AGENDA ABRIL 2016
Divendres 1 d’abril
A les 9'15, Jornada de portes obertes a l'Escola Ramón y Cajal. Recorregut pels diferents edificis
del centre i pel menjador escolar, gestionat per la Fundació Ulldecona.
A les 16.00, a la biblioteca popular, converses en francès, a les 18.00 trobada del grup
“Superlectors” i a les 20.00 grup de lectura d’adults. Es comentarà el llibre “La vida sense Sara
Amat”, de Pep Puig, premi Sant Jordi de novel·la 2015. Activitat emmarcada en el projecte “Llegim
Òmnium”, d’Òmnium Terres de l’Ebre.

diumenge 17 d'abril, d'11 a 14h).
Divendres 15 d’abril
A les 18.00, a la biblioteca popular, hora del conte i taller a càrrec dels alumnes d’ESO.
Dissabte 16 d’abril
A les 18.00, al Teatre Orfeó Montsià, Dissabtes de Teatre de La Xarxa, amb la representació de
l’obra “La Bella Dorment”, de Flic Flac Teatre. Última representació de la temporada.
A les 20.45, al Casal Jove, sopar de Les Mestresses de Casa. Preu socis 12€ i no socis 14€.
Diumenge 17 d’abril

Dissabte 2 d’abril

A les 10.00, 1a Cursa de 10km a Ulldecona del circuit Running Series “Ulldecona 10k”. Més
informació a www.ulldecona10k.com

Durant tot el dia, al pavelló d’esports, Campionat de Twirling, final Catalunya Sud, a càrrec del
Club de Twirling Ulldecona i amb la col·laboració de la Federació.

A les 17.00, al local de l’Esplai, Gran Ball amb Emma. Hi haurà obsequis.

A les 9.00, al gimnàs de l’institut Sales i Ferré, jornada d’esport, educació i família amb classe
d’aeròbic , pump i batuka a càrrec de Cristina Arnau, i sessió d’estiraments a càrrec de Josep
Vericat, fisioterapeuta. En finalitzar, esmorzar saludable per als assistents. A càrrec de Institut
Manuel Sales i Ferré i Associació Esportiva Escolar de l’Institut.
A les 17'00, a l'Ermita de la Pietat, berenar de la mona de l'Associació de Mestresses de Casa.
Diumenge 3 d’abril
Durant tot el dia, al pavelló d’esports, Campionat de Twirling, final Catalunya Sud, a càrrec del
Club de Twirling Ulldecona i amb la col·laboració de la Federació Catalana de Twirling

A les 16.30, al Teatre Orfeó Montsià, representació de La Passió en castellà.
A les 18.00, al Casal de Jubilats, ball amb Dolce Vita.
Divendres 22 d’abril
Dia de lliure disposició a l’escola Ramón y Cajal i a l’Institut Sales i Ferré
A les 17.00, a la biblioteca, taller per elaborar el vestit d’hospitaler del conte “Bernat el soldat”.
A les 19'00, a la Casa de Cultura, presentació del llibre «Xarxa Prima»
d'Amàlia Roig Blasco

A les 12.30, a la Plaça de l’Església, Concert de Pasqua de la Banda de Música d’Ulldecona.
A les 16.30, al Teatre Orfeó Montsià, representació de La Passió en català.
A les 18.00, al Casal de Jubilats, ball amb Emma.
Dilluns 4 d’abril
A les 19.00, a l’escola Ramón y Cajal, inici del curs de català nivell C2 (antic D). Es farà els dilluns
i dimecres fins al dia 1 de juny. Informació i inscripcions al Punt d’Informació Juvenil.

Dissabte 23 d’abril, dia de Sant Jordi
Durant tot el dia hi haurà parades de llibres i roses a la Plaça de l’Església.
A les 11.00, a la Plaça de l’Església, Contes Musicats, a càrrec de la biblioteca popular i amb la
participació de l’Escola Municipal de Música. A continuació, a la Plaça de l’Encomanda, conta conte
a càrrec de Mireia Sans, que explicarà qui era “Bernat el soldat”.

Dimecres 6 d’abril

Durant tot el matí, a la parada de la Fundació Ulldecona, recollida dels treballs participants en la
Marató de Contes.

A les 18.00, a la biblioteca popular, hora del conte i taller a càrrec dels alumnes d’ESO.

A les 12.30, acte cultural a la parada de ANC

Divendres 8 d’abril

A les 13.00, ballada de sardanes a càrrec de la Penya Barcelonista.

A les 18.00, a la Biblioteca popular, trobada del grup “Petits aprenents”.

A les 17.00, La Monstruosa Festa del Conte. Rua infantil amb disfresses i l’acompanyament dels
Gegants d’Ulldecona i altres personatges del país dels contes. Sortida des de l’Ajuntament. Hi
haurà xocolatada i sorteig de premis de la marató de contes. En arribar a la Plaça de l’Església,
visita del Drac Despistat Faefarú.

Dissabte 9 d’abril
Viatge a Saragossa i Monestir de Pedra (dies 9 i 10). Informació i inscripcions al local de l’Esplai.
A les 9.00, al pavelló d’esports, Final Regional de Twirling, a càrrec del Club Twirling la Vie i amb la
participació de Comissió de Twirling FEBD i Consejo Superior de Deportes.
A les 12.30, a càrrec de la biblioteca popular, sortida a Tortosa per a fer la ruta literària dels
Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa de Cristòfor Despuig. Places limitades. Gratuït.
Diumenge 10 d’abril
A les 9.00, al pavelló d’esports, Final Regional de Twirling, a càrrec del Club Twirling la Vie i amb la
participació de Comissió de Twirling FEBD i Consejo Superior de Deportes.
A les 10.00, a la Plaça Catalunya, mercat 2a mà i artesania, amb Junts Reciclem Millor-Ulldecona.
A les 16.30, al Teatre Orfeó Montsià, representació de La Passió en castellà.
A les 17.00, al camp municipal d’esports, partit de 2a catalana CF Ulldecona i CF Camarles. Al
descans sorteig mensual.

Diumenge 24 d’abril
A les 10.00, al Camp de Tir Les Pedreres, 2a i 3a tirada al plat de la Lliga Catalana per equips,
fossat universal en dos camps, a càrrec del Club de Tir les Pedreres.
A les 16.30, al Teatre Orfeó Montsià, representació de La Passió en castellà.
A les 17.00, al camp municipal d’esports, partit de 2a catalana CF Ulldecona i UE Remolins-Bítem.
A les 18.00, al Casal de Jubilats, ball amb Sisco.
Dissabte 30 d’abril
A les 21.00, al pavelló cobert, Sopar de la fam a càrrec de Mans Unides. Si es volen adquirir
tiquets adreçar-se als membres de la junta.

A les 18.00, al Casal de Jubilats, ball amb Nika.

ALTRES

Dijous 14 d’abril

ULLDECONA VA DE TAPES:

A les 18'00, acte en commemoració del Dia de la República i en memòria dels represaliats per la
dictadura, al cementiri municipal, i a les 19'30, inauguració de l'exposició «Memòria Democràtica:
un passat per a no oblidar» a la Casa de Cultura (oberta divendres 15 i dissabte 16, de 18 a 20h, i

Tots els divendres d'abril, de 18'30 a 22h, passeja, mira i
tapeja! Tapa + beguda: 3 euros. Bars col.laboradors: Central Perk, la Taska de Sisco, MontMar,
Glop's, Lo Lledoner, el Mosset, Valverde, Phoenix, La Plaça, Alameda, La Cantonada i Aries.
BIBLIOTECA POPULAR: llegim junts (dimarts 17h), parlem de llibres a Ràdio Ulldecona

(dimecres a les 11h), cafè-tertúlia per a adults (divendres a les 15.15h).
CURSETS L’ESPLAI: gimnàstica (dilluns i dimecres, dimarts i dijous), tai-txi (divendres), pintura
(dilluns), anglès (dimarts), informàtica (dilluns i dimecres, temàtiques diverses), labors artístiques
(divendres), billar per a dones (dimarts). Inscripcions dimarts i dijous (10h a 12h) o 977 720 787.
CURS DE SARDANES: dies 5 i 19 a la nit al Casal Jove. A càrrec de la Penya Barcelonista.
ESCOLA DE TEATRE: els dimarts a les 18.00h 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).
A. Viladot: de l’1 al 3 i del 18 al 24 d’abril. Tel: 977 72 00 31
P. Puig: del 4 al 10 i del 25 al 30 d’abril. Tel: 630 21 70 02
R. Soler: de l’11 al 17 d’abril. Tel: 630 21 70 02
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

