AGENDA FEBRER 2016
Dimarts 2 de febrer
A les 10.00h, a l’Esplai, inici de les classes de billar per a dones. Tots els dimarts. Gratuït.
Divendres 5 de febrer
Dia de lliure disposició a l’Escola Ramón y Cajal i a l’Institut Manuel Sales i Ferré.
El centre obert Lúdik obrirà per a tothom de 10h a 13h i de 16h a 19h (2€ matí i 2€ tarda).

A les 18.00h, des de la Plaça Catalunya, sortida de l’Esquiada 2016 (fins al diumenge 28). Més
informació a l’apartat Altres.
A les 18.00h, a la Biblioteca Popular, trobada del grup de lectura d’adults.
A les 20.30h, a la Sala de Plens, Assemblea General de les Mestresses de Casa (a les 21h segona
convocatòria).
Diumenge 28 de febrer
A partir de les 11.00h, dia del soci de l’Associació de Vehicles Clàssics. Passeig amb els cotxes pels
carrers del poble, assemblea general i dinar de germanor.

A les 17.00h, a la Biblioteca Popular, trobada del grup “Bojos per la lectura”.

A les 17.00h, a l’Esplai, Gran Ball amb Emma. Entrada gratuïta, hi haurà obsequis.

Diumenge 7 de febrer

A les 17.00h, al Casal de Jubilats, ball amb Cisco.

A les 13.00h, a la Plaça de l’Església, ballada de sardanes a càrrec de la Penya Barcelonista.
A les 17.00h, al Casal de Jubilats, ball amb Emma.
Divendres 12 de febrer
A les 16.00h, a la Biblioteca Popular, converses en francès.
A les 18.00h, a la Biblioteca Popular, trobada del grup “Petits aprenents”.
Dissabte 13 de febrer
Durant tot el dia, botigues al carrer a càrrec de la Unió de Comerç.
A les 9.00h, a l’Espai de Joc Waldorf l’Espígol, taller sobre L’art de posar límits, a càrrec de la
psicòloga Sònia Kliass. Organitza: Associació l’Espígol.
A les 18.00h, al Teatre Orfeó Montsià, Dissabtes de Teatre de La Xarxa, amb la representació de
“Pippi Langstrum” a càrrec de Lazzigags Produccions. Sessió numerada. Entrades online a
www.ulldeteatre.org/entrades
A les 18.45h, celebració de la festivitat de Santa Àgueda, patrona de les Mestresses de Casa.
Processó amb la imatge des del Convent de les Monges Agustines fins a l’Església Parroquial, on
tindrà lloc la missa. A continuació, berenar – sopar al Casal Jove (socis/es 8€, no socis/es 10€).
Diumenge 14 de febrer
Al matí, botigues al carrer a càrrec de la Unió de Comerç.
A les 17.00h, al Casal de Jubilats, ball amb Juanjo.
A les 18.00h, al Teatre Orfeó Montsià, “Mamma Mia el musical”, a càrrec de Teatro de Guardia.
Última representació! Col·labora Patronat de la Passió d’Ulldecona.
Dilluns 15 de febrer
A les 17.00h, a l’Esplai, inici de les classes d’informàtica: Inicia’t a la informàtica. Tots els dilluns i
dimecres.
Divendres 19 de febrer
A les 17.00h, a l’Esplai, Assemblea General Ordinària per a tots els socis/es.
A les 18.00h, a la Biblioteca Popular, trobada del grup “Superlectors”.
Dissabte 20 de febrer
A les 18.00h, al Teatre Orfeó Montsià, Trobada de Bandes Juvenils, amb la participació de la Banda
Juvenil de l’Escola Municipal de Música d’Ulldecona i la Banda de l’Escola de la Lira Ampostina.

ALTRES
CURSOS DE CATALÀ: nivells B, C i D. Tots els interessats/des es poden inscriure al Punt
d’Informació Juvenil (C. Vicent Aubà, 13) de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15.15h a 19.15h.
ESQUIADA 2016: viatge a Andorra (Grandvalira), del 26 al 28 de febrer. Inclou 2 nits d’hotel
(mitja pensió, Hotel Ransol 4*, a 800 metres del Tarter-Grandvalira), 2 forfaits a Grandvalira i
l’autobús. Preus per persona: hab.doble 130€, hab.triple 125€, hab.quàdruple 120€. Edat mínima
per a anar sol/a 16 anys. Inscripcions fins al 19 de febrer al Punt d’Informació Juvenil de dilluns a
divendres de 15.15h a 19.15h.
BIBLIOTECA POPULAR: carnestoltes a la biblioteca (de l’1 al 5 de febrer fes-te una foto al
photocall de carnaval), llegim junts (dimarts 17h), parlem de llibres a Ràdio Ulldecona (dimecres a
les 11h), cafè-tertúlia per a adults (divendres a les 15.15h).
VIATGE ASSOCIACIÓ DE JUBILATS: a la Manga del Mar Menor (Cartagena, Múrcia i Cabo de
Palos), de l’11 al 13 de març, preu 175€, obsequi d’un pernil per persona, no és comercial.
CURSETS L’ESPLAI: gimnàstica (dilluns i dimecres 15.45h, dimarts i dijous 17h), tai-txi
(divendres 17h), pintura (dilluns 10h), anglès (dimarts 10h), labors artístiques (divendres 16h),
informàtica (temàtiques diverses, dilluns i dimecres 17h). Taller Viure com jo vull (dilluns 17h,
gratuït; es tractaran les motivacions, pensar en positiu, relacions, control de la pròpia vida),
classes de billar per a dones (dimarts 10h, gratuït). Inscripcions dimarts i dijous de 10h a 12h o al
977 720 787.
ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA: inscripcions obertes per a l’excursió del dia 3 de març
a Tarragona (esmorzar, dinar de calçotada, demostració comercial, temps lliure per Tarragona).
Socis/es 18€, no socis/es 20€.
CURS DE SARDANES: dies 9 i 23 a la nit al Casal Jove, a càrrec de la Penya Barcelonista.
ESCOLA DE TEATRE: dimarts a les 18h al Teatre Orfeó Montsià, a càrrec del Patronat de La
Passió.
FARMÀCIES DE GUÀRDIA (dissabtes de 18h a 20h, diumenges i festius de 11h a 14h. Urgències
amb receptes trucar al telèfon de la farmàcia de guàrdia).
P. Puig: de l’1 al 7 i del 22 al 28 de febrer. Tel: 630 21 70 02
R. Soler: del 8 al 14 i dia 29 de febrer. Tel: 630 21 70 02
A. Viladot: del 15 al 21 de febrer. Tel: 977 72 00 31

Diumenge 21 de febrer
A les 16.30h, al camp municipal d’esports, partit de 2a catalana entre CF Ulldecona i CF Cambrils.
A les 17.00h, al Casal de Jubilats, ball amb Xavi.
Dimarts 23 de febrer
A les 15.00h, a la Sala de Plens, inici del curs de poda d’oliveres. Tots els dimarts i dijous de 15h a
19h fins al 17 de març (a partir del segon dia classes pràctiques). Preu: 32€, s’entregarà certificat
d’assistència. Impartit per l’Escola Agrària d’Amposta. Interessats inscriure’s al retén de
l’Ajuntament.
Divendres 26 de febrer

Tots els actes són organitzats per l'Ajuntament d'Ulldecona i col·laboren les entitats que en cada
cas s'indica. L’organització es reserva el dret de modificar algun acte si fos necessari anunciant-ho
degudament. Es recomana consultar programes i cartells específics. Edita: Ajuntament
d'Ulldecona

