AGENDA NOVEMBRE 2016
Horaris cementiris Ulldecona i barris:
de 09.00h a 18.00h
Dimarts, 1 de novembre
00.30, al casal jove, “Castanyada Ulldecona. F.R.E.D.Y [La room club] i Mark Ruiz”.
Dijous, 3 de novembre
16.00, a l’Esplai, xerrada sobre “Estimulació neurològica”.
Divendres, 4 de novembre
09.30, al casal jove, inici del taller de salut “Entrenem la memòria” a càrrec de Cristina Esteve
pedagoga del centre DIO (Detecció, Identificació Orientativa). Més info.: Punt d’Informació Juvenil.
16.00, a la Biblioteca Popular d’Ulldecona, converses en francès. 16.30, trobada del Club de lectura
Bojos per la lectura i a les 18.00, trobada del Club de lectura Petits Aprenents.
Dissabte, 5 de novembre
09.00, a l’Espai de Joc Waldorf, taller “Estimular o Sobre-estimular?. Com educar infants sense
estrès”. Inscripcions a espigol.waldorf@gmail.com i al telèfon 606 095 015.

De 10.30 a 21.00, al pavelló cobert, SONORA 2016. 1ªMostra d’empreses dedicades a
l’ensenyament, concerts, orquestres, DJ’s, venda d’equips d’àudio i il·luminació espectacular i
lleure nocturn.
16.00, al camp municipal d’esports, partit entre CF Ulldecona i CD La Cava.
17.00, al casal de jubilats, ball amb DOLCE VITA. A la mitja part sorteig sorpresa.
18.30, al Teatre Orfeó Montsià, XXXIV Jornades de Teatre amb l’obra “Un mosquit petit” del grup
La 4a Paret (La Múnia. Alt Penedès).
Dimarts, 22 de novembre
10.30, a la Biblioteca Popular d’Ulldecona, Taller “Com funciona el teu telèfon intel·ligent”. Dirigit a
majors de 55 anys.
Dijous, 24 de novembre
07.45, sortida al Morell – Tarragona de l’associació de les Mestresses de Casa; Preu 6€ socis/es i
8€ per als no socis/es. Més informació i inscripcions al local de l’entitat.
10.30, a la Biblioteca Popular d’Ulldecona, Taller “Com funciona el teu telèfon intel·ligent”. Dirigit a
majors de 55 anys.
16.00, a l’Esplai, xerrada “Com prevenir els robatoris al domicili” a càrrec dels Mossos d’Esquadra.

18.00, al Teatre Orfeó Montsià, Dissabtes de Teatre de La Xarxa, amb la representació BHRAVA! De
CIA L’ANIMÉ. Venda d’entrades online a www.ulldeteatre.org/entrades

19.00, a la sala de plens, commemoració del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere
(25N). Xerrada informativa “Custòdia compartida i violència de gènere” a càrrec dels Mossos
d’Esquadra. A continuació, lectura del manifest a càrrec dels alumnes de l’Institut Manuel Sales i
Ferré i del Grup de Dones.

Diumenge, 6 de novembre

Divendres, 25 de novembre

16.00, al camp municipal d’esports, partit entre CF Ulldecona i CF CAMBRILS UNIÓ. Al descans
sorteig mensual.

18.00, a la Casa de Cultura, conferència “La Marató de TV3: Ictus i lesions medul·lars i cerebrals
traumàtiques”.

17.00h, al casal de jubilats, ball amb SHERPAS. A la mitja part sorteig sorpresa.

Dissabte, 26 de novembre

18.30, al Teatre Orfeó Montsià, XXXIV Jornades de Teatre amb l’obra “El Pescador d’Estels”, del
grup de teatre La K-mama (Calafell).

12.00, a l’oficina de turisme (antic molí d’oli, de César Martinell), inauguració de l’exposició “Terra
de Bandolers” a càrrec de Joan Ferrerres Nos.

Dilluns, 7 de novembre

19.00, a l’Església Parroquial, missa en honor a Santa Cecília amb la participació de les entitats
musicals del municipi.

10.00, a l’Esplai, taller “Organització de la llar”. La compra, la llista de la compra, trucs per no
oblidar res.

Diumenge, 27 de novembre

Dimarts, 8 de novembre

17.00, al casal de jubilats, ball amb ANGELS. A la mitja part sorteig sorpresa.

20.00, a la Sala de Plens, assemblea informativa dels pressupostos municipals 2016/2017.
Dijous, 10 de novembre

18.30, al Teatre Orfeó Montsià, cloenda de les XXXIV Jornades de Teatre amb l’obra “Tu ho ets
tot” del Grup de Teatre “Pere Sans” (Ulldecona).

17.00, a l’Esplai, taller “Pintem les mandales i esbrinem el seu significat”.

Dilluns, 28 de novembre

Divendres, 11 de novembre

10.00, a l’Esplai, xerrada “Com prevenir els incendis a la llar” a càrrec dels Bombers de Catalunya.

20.00, la Sala de Plens, presentació del llibre «Els Dimonis de la Riera Encesa» d’Enric Anyó.

18.00, a la Biblioteca Popular d’Ulldecona, conta conte “The Mitter” a càrrec de Talk English
School; dirigit a xiquets/es fins a 10 anys. Hi haurà activitats d’hivern relacionades amb el conte.

Diumenge, 13 de novembre

Dimecres, 30 de novembre

17.00, al casal de jubilats, ball amb XAVI SAXO. A la mitja part sorteig sorpresa per als assistents.

18.00, a la Biblioteca Popular d’Ulldecona, “Hora del conte: Pianissimo” a càrrec de Jep Gasulla.

18.30, al Teatre Orfeó Montsià, XXXIV Jornades de Teatre amb l’obra “Sexes”, de l’Associació
Teatràvid (Falset).

ALTRES

Dissabte, 19 de novembre
De 10.00 a 21.00, al pavelló cobert, SONORA 2016. 1ªMostra d’empreses dedicades a
l’ensenyament, concerts, orquestres, DJ’s, venda d’equips d’àudio i il·luminació espectacular i
lleure nocturn.
18.00, al Teatre Orfeó Montsià, concert de Santa Cecília amb homenatge al músic més gran.
De 21.00 a 03.00, a la pista poliesportiva, actuacions DJ’s SONORA 2016.
Diumenge 20 de novembre

BIBLIOTECA POPULAR: Trobada del Club de lectura Llegim junts (dimarts a les 17h); trobada
del Club de lectura M’agrada la lectura (dimarts a les 18.30h); cafè-tertúlia per a adults
(divendres a les 15.30h), parlem de llibres a Ràdio Ulldecona (dijous a les 11h).
TALLER DE CONVIVÈNCIA: Nivell bàsic alfabetització: dimecres i dijous de 9.30h a 11.30h
Nivell I català: dimarts i dijous de 19.00h a 21.00h al Casal Jove. Curs d’àrab: dimarts de 9.30
a 11.30h. Inscripcions al Punt d’Informació Juvenil de 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 20.00h. Preu
10€ (descompte 10% amb Carnet Jove Faldut). Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA PER IMMIGRANTS Dimarts de 9.00 a 11.00 al Casal Jove.

Servei d’assessorament individualitzat de primera acollida, en matèria d’estrangeria i organització
de cursos. Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
el Fons Social Europeu.

CURSETS L’ESPLAI: Billar per a dones (dimecres 17.00 a 18.00). Taller d’alimentació saludable.
(dimarts 16.30 a 18.00). Taller d’Informàtica a càrrec de la Creu Roja; utilització de les noves
tecnologies (dilluns i dijous) més info. a l’Esplai. Gimnàstica I (dimarts i dijous 17.00 a 18.00).
Gimnàstica II (dilluns i dimecres de 15.45 a 16.45), tai-txi (divendres de 17.00 a 18.00), pintura
(dilluns de 10.00 a 12.00), anglès (dilluns de 10.00 a 12.00), informàtica (dilluns, dimecres i
divendres de 17.00 a 19.00). Taller de musico teràpia: 14, 17 i 21 de 10.00 a 11.30. Inscripcions
dilluns i dimarts de 10h a 12h o al telèfon 977720787.
VIATGE: Del 23 al 25 viatge a La Mancha. Preu: 185€. Inclou obsequi d’un pernil de 7Kg, un
formatge i sis ampolles de vi per persona.
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS: 18/11 viatge a Tarragona i 29/11 viatge “La ruta del Quijote”.
ACTIVITATS: Gimnàstica (dilluns i dimecres), pintura (dimarts). Kangoo Jumps (dimarts i
dijous), classes de ball de saló i llatins (dimecres).
CURS DE SARDANES: els dimarts a la nit al Casal Jove. A càrrec de la Penya Barcelonista.
CALENDARI FISCAL 2016: Segon semestre: OCUPACIÓ PARADES MERCAT del 30/09-30/11.
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: Del 2 al 6 i del 21 al 27 de novembre Tel: 630 21 70 02
R. Soler: L’1, del 7 al 13 i del 28 al 30 de novembre. Tel: 630 21 70 02
A. Viladot: Del 14 al 20 de novembre. Tel: 977 72 00 31
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.

