
19.00 h

A l’Església de Santa Maria dels Àngels del Castell d’Ulldecona, instal·lació sonora AD-LIB 
de l’artista italià Michelle Spanguero dins la programació d’EUFÒNIC. 
L’artista, nascut el 1979, es mou entre el fet sonor i les arts visuals a través d’un procés de recerca conceptual i 
transversal, on l’impuls creatiu parteix de l’enorme quantitat de dades que ens envolten. Les seves peces s’han exhibit 
en museus, galeries, clubs i festivals de tot el món, i la seva pràctica se centra en els elements marginals de l’arquitectura, 
investigant la relació entre l’espai i la percepció a través de diversos mitjans. En l’escultura sonora “Ad lib”, una màquina 
de respiració artificial determina el ritme i respiració constants en els tubs d’un orgue de 2 metres afinat en F major (en 
referència a “Un Rèquiem alemany (Ein deutsches Requiem) Op.45 – per a solistes, cor, orquestra i orgue ad libitum” de 
Johannes Brahms). 

Horaris de l’exposició: Dies 30 i 31 d’agost i 5, 6, i 7 de setembre, de 17.00 a 20.30 h. De l’1 al 8 de setembre, d’11.00 a 
14.00 h i de 17.00 a 20.30 h.

20.00 h
A l’Ermita de la Pietat, en el marc de les 15es Jornades Musicals, concert de Moya Kalongo 
(Catalunya - Moçambic), presentant el seu últim treball ‘People’, i de Musbaba Traore (Catalunya - 
Mali), presentant el seu nou treball ‘Yeleen’. Tot seguit, actuació Bló Yoth Dj’s + Dj Benja. Preu: 5€.

PROGRAMA D’ACTES
FESTES quinquennals

2019
Actes PRELIMINARS 

diJOUS 29 d’agost

DiUmenge 25 d’agost



19.00 h
Correbars i sopar. Sortida des de la plaça Sales i Ferré. Es farà una ruta pels bars d’Ulldecona 
acompanyats per la xaranga local Bandarres. Venda de tiquets a la botiga Electro Morano (C/Major) 
fins al 23 d’agost. Preus: Correbars 6 euros; sopar 8 euros; pack Correbars+Sopar 12 euros.

Tot 
seguit

Festa al carrer Guifré. Col·labora: Pub Catra i Glop’s.

09.00 h A la plaça de bous, muntatge dels cadafals. Terrenys cedits per José Ollé, Josep Millan i Cooperativa 
Agrícola.

22.30 h A la plaça de l’Església, concert/ball a càrrec de la Banda de Música d’Ulldecona.

10.00 h Al Camp de Tir, Tirada JG-Excopesa Escoto amb 50 plats a càrrec del Club de Tir al Plat Les Pedreres. 

11.00 h A la piscina municipal, Competició de natació a càrrec del Club Joventut.

17.30 h Al Casal de Jubilats i Pensionistes, obertura de l’exposició de pintura dels alumnes del taller del casal. 

19.30 h A la plaça Diputació, assaig de la Jota d’Ulldecona per a infants.
Col·labora: AMPA de l’Escola “Ramón y Cajal”.

19.30 h A la plaça Diputació, assaig de la Jota d’Ulldecona per a infants.
Col·labora: AMPA de l’Escola “Ramón y Cajal”.

21.30 h A la plaça Diputació, assaig de la Jota d’Ulldecona per a adults.

19.30 h A la plaça Diputació, assaig de la Jota d’Ulldecona per a infants.
Col·labora: AMPA de l’Escola “Ramón y Cajal”.

21.30 h A la plaça Diputació, assaig de la Jota d’Ulldecona per a adults.

Divendres 30 d’agost

Dissabte 31 d’agost

DiUmenge 1 de setembre

dimarts 3 de setembre

dimecres 4 de setembre

dijous 5 de setembre



Actes Festes Quinquennals 2019

17.00 h Des de l’Ermita, sortida de la Mare de Déu cap a les Ventalles. Processó pels carrers del barri i 
tornada a l’Ermita.

17.30 h
Des de la plaça de l’Església, pujada a l’Ermita en peregrinació.
Des de la plaça Catalunya sortirà un autobús gratuït fins a l’Ermita, a les 16.30, 17.15 i 18.15 h.

17.30 h A la plaça Sales i Ferré, parc infantil terrestre.

19.00 h Sortida de la Mare de Déu de la Pietat des de l’Ermita, portada en romeria fins a la Vila.

20.00 h Pels carrers de la Vila, cercavila de la Banda Música, sota la direcció del Mestre Joan Nadal Girona.

20.15 h Campanes al vol, encesa de coets i traca d’anunci de l’arribada de la Mare de Déu de la Pietat i 
inici de les Festes Quinquennals 2019.

20.30 h

A l’entrada del poble, arribada de la Mare de Déu de la Pietat, acompanyada per la Banda de Música, 
la Colla de Gegants i Grallers, l’Orfeó Ulldeconenc, el Cor Parroquial i la Coral de l’Escola de Música. 

Tot seguit, a la plaça de l’Església, cant dels goigs a la Verge de la Pietat i salutació de benvinguda per 
part del Bisbe de la Diòcesi de Tortosa, Enrique Benavent Vidal. 

La Banda interpretarà també l’obra composta amb motiu de les Festes Quinquennals dins el 
certamen de “La Banda Sonora del Nostre Paisatge” del cicle Patrimònium 2019. Un homenatge 
a una tradició vigent que la Banda actualitza des de la contemporaneïtat.

00.00 h A la pista del poliesportiu, ball amb l’Orquestra EUROPA (Entrada gratuïta). No hi haurà mitja part.

A conti-
nuació

A la pista poliesportiu, Disco-mòbil amb DJ Ricky Ortiz i DJ Mark Ruiz.

diVENDRES 6 de setembre



09.00 h Al camp de tir Les Pedreres, XVIII Tirada Social de Compak, recorregut de caça, per la Societat de 
Caçadors d’Ulldecona. 

09.00 h
Al Gimnàs de l’Institut Manuel Sales i Ferré, Campionat Menuts de Tennis de Taula amb els jugadors/
es de la secció de Tennis Taula del Club Joventut Ulldecona.
Col·labora: Club Joventut Ulldecona, Institut Manuel Sales i Ferre i Consell Esportiu del Montsià.

10.00 h
A l’antic local del club billar Ulldecona (C/ Sant Antoni, 1, 1r pis), Competició de billar, partides amistoses 
a les modalitats de Lliure Quadre 47/2, Banda i 3-Bandes amb campions de Catalunya i Espanya.
Col·labora: Club Billar Tarragona.

10.00 h
A la plaça de l’Església, XLVIII Concurs de Dibuix Ràpid. Les obres participants s’exposaran al 
claustre de l’Ajuntament. Tots els participants tindran un obsequi, gentilesa del Bar La Plaça.
Col·labora: Centre Cultural Recreatiu.

11.00 h
Des de l’Església de Sant Lluc, sortida de la Mare de Déu cap a la Miliana. A l’arribada, traca 
d’anunci i processó pel barri. En acabar, hi haurà la projecció de l’audiovisual “La Miliana en Imatges 
d’ahir i d’avui”. “

11.00 h A la plaça Catalunya, XXXII Trobada de Gegants i Grallers. Plantada dels Gegants.
Col·labora: Colla de Gegants i Grallers d’Ulldecona.

11.00 h 
a

13.00 h

A la plaça Sales i Ferré, tallers de manualitats infantils, activitats de quinquennals i representació 
del conte “L’abraçada de MamaFlor” de Jordi Antich i Lola Quintana.

11.30 h Al Claustre de l’Ajuntament, Homenatge als majors de 90 anys a càrrec de l’Ajuntament d’Ulldecona. 
A continuació hi haurà un refrigeri.

12.15 h
Cercavila de les colles participants en la XXXII Trobada de Gegants i Grallers, acompanyats per 
Gralles, Dolçaines i tabals, pels següents carrers: plaça Catalunya, carrer Salvador Vidal, carrer Major 
fins a la plaça de l’Església. Pot variar el recorregut en funció de l’ornamentació dels carrers.

12.30 h

A l’Ajuntament, recepció dels/les Pregoners/es, la Comissió de Festes dels Valentins, i 
signatura al llibre d’honor de l’Ajuntament.

Tot seguit, obertura i visita a les següents exposicions:

A la Casa de Cultura (de 12.00 a 14.00 i de 19.00 a 21.00 h)

- 6a Mostra fotogràfica de Rafel Verdiell Homedes. El fotògraf faldut exposa en aquesta nova mostra, el 
treball de sis dècades darrera una càmera, havent captat moments, sentiments, i detalls de tota mena. Verdiell, aficionat 
de jove al dibuix, va comprar-se la primera càmera fotogràfica per fer un viatge a Madrid amb l’Orfeó Ulldeconenc als 
anys 60. Poc després va muntar el seu propi laboratori de revelat en B/N i va anar adquirint pràctica i experiència. La 
primera exposició va fer-la en una de les sales del Convent de les Germanes Carmelites, l’Antic Hospital. De formació 
autodidacta, les seves fotografies ens mostren retrats, flora, fauna i actes festius i tradicionals entre altres.

A la Sala de Plens de l’Ajuntament (de 12.00 a 14.00 h)

- Exposició de pintura de Manuel Roig Vericat, col·lecció privada de Lluís Fusté Pallarès. 
Pintor paisatgista i de marines (Ulldecona 1893 - Badalona 1978). Va cursar els seus estudis artístics al Cercle Artístic 
de Sant Lluc, associació artística fundada l’any 1893 a Barcelona, per iniciativa de diversos artistes modernistes com els 
germans Joan i Josep Llimona. Va ser alumne del pintor Joaquim Mir i Trinxet (Barcelona 1873-1940), el renovador del 
gènere paisatgístic del segle XIX, va exposar a les principals galeries barcelonines i va concórrer a certàmens nacionals 
i internacionals.

 Al Claustre de l’Ajuntament: 
- Exposició XLVIII Concurs de Dibuix Ràpid del CCR.
- Exposició fotogràfica 50è aniversari Institut Manuel Sales i Ferré.

Dissabte 7 de setembre

...



12.30 h

A l’Oficina de Turisme (Horaris: d’11.00 a 13.00 i de 17.30 a 19.30 h / Diumenges només matí).

- “Quinquennals: el significat d’un poble” de Josep Redó i Carceller.
Dissenyador gràfic nascut a Ulldecona. Ha cursat els estudis de disseny a l’Escola Superior BAU de Barcelona i en 
l’actualitat realitza diversos projectes basats en la comunicació gràfica. La màgia de les Quinquennals l’ha portat a crear 
una mostra de diferents il·lustracions, que reflecteixen alguns dels significats d’esta festa, expressats per la gent del 
nostre poble.

- “El camí de l’hinduisme: Kumbh Mela” de Marc Prades (fotografia).
Fotògraf de bodes i famílies, fora de temporada de casaments, agafa la seua càmera i viatja per algun indret del món. 
L’Índia va ser un dels llocs que més l’ha sorprès, per com és la vida de la gent, principalment al carrer, els seus colors 
o com la religió marca les seues vides. Al Kumbh Mela es fa la peregrinació religiosa més gran del món, que es realitza 
cada tres anys, on assisteixen fins a 120 milions de persones.

 - “Fòssils: ceràmica, aquarel·les i tinta xina” de Conxa Ferré i Mercè Barberà.
Conxa Ferré va ser alumna de ceràmica de l’Escola d’Arts Plàstiques d’Alcanar del 1994 fins al 2000, participant en 
totes les exposicions col·lectives, així com també en diverses ocasions a la Mostra d’Artesans, Ceramistes i Pintors 
d’Ulldecona, i en exposicions  col·lectives del grup Ceramistes Art, del que forma part. Actualment continua treballant en 
la ceràmica fent peces d’alta temperatura i experimentant amb la tècnica de RAKU seguint la constant superació tècnica 
i artística, i també col·laborant amb l’Associació Utopia  impartint classes de ceràmica.

Mercè Barberà, per la seva part, és pintora i ha participat en més d’una vintena d’exposicions des del 2004. La seva obra 
ha estat exposada entre Catalunya i França, destacant mostres fotogràfiques a Alcanar i Orleans. Al país veí, ha rebut el 
primer premi al Saló Internacional de la Val d’Or, el primer premi de la ciutat també a la Val d’Or i el primer premi del Saló 
Internacional dels Artistes Orleanesos.

A l’antic Bar Sport - carrer Major-86 (Horaris: d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 h):

- “Impressió de colors” de Rosa Febrer (pintura).
L’autora ens presenta una pintura figurativa que representa escenes de la vida quotidiana, paisatges, natures mortes i 
carrers dels nostres pobles, on la llum, el color i el volum són els elements que més destaquen per sobre de qualsevol 
altre aspecte formal. Les seves composicions ens transmeten sentiments i sensacions com ara el caliu humà, l’esforç, 
la perseverança, el compromís, l’afecte o la senzillesa. Un cúmul d’impressions que fa que ningú es quedi impertorbable 
en contemplar la seva obra. 

13.30 h A la Casa de Cultura, entrega dels premis del XLVIII Concurs de Dibuix Ràpid.

17.00 h Al camp municipal de futbol, partit entre el C.F. Ulldecona i el Cultural Bonavista.

17.30 h

A la plaça de l’Església, XXXII Trobada de Gegants i Grallers. 
Cercavila de les colles: Santa Bàrbara, Sant Carles de la Ràpita, Sant Andreu de la Barca, Associació 
Fal·lera Gegantera Sagrada Família, Espluga de Francolí, Botarell, Benicarló, Tortosa, Alcanar, Amposta, 
Vilallonga, Vila seca, Maials, Vinaròs, Ascó, Reus, La Palma de Cervelló i Ulldecona.
Sortida des de la plaça de l’Església, unes colles pel carrer Major, Sant Vicent, Murada de Baix, 
Comerç, passeig de l’Estació, Mar, plaça Sales i Ferré; i unes altres pel carrer Major, Sant Cristòfol, 
Murada de Dalt, Adell, plaça Sales i Ferré. Des de la plaça Sales i Ferré, totes les colles aniran fins a la 
plaça Església, on es farà la cloenda de la Trobada. Pot variar el recorregut en funció de l’ornamentació 
dels carrers.

21.30 h A l’Església de Sant Lluc, rosari i novena. Tot seguit, processó pels carrers del sector Sant Vicent.

23.30 h
Des de l’Ajuntament sortida de la Desfilada de la Reina, Rei, Pubilles, Pubills, Pubillets, Autoritats 
i Pregoners acompanyats per la Banda de Música. En arribar al Teatre Municipal Orfeó Montsià, 
PREGO DE LES FESTES QUINQUENNALS 2019, a càrrec de la Comissió de Festes dels Valentins.

01.00 h A la pista coberta, ball amb l’orquestra ESMERALDA.

A la mit-
ja part

Concurs de Pasdobles. Hi haurà 3 premis a les millors parelles d’adults i 3 premis a les parelles joves 
(fins als 29 anys). Inscripcions gratuïtes la mateixa nit a la taula de l’Associació de Mestresses de Casa. 
Entrada gratuïta.
Col·labora: Associació Mestresses de Casa.

A conti-
nuació

Disco-mòbil amb Disco Nighttology World - Dj Lisaa Quer.



10.00 h A l’Església de Sant Lluc, missa solemne amb l’administració del sagrament de la “Unció dels 
Malalts”. Poden rebre aquest sagrament tots els majors de 65 anys.

Tot 
seguit

Des de l’Església de Sant Lluc, sortida de la Mare de Déu en romeria cap a Sant Joan del Pas. 
A l’arribada, traca d’anunci i processó pels carrers del barri.

11.00 h
A la plaça Països Catalans (al costat del CAP). Gran festa de l’aigua per a tots els xiquets i 
xiquetes. Hi haurà sorpreses per a tots els participants.
Col·labora: Associació de Veïns de la Partida Terrers.

11.30 h A la plaça de l’Església, col·lecta d’Ulldecona a favor de la Lluita Contra el Càncer (fins a les 13.30 h).
Col·labora: Secció local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

11.30 h Al local del carrer Major – 113, Tómbola de Mans Unides (fins a les 13.30)

11.30 h
Al carrer Major, entre la plaça de l’Església i la plaça Diputació, XVII Trobada de Vehicles 
Clàssics d’Ulldecona. Exhibició de vehicles.
Col·labora: Associació de Vehicles Clàssics d’Ulldecona.

12.00 h A la pista del poliesportiu, ball de vermut amb motiu del Dia dels Jubilats.
Col·labora: L’Esplai i Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i Barris.

13.00 h A la plaça de l’Església, Exhibició de la Colla Castellera Xiqüelos i Xiqüeles del Delta.

16.00 h Des de Sant Joan del Pas, sortida de la Mare de Déu en romeria fins al Barri Castell. A 
l’arribada, traca d’anunci i Processó pels carrers del Barri.

17.00 h
A la plaça de l’Església, col·lecta d’Ulldecona a favor de la Lluita Contra el Càncer (fins a les 
21.00 h).
Col·labora: Associació Espanyola Contra el Càncer.

17.30 h A la plaça de l’Església, ballada de sardanes amb l’actuació de la Cobla Rapitenca.
Col·labora: Colla Sardanista Penya Barcelonista d’Ulldecona.

17.30 h
A la plaça de bous, al costat del poliesportiu, Bous de plaça de la Ramaderia Alba Atenea, 
d’Almassora (Castelló). A la mitja part hi haurà carretilles infantils.
Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

18.30 h Des del Barri Castell, sortida de la Mare de Déu en romeria cap als Valentins. A l’arribada, 
traca d’anunci i processó pels carrers del barri.

19.00 h Cercavila pel carrer Major i Concert de les Festes Quinquennals 2019 a càrrec de la Banda de 
Música d’Ulldecona al Teatre Municipal Orfeó Montsià.

20.30 h A l’Ermita de la Pietat, Música en directe amb Toy Division (Versions Techno) i Family X (Versions 
Rock). Entrada gratuïta.

21.30 h Arribada de la Mare de Déu al Camp de Futbol. Tot seguit processó pel sector Mare de Déu de 
la Salut i pregària del Rosari, en arribar al Temple Parroquial, Novena.

22.30 h
A la plaça de bous, al costat del poliesportiu, vaquetes i bou embolat de les Ramaderies Hilari 
Príncep, de Lligallo del Gànguil, Camarles, i Fernando Mansilla, d’Ulldecona.
Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

dIumenge 8 de setembre



10.00 h

Des de la plaça Catalunya, sortida de la XXIX Diada de la Bicicleta. S’anirà a les Ventalles. Hi haurà 
esmorzar patrocinat per Cafè Fleca Feliu. En finalitzar se sortejarà una bicicleta. Els menors de 16 
anys hauran de venir acompanyats dels seus pares/tutors o un responsable major d’edat portant una 
autorització dels pares/tutors. És imprescindible l’ús del casc.
Inscripcions: Al Retén de l’Ajuntament (fins al 6 de setembre), es donarà un tiquet per entrar al sorteig 
de la bicicleta i per a esmorzar. Preu: 1 euro. 
Col·labora: Associació Mestresses de Casa.

11.00 h A la plaça de l’Església, tallers i activitats infantils a càrrec del Grup de Dones i Tanzània Projecte.

12.45 h Al carrer Calvari, Bous de carrer de la Ramaderia Fernando Mansilla, d’Ulldecona.

17.00 h
A l’Esplai, Campionat de Guinyot entre socis de l’Esplai i de l’Associació de Jubilats i Pensionistes 
d’Ulldecona i Barris.
Col·labora: L’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i Barris i l’Esplai. 

17.30 h
A la plaça de bous, Bous de plaça de la Ramaderia Lo Gallo, d’Oropesa (Castelló). A la mitja 
part hi haurà carretilles infantils. 
Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

18.00 h Al local del carrer Major – 113, Tómbola de Mans Unides (fins a les 21.00).

18.00 h A la sala de plens de l’Ajuntament, projecció d’un documental sobre La dona Africana. 
Col·labora: Grup de Dones.

19.00 h

A la plaça de bous, XIX Concurs popular de Truites. Cal portar la truita elaborada de casa i 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: Residencia l’Onada Ulldecona i Associació de Jóvens Falduts.

20.00 h A la Sala de Plens, presentació del llibre “El cant de les plantes” a càrrec del Grup de 
memòria oral del Mas de Barberans.

21.30 h A l’Església de Sant Lluc, rosari i novena. Tot seguit, processó pels carrers del sector Sant Cristòfol.

23.00 h A la Sala de Plens, entrega dels premis del 17è Concurs d’adhesius d’Adam Raga. 

23.30 h

A la plaça de l’Església, Ball de mantons per a adults, amb acompanyament de la Banda de 
Música d’Ulldecona. Estrena de la “Jota Efímera” de Cora Abilleira Castell. 
En finalitzar, obsequi a les parelles a la Plaça Sales i Ferré.
(Els fotògrafs poden entrar a la plaça durant els 15 minuts primers del ball, després només poden quedar-se 
els fotògrafs professionals prèviament acreditats). 
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10.00 h

Al Pont de l’Olivar, entrenament públic d’Adam Raga. 
La trajectòria esportiva del pilot faldut, nascut el 1982, el converteix en un dels millors pilots de trial dels darrers 
temps, havent aconseguit un total de sis títols de campió mundial, quatre indoor i dos outdour, i sis títols més de 
campió d’Espanya. Després de tota la vida pilotant una Gas Gas, des del 2015, competeix amb TRS.  

10.00 h
Jornada de portes obertes al Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de l’Ermita de la Pietat 
i visites gratuïtes a l’Abric I. (Per visitar l’Abric I, prèvia reserva a l’Oficina de Turisme –places 
limitades-).

10.30 h

Al claustre de l’Ajuntament, presentació de la temporada 2019-2020 de teatre familiar de La 
Xarxa “Dissabtes de Teatre“ amb l’assistència de l’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, i la 
regidora de Cultura, Cati Brusca. Acte obert a tothom.
Col·labora: Xarxa Ulldecona – Ull de Teatre Grup Escènic.

11.00 h 
a

13.00 h

A l’avinguda de les Escoles, Quina xalera!, i Parc Infantil Terrestre. Espai de lleure infantil 
amb zona esportiva, gimcana i altres activitats. Hi haurà inflables des de 0 fins a 12 anys. 

11.00 h 
a

15.00 h

A la plaça Catalunya, IV Vermuth Electrònic, amb música a càrrec de diferents DJ’s, servei de barra 
i aperitiu.
Col·labora: Associació de Jóvens Falduts.

12.45 h Al carrer Calvari, Bous de carrer de la Ramaderia Mas de Rey, de Vinaròs.

17.00 h
Al Casal de Jubilats, Campionat de Guinyot entre socis de l’Esplai i de l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes d’Ulldecona i Barris.
Col·labora: L’Esplai i l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i Barris.

18.00 h Al local del carrer Major – 113, Tómbola de Mans Unides (fins a les 21.00).

18.00 h
A la plaça Catalunya, Ball de Mantons Infantil (fins a 7 anys) amb acompanyament de la Banda de 
Música i dels Gegants d’Ulldecona. Sortida des de la plaça Sales i Ferré. En finalitzar, obsequi als 
participants.

20.00 h

Al carrer Major i carrer Calvari, 7a SHOPPING & FOOD NIGHT. Actuació de la xaranga Local 
Bandarres i desfilada de flors de llums i colors. Desfilades amb la participació de comerços locals, 
degustacions gastronòmiques, actuacions musicals, sortejos...  Vesteix-te de blanc i rebràs un obsequi 
a l’estand de Turisme Ulldecona. ... Consulteu programa específic amb els horaris i tota la informació a 
www.turismeulldecona.com o en aquest mateix programa al cartell en pàgines posteriors. 

22.00 h A l’Església de Sant Lluc, rosari i novena. Tot seguit, processó pels carrers del sector Sant Antoni, 
acabant al Convent de les Monges Agustines.

01.30 h

A la pista del poliesportiu, FESTA LOS 80 PRINCIPALES. Entrada gratuïta. Actuació de la banda “Los 80 
principales”, que rememoren els ècits de la dècada dels 80 i 90, tant d’àmbit nacional com internacional 
(Queen, U2, El Último de la Fila, The Buggles, The Police, Bon Jovi, Michael Jackson, Radio Futura, Pink 
Floyd ...). En acabar, continuarà la Festa amb els millors temes de totes les dècades i els ritmes més 
actuals. Amb Dj’s, regals i molta marxa!

dImarts 10 de setembre



09.30 h A la plaça Diputació i carrer Major, concentració de motos a càrrec del Moto Club Les Polles de l’Ebre. 

10.30 h
Visita guiada “Mossèn Domingo Solà Callarisa, d’Ulldecona al món”. El Fundador de l’Ordre Ekumene 
va nàixer a Ulldecona el 1912 i va morir el 1997, deixant una extensa obra. La visita anirà a càrrec de Narcís Ponce Callarisa 
(Ulldecona, 1993), Graduat en Geografia i Ordenació del Territori, Grau Professional de Música al Conservatori de Tortosa, 
Màster en Geoinformació i professor de secundària d’Història i Geografia.

11.00 h 
a

14.00 h
A la piscina municipal, Parc Infantil aquàtic.

11.00 h A l’Església del Convent de les Monges Agustines, missa i, tot seguit, trasllat de la imatge de la 
Mare de Déu a la Parròquia de Sant Lluc.

12.00 h
A la plaça de l’Església, Acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Lectura 
del manifest, actuació de la Banda de Música d’Ulldecona i ballada de sardanes a càrrec de la Colla 
Sardanista de la Penya Barcelonista.

12.45 h
Al carrer Calvari, Bous de carrer de la Ramaderia Fernando Mansilla, d’Ulldecona.
Actuació del retallador d’Onda, Paco Pino.
Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

17.00 h 
a

20.00 h
A la piscina municipal, Parc Infantil aquàtic.

17.00 h A l’Esplai, Campionat de Cinquet entre socis i sòcies de l’Esplai.

17.30 h
A la plaça de bous, al costat del poliesportiu, Bous de plaça de la Ramaderia de Fernando 
Machancoses, de Xest (València). A la mitja part hi haurà carretilles infantils. 
Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

En 
acabar

A la plaça de bous, “Tarde del fiambre volador”, llançament de pernils, formatges i xoriços. 
Premi als 3 primers de cada categoria.
Col·labora: Associació juvenil Jóvens Falduts.

18.00 h Al local del carrer Major – 113, Tómbola de Mans Unides (fins a les 21.00). 

19.00 h
A la Sala de Plens de l’Ajuntament, presentació del llibre “Sota els peus del Franquisme” 
de Cristian Ferrer González. La publicació és el resultat del treball guanyador del XVIII Premi Tarragonès Beca 
d’Investigació Lucius Licinius Sura 2016. L’autor, nascut el 1988, és membre investigador al Centre d’Estudis sobre Dictadures 
i Democràcies de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

22.00 h A l’Església de Sant Lluc, rosari i novena. Tot seguit, processó pels carrers del sector Sant Pasqual.

23.00 h

Al Teatre Municipal Orfeó Montsià, Nit de teatre amb la representació de l’obra “Orgasmes: La 
comèdia més romàntica” de Dan Israely, dirigida per Oscar Contreras, amb els actors Sam 
Sánchez i Roger Pera.  ORGASMES és una divertida comèdia que reflexiona sobre les diferències entre hòmens i 
dones i la convivència en parella. Es remunta des d’Adan i Eva fins a l’actualitat. Una bona manera de veure que encara que 
hi hagi una guerra de sexes sempre acaben per ser el millor complement l’un per l’altre. Un autèntic manual d’autoajuda per 
enfrontar-se als reptes de viure en parella, que no són pocs.
Preu entrada a taquilla: 18 euros (una hora abans de la funció). Anticipada: 16 euros. Dilluns, dia 9, i dimarts, dia 10 de 
setembre, de 19.00 a 20.00, a la taquilla del Teatre.  Venda online: web www.passioulldecona.org.  Col·labora: La Passió.

00.30 h
A la plaça de l’Església, concert Los Kent’s. 
50 anys després, torna el mític conjunt ulldeconenc. Grup amb gran èxit al territori i que el 1969 va 
quedar en segon lloc al concurs “Campo Pop” de TVE-1.

01.30 h A la pista del poliesportiu  “Que nos quiten lo bailao” espectacle amb DJ’s i música saxo en 
directe. Dj’s: Marc Sorolla, Pol Nolla, Enrik M, Sax Man (Saxo man).

dImecres 11 de setembre     DIADA NACIONAL DE CATALUNYA



09.30 h

XXXII Diada del Castell Sortida de l’Ajuntament a peu fins al Castell, en arribar al Castell parlaments, 
presa de possessió de la nova comanadora Enriqueta Sales Ferré. És membre del CCR des del 1973, forma 
part del Grup de Teatre Pere Sans i ha ocupat diversos càrrecs dins la junta directiva de l’entitat. És autora de dos llibres de 
costums i tradicions locals, “Te’n recordes?” i “El meu poble, la meva gent”.

Col·labora: Centre Cultural i Recreatiu.

11.00 h
Al Castell, dins el cicle Patrimònium, visita guiada a l’Església de Santa Maria dels Àngels a 
càrrec de Francesc Lavega i concert de Pili Cugat i Carlos Lupprian, presentant el seu disc 
“Jocs d’Aigua”. 

12.00 h

Al Teatre Municipal Orfeó Montsià, Espectacle Concert Infantil DAMARIS GELABERT. 
La cantant, pedagoga i musicoterapeuta, s’ha convertit en els darrers anys en el referent infantil musical per excel·lència, les 
seves cançons es reprodueixen diàriament a les escoles i a les cases, on xiquets i xiquetes les canten i les gaudeixen.

Preu entrada a taquilla: 10 euros (una hora abans de la funció).  Anticipada: 8 euros. Venda al retén de l’Ajuntament 
fins al 10 de setembre. De dilluns a divendres, de 9.00 a 19.00 h.   

12.45 h
Al carrer Calvari, Bous de carrer de la Ramaderia Hilari Príncep.
Actuació del retallador d’Onda Paco Pino.
Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

15.00 h A l’Esplai, Competició de Billar entre els membres del Casal de Jubilats de Tortosa i l’Esplai d’Ulldecona.
Col·labora: L’Esplai.

17.00 h Al casal jove, activitats lúdiques, futbolins, tennis taula, videojocs (fins a les 19.00 h).
Edat: de 8 a 16 anys.

17.30 h
A la plaça de bous, al costat del poliesportiu, Bous de plaça de la Ramaderia Fernando 
Mansilla, d’Ulldecona. A la mitja part hi haurà carretilles infantils. 
Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

Durant 
la tarda

A la plaça de bous, XIX Concurs de Samarretes de Colla i sangriada popular. Inscripcions, la 
mateixa tarda al “garito” d’AMICS. Música i festa.
Col·labora: AMICS (Activitats Musicals, Infantils i Culturals).
Patrocinen: Vins Pomada, Frigorífics Montsià, SL, Serigrafia Tecno Prevent i Pub Glop’s.

18.00 h

A la sala de plens de l’Ajuntament, presentació del llibre “Perecedera convicción” d’Efrén Grau 
Biosca. Nascut el 1993 als Valentins, l’autor és enginyer informàtic i un apassionat de la literatura. En el seu 
segon poemari, ha aconseguit compaginar un pensament lògic amb el sentiment més humà i irracional. 
Col·labora: Grup de Dones.

18.00 h Al local del carrer Major – 113, Tómbola de Mans Unides (fins a les 21.00).

20.00 h

Al Teatre Municipal Orfeó Montsià, espectacle “Concert Líquid”, de Mar Cañelles, Maria Salat, 
Mercè Català, Núria Querol i Paula Erill. 
Temps, identitat, individualitat, amor i empoderament són els temes que impregnen “Concert Líquid”, que naix inicialment per 
la necessitat de compartir les idees de Zygmunt Bauman, sociòleg contemporani, nodrit en aquest espectacle per altres autors.
Un concert que flueix del fi a l’angoixa, a la incertesa, la solitud, la confiança i la ironia. Una fusió de text, música i pinzellades 
de dansa, un espectacle que pren l’espai com a punt de partida.
Una hora abans, des de l’Oficina de Turisme, sortirà una visita guiada pels carrers ornamentats fins a arribar al Teatre, on tindrà 
lloc el concert que forma part de les Jornades Europees de Patrimoni, enguany dedicades a “Art i oci”. 

21.30 h A l’Església de Sant Lluc, rosari i novena. Tot seguit, processó pels carrers del sector de la Puríssima.

23.30 h

A la plaça de l’Església, Ball de mantons juvenil (de 8 a 14 anys). En finalitzar, obsequi als participants, 
al passeig de l’Estació.
(Els fotògrafs poden entrar a la plaça durant els 15 minuts primers del ball, després només poden quedar-se els 
fotògrafs professionals prèviament acreditats).

00.00 h A la pista del poliesportiu, concert de PEPET I MARIETA. 
Col·labora: Club de Twirling Ulldecona.

A conti-
nuació Disco-mòbil amb DJ Benja.
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11.00 h A la Miliana, projecció de l’audiovisual “La Miliana en Imatges d’ahir i d’avui”.

11.00 h
A la plaça de bous, Vermut electrònic.
Aperitiu i servei de barra. Preus populars. Actuació Dj Benja.
Col·labora: Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

12.45 h A la plaça de bous, vaquetes de la Ramaderia Fernando Mansilla, d’Ulldecona.

17.00 h Al Teatre Municipal Orfeó Montsià, Cinema familiar. Projecció de la pel·lícula “Uno mas de la 
família”.

17.00 h A l’Esplai, Competició de Queco entre socis i sòcies de l’Esplai.

17.30 h

A la plaça de bous, al costat del poliesportiu, Concurs de vaques de les Ramaderies: 

JV Machancoses, de Picassent (València), vaca Maniàtica.

Benavent, de Quatretonda (València), vaca Poderosa.

Parejo, de Cabanes (Castelló), vaca Rondallera.

La Espuela, d’Alcora (Castelló), vaca Barberita.

La Paloma, de Xaló (Alacant), vaca Montanyesa.

A la mitja part hi haurà carretilles infantils i Sorteig de 10 pernils a càrrec del C.F. Ulldecona 
(sorteig presencial).

Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

18.00 h Al local del carrer Major – 113, Tómbola de Mans Unides (fins a les 21.00).

19.00 h Al claustre de l’Ajuntament, taller de meditació “Meditació amb Maite” a càrrec de Maite Gauxachs.

21.00 h
A la plaça de bous, desencaixonada i embolada de 2 bous salvatges de la ramaderia 
Fernando Mansilla, d’Ulldecona.
Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

21.30 h Al Casal Jove, VII Sopar de pubilles, pubills, ex pubilles, ex pubills i pubillets d’Ulldecona. 
Venda de tiquets al retén fins al 6 de setembre. Preu: 16 euros. 

22.00 h A l’Església de Sant Lluc, rosari i novena. Tot seguit, processó pels carrers del sector Sants 
Màrtirs i Mare de Déu del Roser.

00.00 h Pel carrer Major, desfilada de les pubilles, pubills, ex pubilles, ex pubills i pubillets 
d’Ulldecona acompanyats per la Xaranga Local Bandarres.

01.30 h

A la pista del poliesportiu CONCERT DE ZOO. 
Aforament limitat. 
Preu a taquilla: 10 euros  (obertura el mateix dia del concert a les 23.00 h). 
Anticipada: 8 euros, al retén de l’Ajuntament fins al 10 de setembre. De dilluns a divendres, de 9.00 a 19.00 h.
Venda online: 8 euros. www.ulldecona.cat/zoo

A conti-
nuació

Actuació de Dj Plan B.

dIvendres 13 de setembre



10.00 h Visita guiada als Rajolars de Sant Joan del Pas “Els Rajolars: El Barri i ofici d’estiu dels pagesos” 
Centre d’Estudis d’Ulldecona. Sortida des de l’Oficina de Turisme en cotxes particulars.

11.00 h 
a

14.00 h
A la piscina municipal, Parc Infantil aquàtic.

11.00 h Pujada de la imatge de la Mare de Déu a la Residència l’Onada. Pregària amb els residents i retorn a 
l’Església.

11.30 h Al casal jove, activitats lúdiques, futbolins, tennis taula, videojocs (fins a les 13.30 h). Edat: 
de 8 a 16 anys.

12.00 h Al Teatre Municipal Orfeó Montsià, Cinema familiar. Projecció de la pel·lícula “Dumbo”.

17.00 h
I Trobada de bous de carretilla. Sortida des de la plaça de bous fins a la desfilada de les 
carrosses. S’oferirà beure durant el recorregut.
Col·labora: Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

18.00 h

Desfilada de Carrosses, fetes per les entitats, els barris i jóvens, i gran batalla de confeti, amb 
l’acompanyament de la Banda de Música d’Ulldecona.

Recorregut: Passeig de l’Estació, carrer Mar, Plaça Sales i Ferré, carrer Major, plaça Diputació, Jacint 
Verdaguer, Murada de Dalt, Mestre Hierro, Calvari, Major i final a la Plaça de l’Església.
Hi haurà premis a càrrec de Jóvens Falduts per a les millors carrosses i disfresses de jóvens, tenint 
en compte l’originalitat, l’elaboració artesanal, l’impacte visual, el colorit, la innovació i l’atreviment. (Les 
carrosses d’entitats i associacions no entren al Concurs).

20.00 h A la pista del poliesportiu, Concert amb Mediterraneo Orquestra.

22.00 h A l’Església de Sant Lluc, rosari i novena. Tot seguit, processó dels “Farolets” i Ofrena Floral a 
la Mare de Déu de la Pietat a la plaça de l’Església.

00.30 h A la pista del poliesportiu, Ball amb Mediterraneo Orquestra.

A conti-
nuació

Disco-mòbil amb Disco Nighttology World Dj Joan Blanchadell.

dIssabte 14 de setembre



08.30 h Pels carrers, cercavila de comiat a la Mare de Déu de la Pietat a càrrec Banda de Música d’Ulldecona.

09.00 h Des de l’Església de Sant Lluc, sortida de la Mare de Déu de la Pietat en romeria cap a l’Ermita. 
(Arribada aproximada a les 10.30). Traca d’anunci.

10.00 h 
a 

14.00 h
Jornada de portes obertes al Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de l’Ermita de la Pietat. 

11.30 h

Final de la Novena i Missa solemne a l’Ermita en honor de la Mare de Déu de la Pietat, 
amb l’assistència de les autoritats, pubilles i pubills. Presidirà la Missa el Bisbe de la Diòcesi 
de Tortosa, Enrique Benavent Vidal, cantarà el Cor Parroquial Sant Lluc i es ballaran sardanes a 
càrrec de la Colla Sardanista Penya Barcelonista d’Ulldecona.

13.00 h
A l’Ermita de la Pietat, repartiment de la “paella d’Ulldecona”.
Tiquets al Retén de l’Ajuntament fins al dia 10 de setembre. De dilluns a divendres, de 9.00 a 19.00 h. 
Preu: 2 euros. 

13.00 h
Al Casal de Jubilats, menjar de la paella al casal, per apuntar-vos heu de passar per l’oficina del 
casal, en finalitzar el dinar ball amb Xavi Saxo.
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i Barris.

20.30 h A la pista coberta, Cantada d’Havaneres a càrrec de Les Veus de Reus.
A continuació s’oferirà Calmant per a tothom.

23.00 h Castell de Focs Piromusical anunciant la fi de les Festes Quinquennals d’Ulldecona 2019, a 
càrrec de Pirotècnia Tomàs.

dIUMENGE 15 DE SETEMBRE

NOTES

Tots els actes del programa estan organitzats per l’Ajuntament i col·laboren les entitats que en cada cas s’especifica.

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil ajudarà en l’organització i desenvolupament dels actes que es duran 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 Millán, la Cooperativa Agrícola d’Ulldecona i l’Ajuntament d’Ulldecona.

L’Ajuntament d’Ulldecona agraeix a tots els veïns i veïnes que han cedit terrenys particulars per a ubicar-hi pàrquings o per afer qualsevol 
dels actes festius. 

Durant els dies de festa la circulació de vehicles es pot veure afectada per la celebració dels diversos actes i es recomana a tothom no 
utilitzar els cotxes si no és estrictament necessari. Així mateix, es recorda a tothom que està prohibit aparcar en qualsevol dels carrers 
ornamentats. L’Ajuntament habilitarà pàrquings per a veïns/nes i per a visitants, degudament senyalitzats.  

Aquest programa d’actes de les Festes Majors d’Ulldecona 2019 es va aprovar pel Ple Municipal el dia 24 de juliol de 2019.

L’Ajuntament es reserva el dret de poder modificar algun acte, si fos necessari, i anunciar-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.

L’Ajuntament d’Ulldecona fa un crida al civisme per un bon desenvolupament de les festes Quinquennals. Així, es demana no tocar 
l’ornamentació dels carrers, respectar el descans dels veïns i veïnes, i es recorda a tothom que, l’Ordenança de Civisme i Convivència 
Ciutadana, aprovada el 2013 pel ple municipal, prohibeix el consum de begudes alcohòliques a la via pública, amb sancions mínimes de 
100 euros. A més, la LLEi 20/ 1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substancies que poden generar dependència, 
regula que “No es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques de cap mena a menors de 18 anys”.

Les Quinquennals d’Ulldecona van ser declarades “Festa Tradicional d’Interès Nacional” per la Generalitat de Catalunya mitjançant acord 
de govern núm. 227/2010.



VENDA D’ENTRADES, TIQUETS i INSCRIPCIONS

Venda de taules per als dies de ball 
Fins al 3 de setembre, al Retén de l’Ajuntament, De dilluns a divendres, de 9.00 a 19.00 h.
• Taula i 6 cadires per als tres dies de ball: 20 €
• Cadira: 1 €/dia
• Taula i 6 cadires per una nit: 10 € 

Espectacle de DAMARIS GELABERT
Al Teatre Municipal Orfeó Montsià. Dijous, 12 de setembre, a les 12.00.
Preu entrada a taquilla: 10 € (una hora abans de la funció). 
Anticipada: 8 euros. Venda al retén de l’Ajuntament fins al 10 de setembre. De dilluns a divendres, de 9.00 a 19.00 h.

Concert de ZOO
Al poliesportiu. Divendres, 13 de setembre, a la 1.30 h. Aforament limitat. 
Preu a taquilla: 10 € (obertura el mateix dia del concert a les 23.00 h). 
Anticipada: 8 euros, al retén de l’Ajuntament fins 10 de setembre. De dilluns a divendres, de 9.00 a 19.00 h.
Venda online: 8 euros www.ulldecona.cat/zoo

Nit del teatre. Representació “Orgasmes: la comèdia més romàntica”
Al Teatre Municipal Orfeó Montsià. Dimecres, 11 de setembre, a les 23.00 h. 
Preu entrada a taquilla: 18 € (una hora abans de la funció). 
Anticipada: 16 euros. Dilluns, dia 9, i dimarts, dia 10 de setembre, de 19.00 a 20.00, a la taquilla del Teatre.
Venda online: web www.passioulldecona.org.

XXIX Diada de la Bicicleta
Sortida a les Ventalles. Dilluns, 9 de setembre, a les 10.00 h. 
Inscripcions gratuïtes al retén de l’Ajuntament fins al 6 de setembre. De dilluns a divendres, de 9.00 a 19.00 h. 
Es donarà un tiquet per entrar al sorteig de la bicicleta i per a l’esmorzar. Preu: 1 euro.

VII Sopar de pubilles, pubills, ex pubilles, ex pubills i pubillets d’Ulldecona
Al Casal Jove. Divendres, 13 de setembre, a les 21.30 h.
Preu: 16 euros. Venda de tiquets al retén de l’Ajuntament fins al 6 de setembre. De dilluns a divendres, de 9.00 
a 19.00 h.

Tiquets Paella 
Tiquet: 2 €. Del 26 d’agost al 10 de setembre al retén de l’Ajuntament. De dilluns a divendres, de 9.00 a 19.00 h. 
S’apuntarà un nom per tiquet.

Carrosses
Dissabte, 14 de setembre.
Inscripcions gratuïtes al retén de l’Ajuntament fins al dia 10 de setembre. De dilluns a divendres, de 9.00 a 
19.00h. Les carrosses no inscrites no entraran al concurs. 

VIATGES DEL TRENET
Un Trenet turístic farà rutes per diversos carrers de la vila, tots els dies, des del dissabte 6 de setembre fins al 
divendres 13 de setembre, de 10.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 h. Sortida des de l’Estació. Preu: 2 euros viatge.

Autobús Ermita de la Pietat
Divendres, 5 de setembre, des de la plaça Catalunya, autobús per pujar a l’Ermita de la Pietat. Horaris: 16.30, 
17.15 i 18.15. Servei gratuït.

Punt d’informació, assessorament, i acompanyament per a les possibles víctimes d’agressions sexistes. 
Totes les tardes a la cantina de la plaça de bous i a les nits a la barra del poliesportiu. Col·laboren: Grup de 
Dones d’Ulldecona, Associació Cultural Falduda Amics dels Bous, Comissió de Bous, Club de Twirling Ulldecona i 
Associació Jóvens Falduts. 

NORMES RELATIVES A LES FESTES QUINQUENNALS 2019



Programa d’actes religiosos 
 Festes quinquennals 2019

Dilluns, 2 de setembre. 
CELEBRACIÓ PENITENCIAL

A les 22.00 h.  Al temple parroquial, celebració comunitària del sagrament de la confessió, 
com a preparació per a la Novena.  

Divendres, 6 de setembre
BAIXADA DE LA MARE DE DÉU

A les 17.00 h.  Des de l’Ermita, sortida de la Mare de Déu cap a Les Ventalles. Processó pels 
carrers del Barri i tornada a l’ermita.

A les 17.30 h.  Pujada a l’Ermita en peregrinació. Aquest és el darrer dels nou mesos que hem 
pujat cada primer dissabte.

A les 19.00 h.  Sortida de la Mare de Déu de la Pietat, des de l’Ermita fins al poble, que serà 
portada en Romeria.

Aprox 20.30 h.  Arribada de la Mare de Déu de la Pietat a la Vila. A la Plaça de l’Església: cant dels 
goigs a la Verge de la Pietat i salutació de benvinguda per part del Sr. Bisbe.   

Dissabte, 7 de setembre
PRIMER DIA DE LA NOVENA 

SECTOR SANT VICENT
FESTA DE LA GENT GRAN

CONFRARIA DEL SANT SEPULCRE

A les 10.30 h.  Missa Solemne amb l’administració del sagrament de la UNCIÓ DELS MALALTS. 
Poden rebre aquest sagrament tots el majors de 65 anys.

 Seguidament pujada de la Mare de Déu a la Miliana.

A les 17.30 h.  BODA a la parròquia. 

A les 20.00 h.  Missa vespertina de diumenge.

A les 22.00 h.  Rosari i novena. Processó pels carrers del sector Sant Vicent. Pl. Església 
- Major - Ramon Llull - Montcada - Pl. Frares – Trav. Pietat - Pietat - Berenguer – 
Vallàs- Pare Palau- General Cabrera ( 1 ) - Major - Pl. Diputació - Berenguer - Pietat 
- Sant Vicent - Murada de Baix (fins a l’abeurador)- Comerç- Pl. Espanya - Pg. 
Estació - Amposta - Mossèn Mulet - Migdia - Miracle - Murada de Baix - Alba - 
Migdia - Sans Borja - Murada de Baix - Sant Vicent - Major - Pl. Església

Diumenge, 8 de setembre
SEGON DIA DE LA NOVENA

FESTA DEL POBLE i BARRIS
SECTOR MARE DE DÉU DE LA SALUT

A les 10.30 h. Missa Solemne, cantada pel Cor Parroquial Sant Lluc. Els nens i nenes que han 
rebut la primera comunió participaran en aquesta Missa. 

 Tot seguit, ROMERIA cap a Sant Joan del Pas.

A les 16.00 h.  Romeria de Sant Joan del Pas cap al Barri Castell.

A les 18.30 h.  Romeria del Barri Castell cap als Valentins.
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A les 20.00 h.  Missa vespertina del diumenge.

A les 21.30 h.  Arribada de la Mare de Déu al Camp de Futbol. Processó pels carrers del 
sector Mare de Déu de la Salut i pregària del Rosari. En arribar al Temple 
Parroquial, Novena. 

 Arribada dels Barris sobre les 21.30 h. a la porta de jugadors del Camp de 
Futbol. S’inicia la processó baixant pel carrer entre les casetes unifamiliars del 
costat de la plaça de bous – sortim al c/ Terrers i pugem fins O’Callaghan- Maria 
Aurèlia Campmany – Montserrat Roig – Via Augusta – Maria Aurèlia Campmany 
– Montserrat Roig – Camí Terrers – Avinguda Escoles – Montsià – La Galera 
– Avinguda Escoles – Pl. Catalunya – Carretera de La Sénia – Mestre Moreira – 
València – Mestre Hierro – Aragó – Major – Pl. Església.

 
Dilluns, 9 de setembre

TERCER DIA DE LA NOVENA

SECTOR SANT CRISTÒFOL

A les 11.00 h.   Missa Solemne.

A les 21.30 h.  Rosari i novena. Processó pels carrers del sector Sant Cristòfol. 
 Pl. Església - Major - Roger de Llúria - Aribau (esquerra (1) – Aribau - Mestre 

Guarch - Santa Bàrbara- Mercat (1) – Major – Pl. Diputació - Verdaguer - Mestre 
Vilar – Barcelona- Baró de Purroi- Major – Barcelona- Colom- Verdaguer - Pere 
Gales -Barcelona - Ermita - Carretera Godall - Valmanya - Barcelona - Avda. R. 
Salomon- Rossinyol – Valmanya (1) – Rossinyol- Roger de Flor – Ctra. Godall - 
Murada de Dalt – Alfons d’Aragó (1) –Murada de Dalt- Rossinyol – Roger de Flor 
– General Prim – Murada de Dalt – St. Cristòfol – Major- Sta. Bàrbara – Bruc – El 
Pilar- Major – Pl. Església.

Dimarts, 10 de setembre
QUART DIA DE LA NOVENA

SECTOR SANT ANTONI
CONFRARIA MARE DE DÉU DEL CARME

A les 11.00 h.  Missa Solemne.

A les 22.00 h.  Rosari i novena. Processó pels carrers del sector St Antoni, quedant-se a 
la nit a l’Església de les Monges Agustines.  

 Pl. Església - Sant Antoni - Pietat - Sant Josep - Forcadell - Goicoechea - Sant 
Jaume - Major – Carme – Trav. St. Pasqual (1) - Sant Jaume - Murada de Baix 
– Mar- Psg. Estació- Pl.Espanya –Migdia – Rocafort – Migdia – Martell – Murada 
de Baix – Sant Pasqual- Migdia – Sant Antoni –Almogàvars – Sant Jaume- Major - 
Convent Agustines.
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Dimecres, 11 de setembre
CINQUÈ DIA DE LA NOVENA

SECTOR SANT PASQUAL
ADORACIÓ NOCTURNA

MANS UNIDES

A les 11.00 h. Missa, a l’Església de Convent de les Monges Agustines. Tot seguit es durà la 
imatge de la Mare de Déu a la Parròquia.

A les 22.00 h.    Rosari i novena. Processó pels carrers del sector Sant Pasqual. Pl. Església 
– Major – Sant Pasqual – Murada de Baix- Mar –Pl. Sales i Ferré- Major- Orfeó- 
Trav. Gonçal Ivars (1) – Vicent Aubà – Miquel Querol – Major – València – Vicent 
Aubà – Germana Josefa – Major – Galícia – Mestre Hierro – Sol – Entença – camí 
de terra- Moreira- Ctra. La Sénia – Doctor Robert – Major- Salvador Vidal- Ctra. La 
Sénia- Pl. Catalunya –Tinent Ferré – Entença- Aragó- Major- Pl. Església.

Dijous, 12 de setembre
SISÈ DIA DE LA NOVENA

SECTOR DE LA PURÍSSIMA
MAJORALS DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT

A les 11.00 h.  Missa Solemne.
A les 22.00 h. Rosari i novena.  Processó pels carrers del sector de la Puríssima. Pl. 

Església -  Major- Puríssima - Vidal i Barraquer - Montemolín - Av. Generalitat- 
Maestrat -  Vidal i Barraquer - Av. Escoles - Montsià - Av. Escoles - Av. Generalitat 
- Av. Ramon Salomon - Felip II – Gomà – Murada de Dalt – Mestre Hierro- Calvari 
- Pl.Catalunya - Tinent Ferré - Major - Pl. Sales i Ferré - Calvari - Entença -Balmes – 
Mestre Hierro - Adell - Pl. Sales i Ferré - Major - Pl. Església.

 
Divendres, 13 de setembre
SETÈ DIA DE LA NOVENA

SECTOR SANTS MÀRTIRS l MARE DE DÉU DEL ROSER
CONFRARIA DEL SAGRAT COR

A les 11.00 h.  Missa del Sagrat Cor de Jesús.
A les 22.00 h.  Rosari i novena. Processó pels carrers del sector Sants Màrtirs i Mare de 

Déu del Roser. Pl. Església - Sant Lluc - Murada de Dalt - Santa Teresa - Jaume 
l - Guifré - Roger de Flor – Rossinyol -Entença - Clavé - Av. Ramon Salomon - Av. 
Constitució - Pg.Escoles – Av. Constitució- Maestrat- Vidal i Barraquer - Montemolins 
- Av. Constitució - Av. Ramon Salomón (canvi sentit)- Guifré -- Murada de Dalt 
– Clavé – Entença- Puríssima- Castell- Murada de Dalt- Escultor Querol – Sants 
Màrtirs - Encomanda- Muntaner - Major - Sants Màrtirs - Escorxador Vell - Roquetes 
- Sants Màrtirs - Encomanda - Sant Lluc - Pl. Església.   
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Dissabte, 14 de setembre
VUITÈ DIA DE LA NOVENA

OFRENA FLORAL

A les 11.00    Pujada de la imatge de la Mare de Déu a la Residència l’Onada. Pregària amb els 
residents i retorn a l’església parroquial.

A les 12.00  BODA a la parròquia. 
A les 20.00    Missa vespertina de la solemnitat de la Mare de Déu.
A les 22.00    Rosari i novena. Processó dels “Farolets”- Ofrena Floral.

Diumenge, 15 de setembre
ÚLTIM DIA DE LA NOVENA

SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE LA PIETAT

A les 9.00    Romeria des de l’Església Parroquial cap a l’Ermita. 
 (Arribada aproximada a les 10.30).
A les 11.30    FINAL DE LA NOVENA I MISSA SOLEMNE A L’ERMITA en honor de la Mare de 

Déu de la Pietat. Amb l’assistència de les autoritats, pubills i pubilles. Presidirà la 
missa el Sr. Bisbe. Cantarà el Cor Parroquial Sant Lluc.

A les 20.00    Missa de la solemnitat de la Mare de Déu.

PUIX SOU LA NOSTRA PATRONA,
SENYORA DE LA PIETAT.


