AGENDA JUNY 2016
Dijous, 2 de juny
A les 20.00, a l’Església, missa en sufragi dels difunts del Casal de Jubilats.
Divendres, 3 de juny
A les 18.00, a la biblioteca popular, hora del conte a càrrec d’Emma Brunet
A les 20.00, a la biblioteca popular, trobada grup de lectura adults. Es comentaran els llibres finalistes del Premi
Crexells i es farà la votació.
Dissabte, 4 de juny

Diumenge, 12 de juny
A les 10.00, a la plaça Catalunya, Mercat de Segona mà i Artesania.
A les 18.00, al Casal de Jubilats, ball amb EMMA. A la mitja part sorteig sorpresa per als assistents.
A les 18.00, al teatre municipal Orfeó Montsià, representació de l'obra “Merlí i el jove Artur” a càrrec del grup de
teatre infantil de l'Escola de Teatre. Preu: 2€
A les 20.00h, a l’Ermita de la Pietat, 12es Jornades Musicals amb l’actuació de FLAMINGO TOURS + Goodfellah DJ
+ Turis Bang Bang. Entrada 4€ (portes obertes a partir de les 18.30h).
Dilluns, 13 de juny
A les 17.00, a l’Esplai, taller “Eines pel respecte, l’atenció i el bon tracte”.
Dimecres, 15 de juny

A les 9.30, jornada de neteja en família del perímetre defensiu del Castell d’Ulldecona. Trobada a l'esplanada del
Castell. Activitat de conscienciació sobr els nostres valors patrimonials. En acabar, l'Ajuntament oferirà un
esmorzar als participants i es farà una visita guiada. Per als més menuts, es realitzarà el «Joc de pistes del
Castell». Es recomana portar gorra i guants.

Diumenge, 19 de juny

A les 16.00, a la biblioteca popular, converses en francès.

A les 08.00, inici de la tercera etapa de La Marxa Som i acomiadament dels caminants.

A les 16.30, a l’Esplai, Dia del Voluntariat. Activitats diverses i pica-pica en acabar.

A les 10.00, A l’Espai de Joc Waldorf (La Miliana), Fira d’estiu i portes obertes. Hi haurà manualitats. Es podran fer
A les 18.00, al pavelló cobert, Festa d'Aniversari del Casal de Jubilats. Berenar i homenatge als socis que les inscripcions del Casal d'Estiu (del 4 al 30 de juliol) fins el dia 20 de juny.
compleixen 90 anys. Música amb viu amb SISCO.
A les 11.00, al camp de futbol, Festa Final de Temporada. Partidets, jocs i concurs de paelles per equips.
A les 24.00, a la pista coberta, Ball amb l’orquestra Evasion i discomòbil amb Disconectar. A les 02.00 Elecció de la A les 17.30, a l’Esplai, ball amb DOLCE VITA. Entrada gratuïta i obsequis.
Reina de Festes 2016.
A les 18.00, al Casal de Jubilats, ball amb XAVI SAXO. A la mitja part sorteig sorpresa per als assistents.
Diumenge, 5 de juny
A les 18.00, al teatre municipal Orfeó Montsià, cloenda del curs de l'Escola de Teatre del Patronat de La Passió.
A les 12.00, a l’oficina de turisme, xerrada “Estratègies de subsistència en temps de transició: Dels darrers
A les 20.00h, a l’Ermita de la Pietat, 12es Jornades Musicals amb l’actuació de OGUN AFROBEAT + Vinaròs Tropical
caçadors-recol·lectors als primers pagesos i pastors en les comarques del Montsià i Baix Ebre” a càrrec de
DJ’s. Entrada 4€ (portes obertes a partir de les 18.30h).
Margarida Genera i Paco Lavega.
Dijous, 23 de juny
A les 18.00, al Casal de Jubilats, ball amb XAVI. A la mitja part sorteig d’un ventall personalitzat.
A les 20.30h, al c. Vicent Aubà, jocs infantils, servei de bar i música a càrrec de l’ANC d’Ulldecona.
A les 18.30, al teatre municipal Orfeó Montsià, diada del Soci del Centre Cultural Recreatiu. Representació de
A
les 21.00h, arribada de la flama del Canigó a l’Ajuntament, que es traslladarà en cercavila fins al carrer Vicent
l'obra “Beckenbauer” a càrrec del grup de teatre GRESOL d’Alcanar. Presentació de la pubilla 2016, Alba Roig i
Aubà acompanyada per la Colla de Gegants i Grallers.
entrega de premis del concurs literari de Sant Jordi.
A les 20.00h, a l’Ermita de la Pietat, 12es Jornades Musicals amb l’actuació de METABOLÉ + Moreno Ros DJ. A les 22.00h, encesa de la foguera de Sant Joan a càrrec de la Pubilla del Centre Cultural i Recreatiu. A
continuació, celebració de la tradicional Revetlla de Sant Joan, amb ballada de sardanes a càrrec de la Penya
Entrada 4€ (portes obertes a partir de les 18.30h).
Barcelonista i repartiment de coca i moscatell a càrrec del Centre Cultural i Recreatiu.
Dilluns, 6 de juny
Dissabte, 25 de juny
A les 17.00, a l’Esplai, taller “Eines pel respecte, l’atenció i el bon tracte”.
Al migdia, arribada de La Marxa Som, caminada que recorrerà les comarques del Priorat.
Dijous, 9 de juny
A les 19.00, als claustres de l’Ajuntament, xerrada “1976-2016, 40 anys fent camí” a càrrec de l’ANC.
A les 19.00, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, xerrada “La importància de la visibilitat social de la fibromialgia” a
21.30, a la pista coberta, sopar popular a càrrec del Grup Local d’Acollida de La Marxa Som i l’ANC.
càrrec de Carmen Arnanz Serrano.
Diumenge, 26 de juny
Divendres, 10 de juny
A les 18.00, a la biblioteca popular, Cloenda de tots els grups de lectura infantil.
A les 18.00, a la Casa de Cultura, entrega d'un quadre per part del pintor Marcial Catarain a l'Ajuntament
d'Ulldecona
A les 19.00, a l'oficina turisme, PATRIMONIUM 2016. Obertura de les jornades a càrrec de l'Alcaldessa d'Ulldecona,
Núria Ventura, la regidora de Patrimoni, Cati Brusca, i el director del Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre,
Agustí Vericat. A continuació, xerrada sobre “La necròpoli ibèrica d’Esquarterades a càrrec de Jaume Noguera,
investigador i professor d'Arqueologia a la Universitat de Barcelona, i Carme Belarte, investigadora de L'institució
Catalana de Recerca i Estudis Avançats i l’Institut Català d'Arqueologia Clàssica.

DE 9.00 a 20.00, a la Casa de Cultura, ELECCIONS GENERALS AL CONGRÈS I AL SENAT.
A les 18.00, al Casal de Jubilats, ball amb ÀNGELS. A la mitja part sorteig sorpresa per als assistents.
A les 20.00h, a l’Ermita de la Pietat, 12es Jornades Musicals amb l’actuació de MAZONI + Rice Aganist the Machine
DJ’s. Entrada 4€ (portes obertes a partir de les 18.30h).
Dimarts, 28 de juny
A les 19.00, IES Manuel Sales i Ferré, xerrada informativa Cuca-Esports 2016.
Dijous, 30 de juny

A les 19.30, Casal Jove, xerrada “Alimentació i alt rendiment. Millora la teva marca personal” a càrrec de Marc
Dissabte, 11 de juny
Puig Soler; graduat en Farmàcia i nutrició.
A les 11.00, a l'oficina de turisme, PATRIMONIUM 2016. Xerrada sobre “El poblat pre-ibèric de La Ferradura/Els
Castellets” a càrrec del Grup d'Arqueòlegs de Recerca Protohistòrica, dirigir per Isabel Moreno, restauradora del
Museu d'Arqueologia de Catalunya, i David Garcia, professor i doctor en Prehistòria per la Universitat de ALTRES
Barcelona.
EXPOSICIÓ GRUP DE DONES als claustres de l'Ajuntament, fins al 5 de juny, sobre «Simone de Beauvoir,
A les 17.00, a l’ermita de la pietat, PATRIMONIUM 2016. Visita guiada a l’Abric 8 del Conjunt Rupestre de la Serra homenatge dels 100a naixement i 30a de la seva mort».
de Godall.
INSCRIPCIONS ACTIVITATS D’ESTIU 2016 Fins al 14 de juny al PIJ de 9 a 13 i de 15.15 a 19h.
A les 19'00, al Centre d'Interpretació de l'art rupestre de l'Ermita, presentació dels projectes «4D VULL i 4D VULL BIBLIOTECA POPULAR: parlem de llibres a Ràdio Ulldecona (dimecres a les 11h), cafè-tertúlia per a adults
2G» a càrrec de Juan Ruiz, doctor en prehistòria i professor de la Universitad de Castilla-La Mancha, Élia Quesada, (divendres a les 15.15). Horari juny: de dilluns a divendres de 16 a 20.30, dijous de 10.30 a 13, dissabtes tancat.
arqueòloa i doctora per la Universitat de Córdoba i José Manuel Pereira, restaurador i fotògraf.
MESTRESSES DE CASA: 16/06 Excursió a Lleida. Sortida 7.00h pl. Catalunya. Socis 12€, no socis 14€. 02/07
A les 20.30, a l’ermita, acte de cloenda PATRIMONIUM 2016 amb degustació de mel del terreny i oli varietat Farga. Sopar ball a la pista coberta. Socis 13€ no socis 15€. Inscripcions: divendres 10.30 a 12.00 al Local.
ASS. JUBILATS I PENSIONISTES: 6-8 juny viatge “La ruta del Quijote” (La Manxa). 18 juny visita a Barcelona
i dinar en un creuer. Gimnàstica (dilluns i dimecres), Kangoo Jumps (dimarts i dijous), pintura (dimecres).

CURSETS L’ESPLAI: gimnàstica (dilluns i dimecres, dimarts i dijous), tai-txi (divendres), pintura (dilluns),
anglès (dimarts), informàtica (dilluns, dimecres i divendres, temàtiques diverses), labors artístiques (divendres),
billar per a dones (dimarts).
CURS DE SARDANES: al Casal Jove dimarts 7 i 21, a càrrec de la Penya Barcelonista.

FESTES MAJORS SANT JOAN DEL PAS
Dijous, 23 de juny
A les 20.00, coetada anunciant l'inici.
A les 00.30, Revetlla de Sant Joan amenitzada pel quintet COSMOS. A la mitja part, presentació de la pubilla que
representarà a Sant Joan del Pas a les festes majors d'Ulldecona 2016. Reserva de taules al TeleClub de 20 a 22h
o als telèfons 977721077 – 671181982. Preu: 5 euros. Cadires soltes, 2 euros.

FESTES MAJORS ELS VALENTINS

Divendres, 24 de juny

Diumenge, 5 de juny

A les 12.00, Missa solemne en honor a Sant Joan presidida pel Bisbe de Tortosa, Enrique Benavent. Seguidament
processó i, en acabar, visita a les obres de millora del carrer Mirador del Riu. A continuació, s'oferirà un refrigeri.

Al migdia, coetada i volteig de campanes anunciant l'inici de les festes majors
A les 17.30, V Caminada i marxa cicloturista Jofre Grau Biosca, amb destí a la Miliana. En arribar, berenar.
Inscripcions: 1 euro, al bar l'Àngel

A les 19.00, homenatge a la gent gran i berenar per a tots els jubilats.
A les 22.00, cinema a la fresca

Dilluns, 6 de juny

Dissabte, 25 de juny

A les 14.00, Dia de la dona al Restaurant Marisol. Inscripcions a la botiga M.Teresa

A les 9.00, pedalada popular als Valentins. En tornar, esmorzar de forquilla per als participants.

De 18.00 a 20.00, tots els dies fins el dissabte 11 de juny, al centre cívic, exposició de pintura del pintor senienc
Jordi Verdés

A les 12.00, exposició de fotografia

A les 21.30, a la barbacoa de la pista poliesportiva, torrada popular. Tiquets: 3 euros, al bar l'Àngel. Hi haurà
castells infables per als xiquets.

Diumenge, 26 de juny

En acabar, recordarem els festivals artístics dels anys 80
Dimarts, 7 de juny
A les 15.15, al bar l'Àngel, campionat de guinyot
A les 18.00, tirada local de birles
A les 23.00, festa de disfresses a la barra dels bous l'Abeurador, amb ball de gramola.

A les 24.00, cinema a la fresca
A les 12.00, XIII Diada de la Dona. Elecció i pressa de possessió de l'alcaldessa per un dia
A les 14.00, dinar per a totes les dones de Sant Joan i Rajolars
De 16.00 a 20.00, parc infantil
A les 23.00, castell de focs anunciant la fi de les festes.

Dimecres, 8 de juny

FESTES MAJORS DE LES VENTALLES

A les 15.15, al bar l'Àngel, final de campionat de guinyot. En acabar, berenar i entrega premis a la barra dels
bous l'Abeurador.

Dijous, 23 de juny

A les 22.00, sopar de germanor a la pista esportiva elaborat pel restaurant Caçador. Castells infables per als
xiquets/es. Tiquets: 9 euros, al bar l'Àngel. En acabar, ball amenitzat pel duo Tabú
Dijous, 9 de juny
A les 16.30, a la pista esportiva, parc infantils
A les 18.00, cucanyes pers als xiquets i xiquetes
A les 22.00, bou embolat infantil de carretó

A les 22.00, sopar de cabasset per als veïns i veïnes de les Ventalles
Divendres, 24 de juny
A les 12.00, missa i processó en honor a Sant Joan Baptista. En acabar, petit refrigeri per a tothom
A les 21.00, sopar per al veïnat de les Ventalles
A les 00.00, cinema a la fresca
Dissabte, 25 de juny

A les 22.30, bou embolat de la ramaderia Machancoses (Xest – València)

A les 10.30, campionat de guinyot (inscripció: 10 euros). Premis en metàl.lic i trofeu a la primera i segona parella
classificada. A continuació, vermut per a tothom.

A les 24.00, Ball amb l'orquestra VINTAGE. Entrada gratuïta

A les 21.30, sopar popular (tiquet: 16 euros)

Divendres, 10 de juny

A les 00.00, traca per commemorar la festa i, a continuació, ball i música de tots els temps amb el Trio Onda.
Durant el ball hi haurà sorteig de regals i activitats per a tothom.

A les 18.30, bous de plaça de la ramaderia Mansilla (Ulldecona)
A les 22.00, bou embolat infantil de carretó

Diumenge, 26 de juny

A les 22.30, bou embolat de la ramaderia Mansilla (Ulldecona)

A les 12.00, batalla de l'aigua

A la 01.00, Nit Jove amb el grup STRENOS. Entrada gratuïta. En acabar, actuació del Dj Muk

A les 18.00, jocs infantils i xocolatada per a tothom com a fi de festes.

Dissabte, 11 de juny
A les 18.30, bous de plaça de la ramaderia Machancoses (Xest – València)
A les 22.30, bou embolat infantil de carretó
A les 23.00, bou embolat de la ramaderia Machancoses (Xest – València)
A les 00.30, Ball amb l'orquestra NUEVA ALASKA i el grup TOP LIDER (entrada 6 euros)

CALENDARI FISCAL 2016: Finalització dels pagaments 30/06/16: “Impost béns immobles urbana”
(1afracció), “Ocupació parades mercat” (primer semestre) i “Béns immobles característiques especials”.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA (dissabtes de 18h a 20h, diumenges i festius de 11h a 14h. Urgències amb

Diumenge, 12 de juny

receptes trucar al telèfon de la farmàcia de guàrdia).

A les 14.00, paella popular amb ball amenitzat pel duo KISS. Tiquets: 9 euros, al bar l'Àngel.

R. Soler: del 13 al 19 de juny. Tel: 630 21 70 02

A les 18.30, bous de plaça de la ramaderia Mansilla (Ulldecona)

A. Viladot: de l’1 al 5 i del 20 al 26 de juny. Tel: 977 72 00 31

Dilluns, 13 de juny

P. Puig: del 6 al 12 i del 27 al 30 de juny. Tel: 630 21 70 02

A les 11.30, Missa en honor al patró, Sant Antoni de Pàdua. Després, processó pel poble i acabament al nou
magatzem municipal i Plaça dels Moliners. Hi haurà piscolabis per als assistents.
A les 17.00, parc infantil a la pista poliesportiva
A les 23.00, castell de focs d'artifici per acomiadar les Festes Majors dels Valentins.

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

