiu, participant directa o indirectament en totes les activitats. Actualment 
és l’encarregat de la Secció Filatèlica, dels abonats locals de l’entitat i col·laborador en nombroses 
activitats culturals i tradicionals.
Col·labora: Centre Cultural Recreatiu.

A les 12.45 Al carrer Calvari, bous de carrer de la ramaderia Fernando Mansilla.
Col·labora: Comissió de bous.

A les 15.00 Al local de l’Esplai, Competició de billar entre els membres del Casal de Jubilats 
de Tortosa i els de l’Esplai.
Col·labora: L’Esplai.

A les 18.00 A la plaça de bous, bous de plaça de la ramaderia Fernando Machancoses. 

A la mitja part, pinyates per als més petits i petites, a càrrec de l’Associació de 
Mestresses de Casa.

A la mitja part, bou infantil (carretilla) a càrrec d’Amics dels bous.
Col·laboren: Comissió de bous, Associació de Mestresses de Casa i Associació 
Cultural Falduda Amics dels Bous.

Durant la 
tarda

XV Concurs de samarretes de colla i sangriada popular. Inscripcions la 
mateixa tarda al “garito” d’AMICS a la plaça de bous. Hi haurà música i festa.
Col·laboren: AMICS (Activitats Musicals, Infantils i Culturals),Vins Pomada, 
Congelats Frimont i Cooperativa Agrícola d’Ulldecona.

A les 18.00 A la Sala de Plens, presentació del llibre “Cullerades de vida” per la seva 
autora, Francesca Aliern.
Col·labora: Grup de Dones.

Dijous 27 d’agost



A les 10.00 XXV Diada de la Bicicleta. S’anirà al barri Les Ventalles. Concentració a la Plaça 
Catalunya. Inscripcions al retén fins al dilluns 24 d’agost.
Els/les menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats dels pares o d’un responsable 
major d’edat que porti una autorització dels pares. És imprescindible l’ús del casc.
Col·labora: Associació de Mestresses de Casa.

A les 12.00 II Concurs de selfie d’Ulldecona a càrrec del Restaurant Lo Lledoner. Temàtica “El 
Castell d’Ulldecona”. S’han de pujar les fotos al facebook de Lo Lledoner indicant 
nom i cognoms.
Organitza: Lo Lledoner.

A les 12.45 A la plaça de bous, vaquetes de la ramaderia Fernando Mansilla.
Col·labora: Comissió de bous.

A les 17.00 Al local de l’Esplai, Campionat de queco entre els socis i sòcies.
Col·labora: L’Esplai.

A les 18.00 A la plaça de bous, Tarda de bous a càrrec de l’Associació Cultural Falduda Amics 
dels Bous. Bous de plaça i bou embolat. Tarda especial amb les millors vaques 
de la ramaderia El Xarnego. 

Divendres 28 d’agost

A les 18.00 Cursa d’orientació per la Serra de Godall (zona Cova de les Bruixes, Arión, 
Tossal Gros). Competició per equips, cal un mínim de condició física, calçat i roba 
adequada per a moure’s camps a través. Durada aproximada 3h. Més informació i 
inscripcions a Sudactiu (www.sudactiu.com).
Col·labora: CEU – Sudactiu.

A les 23.00 A la Plaça de l’Església, Ball de Mantons Juvenil (de 8 a 14 anys), amb 
l’acompanyament de la Banda de Música i dels Gegants i Geganters.
En finalitzar, obsequi per a les parelles a la Plaça Sales i Ferré.
(Els fotògrafs no professionals només podran entrar a la plaça durant els primers 
15 minuts del ball).
Col·laboren: Banda de Música d’Ulldecona i Colla de Gegants i Grallers.

A continuació A la pista coberta, nit de ball amb l’ORQUESTRA EUROPA.

A la mitja part del ball, Concurs de pasdobles. Hi haurà premis a les millors 
parelles. Inscripcions gratuïtes la mateixa nit a la taula de l’Associació de Mestresses 
de Casa.
Col·labora: Associació de Mestresses de Casa.

A la 
mitjanit

A la terrassa del bar Catra, Festa Impacte amb Dj Benja.
Organitza: Bar Catra.

A la 
mitjanit

Al pub Glops, Festa funky-disco. Hi haurà castell inflable per als més menuts.
Organitza: Pub Glops.

A la 
mitjanit

Al bar La Lluna, Festa Comercial Hits amb el Dj Lens, resident de Queens.
Organitza: Bar La Lluna.

En acabar 
el ball

A la pista coberta del poliesportiu, continua la festa. Discomòbil amb 
dj Javi Rivas.

. . .



A la mitja part, bou infantil (carretilla) a càrrec d’Amics dels bous.

A la mitja part sorteig de pernils a càrrec del CF Ulldecona.
Col·laboren: Associació Cultural Falduda Amics dels Bous, Comissió de bous i CF 
Ulldecona.

A les 22.00 Al Casal jove, III Sopar de pubilles, expubilles i pubillets d’Ulldecona.
Inscripcions al retén fins al dia 24 d’agost.

A partir de 
la mitjanit

A la pista coberta, Concert amb el grup STRENOS! Amb una trajectòria de més 
de 30 anys, aquest conegut grup ens presenta l’espectacle “Strenos tour 3.0”, que 
ens farà un viatge per tots els estils musicals, Rock Band, Versions espanyoles i 
Experience. Un dels grups més esperats!!

A la 
mitjanit

A la terrasa del bar Catra, Festa remember amb Dj Ferran.
Organitza: Bar Catra.

A la 
mitjanit

Al pub Glops, Festa del pop espanyol. Hi haurà castell inflable per als més menuts.
Organitza: Pub Glops.

A la 
mitjanit

Al pinar del bar La Lluna, Festa Techno & Machines remember, amb Dj Jordi Alonso, 
resident de Discoteca Muum.
Organitza: Bar La Lluna.

En acabar 
el ball

A la pista coberta del poliesportiu, continua la festa. Discomòbil amb 
dj Javi Rivas.

. . .

A les 10.00 A l’Avinguda de les Escoles, gran varietat d’inflables per als més petits/es. Fins a 
les 14h.

A les 10.00 Visites guiades gratuïtes a les Pintures Rupestres: Centre d’Interpretació i 
abrics I i IV. Dificultat baixa, es recomana calçat còmode i gorra. 

A les 12.00 Visites guiades gratuïtes a les Pintures Rupestres: Centre d’Interpretació i 
abrics I i IV. Dificultat baixa, es recomana calçat còmode i gorra.

A les 16.30 A la Plaça Catalunya, Plantada de gegants.
Col·labora: Colla de Gegants i Grallers d’Ulldecona.

A les 17.30 Al camp municipal d’esports, partit amistós entre el CF Ulldecona i el CF Traiguera.
Col·labora: CF Ulldecona. 

A les 18.00 XXVII Trobada de Gegants. Cercavila de les colles de gegants i grallers de les 
poblacions: Alcalà de Xivert, Alcanar, Alcora, Sant Carles de la Ràpita, Tivissa, 
Valldealgorfa, Vinaròs i Ulldecona.
Itinerari: Plaça Catalunya – Av. Ramon Salomon – Carrer Guifré – Murada de Dalt – Carrer 
Calvari – Plaça Sales i Ferré – Carrer Major – Plaça de l’ Església - Carrer Major – Carrer 
del Mar – Carrer Vicent Aubà fins al pavelló.
Col·labora: Colla de Gegants i Grallers.

A les 19.30 A la Plaça de l’Església, Correbars. Es farà una ruta pels bars d’Ulldecona. Venda 
anticipada de tiquets al retén i al Punt d’Informació Juvenil i el mateix dia a la Plaça 
de l’Església.
Col·labora: Jóvens Falduts. 

Dissabte 29 d’agost



Diumenge 30 d’agost

A les 20.00 A la pista coberta, concert amb l’ORQUESTRA JUNIOR’S.

A la 
mitjanit

A la pista coberta, ball amb l’ORQUESTRA JUNIOR’S.

A la 
mitjanit

A la terrassa del pub Glops, Gran Festa Patxanga de fi de festes amb Dj Benja. 
Hi haurà castell inflable per als més menuts.
Organitza: Pub Glops.

A la 
mitjanit

Al bar Catra, final de festes amb Dj Jesús.
Organitza: Bar Catra.

A la 
mitjanit

Al pinar del bar La Lluna, Gran final de les festes majors amb la Festa retrospective 
del Dj Toni Rico.
Organitza: Bar La Lluna.

En acabar 
el ball

A la pista coberta del poliesportiu, acabarem d’aprofitar la festa. Discomòbil amb 
dj Javi Rivas.

A les 11.00 A la Plaça de l’Església, Ballada de sardanes a càrrec de la Penya Barcelonista.
Col·labora: Penya Barcelonista.

A les 12.00 A la Plaça de l’Església, Exhibició castellera, amb la Colla Castellera Xiqüelos 
i Xiqüeles del Delta.

A les 18.00 Desfilada de carrosses i gran batalla de confeti, serpentina i caramels. Amb 
l’acompanyament de la Banda de Música i els Grallers i Manotes d’Ulldecona.
Hi haurà premis a càrrec dels Jóvens Falduts  per a les millors carrosses de 
joves tenint en compte l’originalitat, elaboració artesanal, impacte visual, colorit, 
innovació i atreviment (les carrosses d’entitats i associacions no entren a concurs).
Totes les carrosses s’han d’inscriure al retén, dient si porten música o no. 
Fins al dilluns 24 d’agost.
Itinerari: sortida del Ps. Estació, C. Mar, Pl. Sales i Ferré, C. Major, Pl. Diputació, C. Jacint 
Verdaguer, Murada de Dalt, C. Calvari, Pl. Sales i Ferré, C. Major i final a la Pl. Església.

Col·laboren: Banda de Música, Colla de Gegants i Grallers i Jóvens Falduts.

A les 20.30 A la pista coberta, Cantada d’havaneres a càrrec del grup Sons del mar de Reus.
A la mitja part s’oferirà licor de cafè per a tothom.

A les 20.30 Al Bar Valverde, fi de festes amb castells inflables per a tots els xiquets i xiquetes.
Organitza: Bar Valverde.

A les 23.00 Final de les Festes Majors 2015 amb un espectacular castell de focs artificials 
a càrrec de Pirotècnia Tomàs a l’Av. Ramon Salomon / Ctra. La Sénia. Terrenys de 
Julio Nofre, Joaquin Domènech, Teresa Castell i Manolo Raga.



Actes posteriors
A les 10.00 Al Camp de Tir Les Pedreres, tirada al plat “Memorial José Escoto Vazquez”.

Col·labora: Club de Tir Les Pedreres.

A les 11.30 A la Plaça de l’Església, Acte Institucional amb motiu de la diada Nacional 
de Catalunya.
A continuació, concert de la Banda de Música i ballada de sardanes a càrrec 
de la Penya Barcelonista d’Ulldecona.
Col·laboren: Banda de Música i Penya Barcelonista.

A les 20.00 Santa Missa de la Solemnitat de la Verge de la Pietat

A les 22.00 Rosari, Novena i Processó dels  “Farolets” i ofrena a la Mare de Déu de 
la Pietat. Hi participaran les autoritats, entitats i pubilles, sectors, associacions 
religioses, confraries i qualsevol persona que vulgui fer una ofrena.
Col·labora: Confraria Mare de Déu de la Pietat.

A les 11.00 Jornada de portes obertes al Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre Abrics 
de l’Ermita. Entrada gratuïta.

A les 11.30 Missa solemne a l’Ermita de la Pietat, en honor a la Mare de Déu de la Pietat, 
Patrona d’Ulldecona, amb l’assistència de les autoritats i pubilles.

A les 13.30 A l’Ermita de la Pietat, repartiment de la “paella d’Ulldecona”.
Inscripcions fins al dilluns 7 de setembre al retén. Preu: 2€.

Diumenge 6 de setembre

Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya

Dissabte 12 de setembre, Dia de la Pietat

Diumenge 13 de setembre, Solemnitat de la Mare de Déu de la Pietat



Informació relativa a les 
Festes Majors 2015

Notes

Inscripcions i venda entrades

• Tots els actes del programa estan organitzats per l’Ajuntament i col·laboren les entitats que 
en cada cas s’especifica (els que estan organitzats per particulars o empreses ho indica 
expressament).

• L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil ajudarà en l’organització i desenvolupament dels 
actes que es portaran a terme durant les festes, per la qual cosa es prega seguir les indicacions 
que puguin donar.

• Els terrenys de la plaça de bous són cedits per José Ollé, Josep Millan, la Cooperativa Agrícola 
d’Ulldecona i l’Ajuntament d’Ulldecona.

• Aquest programa d’actes de les Festes Majors d’Ulldecona 2015 es va aprovar pel Ple Municipal 
el dia 13 de juliol de 2015.

• L’Ajuntament es reserva el dret de poder modificar algun acte, si fos necessari, anunciant-ho 
degudament.

• Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol acte amb bous és totalment lliure i voluntària i 
que, malgrat que l’Ajuntament d’Ulldecona compleix íntegrament la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, 
de regulació de les festes tradicionals amb bous, sempre hi pot haver algun perill per a les 
persones que hi van. Així mateix, es recorda que, d’acord amb l’article 1 del Decret 385/2000, 
de 5 de desembre, del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, es prohibeix 
l’entrada als actes amb bous als infants i adolescents menors de 14 anys.

•  Nit de teatre: representació de l’obra Temps, de Quim Masferrer, al Teatre Orfeó Montsià. 
Venda d’entrades a les taquilles del Teatre: dilluns 24 i dimarts 25 de 19h a 21h, i el mateix 
dimecres 26 a partir de les 22.30h. Preu 18€.

• Venda de taules i cadires per al ball: fins al divendres 21 d’agost al retén:

Taula + 6 cadires: 36€

Cadira: 1€/dia

Taula: 12€/dia

•  Diada de la bicicleta: inscripcions fins al dilluns 24 d’agost al retén. Preu: 1€ (s’entrarà al 
sorteig d’una bicicleta).

•  III sopar de pubilles i expubilles: inscripcions fins al dilluns 24 d’agost al retén. Preu: 16€.

•  Carrosses: inscripcions fins al dilluns 24 d’agost al retén, especificant si porta música o no. 
Gratuït.

•  Dia de la paella: inscripcions fins al dilluns 7 de setembre al retén. Preu: 2€.



Programa d’actes religiosos 
 FESTES MAJORS 2015

FESTA DE LA GENT GRAN
Diumenge, 23 d’agost 

A les 11.00 h.  A la parròquia, Missa de la Festa de la Gent Gran del nostre poble, amb participació 
de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i de L’Esplai.   

FESTA DE LES MONGES AGUSTINES
Divendres, 28 d’agost

A les 11.00 h.  Al convent de les Monges Agustines, Missa de la Solemnitat de Sant Agustí 
d’Hipona, bisbe i doctor de l’Església.

NOVENA A  LA MARE DE DÉU DE LA PIETAT 
Divendres,  4 de setembre

A les 19.30 h.  Rosari i Inici de la Novena.
A les 20.00 h.  Santa Missa.

Dissabte, 5 de setembre

A les 19.30 h.  Rosari i Novena.
A les 20.00 h.  Santa Missa.

Diumenge, 6 de setembre

A les 19.30 h.  Rosari i Novena.
A les 20.00 h.  Santa Missa. Organitza: el Sector Mare de Déu de la Salut i el Grup de Voluntaris de 

Caritas Parroquial.

Dilluns,  7  de setembre
CONFESSIÓ COMUNITÀRIA

A les 19.30 h.  Rosari i Santa Missa.
A les 22.00 h.  Novena. Confessió Comunitària. Organitzen: el Sector Sant Cristòfol i la Confraria 

del Carme.
 

Dimarts,  8 de setembre
FESTA DE L’AMOR DE DÉU

A les 19.30 h.  Rosari.
A les 22.00 h.  Novena i Missa votiva del Sagrat Cor de Jesús. Organitzen la festa: els sector Sants 

Màrtirs i Mare de Déu del Roser; Mans Unides i la Confraria del Sagrat Cor de Jesús.

Dimecres, 9 de setembre
FESTA DE TOTES LES QUE HEU ESTAT ESCLAVES DE LA MARE DE DÉU DE LA PIETAT

A les 19.30 h.  Rosari.
A les 22.00 h.  Novena i Santa Missa. Convidem a totes les que en el seu moment han estat 

membres de les juntes de les Esclaves. Organitzen: el sector Sant Antoni i  Confraria 
Sant Sepulcre.



Programa d’actes religiosos 
 FESTES MAJORS 2015

Dijous, 10 de setembre
EXALTACIÓ DE L’EUCARISTIA

A les 19.30 h.  Rosari.
A les 22.00 h.  Novena i Santa Missa. Organitza: el sector Sant Pasqual, l’Adoració Nocturna i els 

Majorals de la Confraria del Santíssim Sagrament.

Divendres, 11 de setembre
FESTA DE TOTES LES QUE HEU ESTAT FILLES DE MARIA

A les 19.30 h.  Rosari.
A les 22.00 h.  Novena i Santa Missa. Convidem a totes les Juntes de les Filles de Maria. 

Organitzen: el Sector de la Puríssima i el Sector St. Vicent.

Dissabte, 12 de setembre
OFRENA FLORAL A LA MARE DE DÉU  DE LA PIETAT

A les 20.00 h.  Santa Missa de la solemnitat de la Verge de la Pietat.
A les 22.00 h.  Rosari, Novena i processó dels “Farolets” i ofrena a la Mare de Déu de la Pietat.
 Hi participen les autoritats, entitats civils amb les pubilles, els sectors, associacions 

religioses, confraries i qualsevol persona que vulgui fer una ofrena a la Mare de Déu.
 Organitza la festa: Confraria Mare de Déu de la Pietat.

Diumenge, 13  de setembre
SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE LA PIETAT PATRONA D’ULLDECONA

A les 11.30 h.  MISSA SOLEMNE, a l’ermita, EN HONOR A LA NOSTRA PATRONA LA 
MARE DE DÉU DE LA PIETAT.

 Organitza: la Confraria de la Mare de Déu de la Pietat.
A les 19.30 h.  A l’església parroquial: rosari.
A les 20.00 h.  SANTA MISSA EN HONOR DE LA VERGE DE LA PIETAT.

PUIX SOU LA NOSTRA PATRONA,
SENYORA DE LA PIETAT.



 

Bases del  
13è Concurs  

de l’adhesiu  
d’ADAM  

RAGA 
(estiu 2015)

Bases del  
13è Concurs  

de l’adhesiu  
d’ADAM  

RAGA 
(estiu 2015)

1    L’Ajuntament d’Ulldecona, d’acord amb 
Adam Raga, convoca un concurs de dibuixos 
de tipus caricatura i d’aspecte simpàtic sobre la 
figura d’Adam Raga amb la seva moto de trial, 
amb la finalitat de fer adhesius i altres articles 
publicitaris.

2   Podran participar en aquest concurs tant de 
forma individual com col·lectiva, totes aquelles 
persones que ho desitgen.

3   El disseny es presentarà preferentment en 
format digital a través d’e-mail. També es podran 
presentar sobre paper A4.

4   Es podrà usar com a inspiració qualsevol 
foto de l’any 2014.

5   Els dissenys es podran lliurar personalment 
o enviar-se a ports pagats (i correctament 
empaquetats per evitar desperfectes), a 
l’Ajuntament d’Ulldecona, Major 49, 43550 
Ulldecona.

6   També es poden enviar per E-MAIL a 
adam@adamraga.com.

7   El termini de presentació és el dia 22 d’agost 
de 2015 a les 14.00 hores.

8   Els dibuixos premiats quedaran en propietat 
d’Adam Raga i en podrà fer l’ús que cregui 
convenient. La resta es podran retirar fins al 5 de 
setembre a l’Ajuntament d’Ulldecona.
 

9   El premis seran els següents:
          1r:    400 € i un obsequi  
          2n:  100 € i un obsequi
          3r:      50 € i un obsequi

10   Els premis s’entregaran el dilluns 24 d’agost 
a les 22.30 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament 
d’Ulldecona pel mateix Adam Raga.

11   El jurat estarà format per persones 
relacionades amb el món del trial i del 
disseny.

12   El jurat podrà declarar desert el 
premi si considera que els dissenys 
presentats no tenen suficient nivell 
de qualitat. El veredicte del jurat és 
inapel·lable.

13   El fet de participar en      
el concurs suposa l’acceptació de les bases, del 
veredicte, i també de les decisions del jurat.













LARI POPPINS
Mag Lari

SOMRIURES I LLÀGRIMES
Companyia M&M

PATATU
Únics Produccions

PIPPI LANGSTRUM
Lazzigag Produccions

7 RATOLINS
Cia. Petit Bon Hom

LA BELLA DORMIENT
Cia. Flic Flac Teatre

MERCI BIEN
Mumusic Circus

UF! QUINS CANGUELI
Comanyia Xip Xap

CARNAVAL FAMILIAR

BOMBOLLES DE PAPER
Cia Múcab Dans

  19/09/15 a les 18h

  05/12/15 a les 18h

  13/02/16 a les 18h   05/03/16 a les 18h   16/04/16 a les 18h

  09/01/16 a les 18h   31/01/16 a les 18h

  07/11/15 a les 18h 03/10/15 a les 18h

Dimarts 25 d’agost

Dissabte 29 d’agost
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Bones Festes 2015!



Manel J. Forcadell i Esteller
Arquitecte

Tel.: 93 217 40 45 i 616 870 631
m.forcadell@coac.net

Ctra. Godall, km 1 - Apdo. 64 43550 ULLDECONA (Tarragona)
Tel. 977 72 04 38 - Fax 977 72 09 21

e-mail: jjp@mueblesjjp.com



E-mail: sanalf.ulldecona@sanalf.com



REACONDICIONADO DE TODA CLASE DE VÁLVULAS DE LA INDUSTRIA
PETROQUÍMICA, QUÍMICA, TÉRMICA Y EN GENERAL

COMPUERTA - GLOBO - RETENCIÓN - MARIPOSA - BOLA 
MACHO (CAMISA TEFLÓN), MACHO (METAL METAL)

TAJADERA - SEGURIDAD - REGULACIÓN - CONTROL - RECIRCULACIÓN - ETC...

Poligon Industrial Valldepins   c/ Brussel·les, parc. 39 Tel. 977 720 255   Fax. 977 720 564
E-mail: tgilabert@tgilabert.com  www.tgilabert.com  43550 ULLDECONA (Tarragona)





Us recorda que obrim a Festes 
(excepte diumenges i dilluns nit).
Podeu fer les vostres reserves de servei de 
restaurant i menjars per emportar.
 
Informació i reserves:
977 72 07 78
restp38@gmail.com

restaurant
bar P 38

Bones Festes !







Lluís Tena
Tel. 660 06 23 32

Instal.lació, Reparació i Manteniment 
d’Energia Solar  Calefacció  Climatització  

Gas  Fontaneria  Fred Industrial  
Automatitzacions Elèctriques

Bones Festes Majors!



Plans Castellets, s/n  43550   Ulldecona   (Tarragona)  
Tel. 977 72 09 09 - Fax 977 72 10 14   tapizadosqueralt@gmail.com



Bones Festes!

Més de 90 anys 

al servei dels nostres 

clients.

Moltes gràcies!







Restaurant L'Antic Moli
Carretera La Sénia - Ulldecona, Km. 10. 43550 - Ulldecona, Tarragona

Tlf. 977.570.893 / 661.535.187

Espai Gastronòmic, l’experiència dels sentits







talk english
escola d’idiomes

............................................................................................

............................................................................................

Moltíssimes gràcies a tota la família 
de Talk English School.
Sense vatros no hagués pogut ser possible.

premi global 2015
‘Outstanding Student Care’

TE



C/Major, 33 · Santa Bàrbara
Tel. 977 71 94 63

C/Calvari, 52 · Ulldecona  
Tel: 977 57 34 48

SERVEIS PROFESSIONALS

 · Revisió optomètrica 

 · Adaptació de lents de contacte

 · Lents de orto-k (control de miopia)

 · Topografia cornial

 · Mesura pressió intraocular

· Revisió auditiva

Muntura Broadway amb lents monofocals orgàniques índex 
1.5 i tractament antireflectant. Límit de graduació: Esf. +- 4 / 
Cil. +2. Promoció vàlida fins al 31/12/2015. No acumulable a 
altres ofertes o promocions.

¡NUEVA!

Andrea Rubio
Andrea Rubio

També centre auditiu

Omple't de vida
Una nova col·lecció desbordant d'optimisme

Ulleres graduades
amb antireflectant

DES DE

75€

Grups amb descomptes especials

CENTRE COL.LABORADOR : 
Mútues Sanitàries, Asseguradores
I Funcionaris.

FEDERCLUB:
per al més petits 
de la casa

 (Tonometría)








