Caminada 2012.
Pont del Molí de l’Om

Programa editat per:

Amb la col·laboració de:

www.elsvalentins.com

Associació
Cultural

POBLE
MASETÍ

ac pm

La Comissió de Bous i la de Festes es reserven el dret a modificar les ramaderies, actes i ativitats anunciats
en aquest programa.
IMPORTANT: Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol acte amb “BOUS” és totalment lliure i volun
tària. I que, malgrat que l’Ajuntament acompleix íntegrament la Resolució de 12-5-89 de la Direcció Generaldel Joc i Espectacles de la Generalitat de Catalunya, sempre hi pot haver-hi algun perill per a les persones
que hi van.

www.facebook.com/
events/14688361538
0833/

A més a més, recordeu que ens acollim al PLA D’EMERGÈNCIES MUNICIPAL DE LES FESTES MAJORS
DELS VALENTINS; que es compon d’un MANUAL D'ACTUACIÓ PER A EMERGÈNCIES EN ÀREES DE
PÚBLICA CONCURRÈNCIA: CONCERTS/ ESPECTACLES A L’AIRE LLIURE. En cas d’emergència
contacteu amb el Coordinador Municipal de l’Emergència, contemplat a l’apartat 4.2.2 del manual, i que durant
les Festes 2013 és el sr. Alexis Agramunt, amb número de telèfon 609 334 690.

Dibuix portada: Sandra Miravalles

les activitats que se celebraran als Valentins del 9 al 16 de juny
PROGRAMA De
del 2013, amb motiu de les Festes Majors de Sant Antoni de Pàdua.

SALUTACIONS
Benvolguts/des,

Els Valentins

Ja venen Festes! Un any més, dins d’aquesta crisi, la Comissió fa que les nostres festes
continuen tenint les referències que ens caracteritzen com a poble fester. Els seus
membres, amb entusiasme, empenta i un grau elevat de negociació hem fet que no
hagi minvat, ni la qualitat ni la quantitat dels actes i

activitats que oferim als de dins i als de fora. Aprofiteu-ho, no faig broma, que això no s’aturi!! Donem
continuïtat a aquests valors perquè això no vagi a la baixa. Amb conjunció amb l’ajuntament, amb els
que col·laboreu desinteressadament amb alguns dels actes, i amb els que també invertiu part del vostre
temps amb l’organització, abans, mentre i desprès d’aquests dies, continuem marcant aquest nom, Els
Valentins, en negreta i subratllat dins la nostra comarca.
Ja veieu que són temps de retallades i d’identitat nacional, els dos formen part del nostre dia a dia. No
recordo el darrer dia que algú de vosaltres, com a veïns, em preguntava: “Es farà algo al poble aquest
any?” Fa molt temps que no ho feu; i ja fa gairebé 10 anys que us represento, i n’era, en un passat no gaire
llunyà, una pregunta bastant freqüent. Estem capficats amb la crisi i això ha fet que sobrevivim,
lamentant-nos mentre descrivim el que ens envolta. Desitjo, i marco aquí el meu pensament, que el dret
a decidir que mereix democràticament qualsevol societat, i no ho empro com si fos un eufemisme, faci
que el nostre poble masetí i català sigue pròsper en un futur proper.
Bones festes!

Alexis Agramunt Forcadell
Comissió de Festes i Alcalde dels Valentins
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A les 15:15 h: Campionat de guinyot al bar l’Àngel. Inscripcions al tauler d’anuncis del bar.
A les 19:00 h: Campionat de futbol sala. En acabar, berenar i atorgament de premis per als
jugadors/es.
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Benvolguts veïns i veïnes dels Valentins, amics i amigues,
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És un plaer saludar-vos per primer cop com Alcaldessa d'Ulldecona, amb motiu de la celebració de les
Festes Majors dels Valentins en honor a Sant Antoni, teloneres de l’època estival i preludi de les Festes
dels altres barris i de les Festes Majors d'Ulldecona.
El programa que teniu a les mans és el fruit de l’esforç d’una bona pila de gent que ha dedicat moltes
hores a organitzar, amb il·lusió, tota mena d’actes perquè des del més petit al més gran us ho passeu
molt bé durant aquests dies tant assenyalats.
És l’hora de gaudir d’uns dies d’esbarjo, de sortir al carrer i saludar els familiars, els amics, els veïns i els
coneguts i compartir amb tots ells aquestes estones d’alegria i diversió. La vostra participació serà el
millor premi per a tots els que han estat treballant aquests mesos en la preparació de la festa.
Però, a la vegada, aquest reparador parèntesi ha de servir també per posar-nos les piles tots plegats,
perquè els reptes de futur són molt engrescadors i el camí a recórrer molt llarg i feixuc.
Si més no, ara toca parlar de festa i de gresca, de xalar, i de passar-s’ho bé.
Que tingueu unes bones Festes, en salut, i en companyia dels qui més estimeu i que un any més,
l’ambient de festa i alegria reforci la convivència i el sentiment de pertànyer a una col·lectivitat que us
identifica.

Núria Balagué
Alcaldessa d'Ulldecona

Al migdia: Coetada i volteig de campanes anunciant l’inici de les Festes Majors.
A les 17:30 h: II Caminada i marxa cicloturista. Memorial Jofre Grau Biosca. Destí: Mas de Don
Juan a Sant Joan del Pas. Sortida des de la plaça Verge del Carme. INSCRIPCIÓ GRATUÏTA:
berenar i visita guiada per Manel Mas i Carme Castell del Barri Castell. 3 € si voleu samarreta
tècnica (Indiqueu unitats i talles a la taula d’inscripció del Bar l’Àngel).
A les 18:00 h: Sortida dels cicloturistes des de la plaça Verge del Carme.
En arribar: Visita guiada per dins del Mas. Pica-pica per als caminants i cicloturistes.
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A les 15:15 h: Campionat de guinyot al bar l’Àngel.
A les 18:00 h: Tirada local de birles al camp de birles. En acabar, berenar i atorgament de premis
per als jugadors/es.
A les 23:00 h: Festa de disfresses a la barra dels bous “l’Abeurador”, amenitzat pel
DUO“SANTAFÉ”. Aigua de València i sorteig d’un pernil per als disfressats/des.
A les 15:15 h: Final del campionat de guinyot al bar l’Àngel. En acabar, berenar i atorgament de
premis a la barra dels bous “l’Abeurador”.
A les 22:00 h: Sopar de germanor a la pista esportiva, amenitzat pel DUO “MUSIC”. Venda de
tiquets al bar l’Àngel fins el 2 de juny, al preu de 8 €.
A les 12:00 h: Missa solemne en honor al nostre estimat patró Sant Antoni de Pàdua. Després,
processó pels carrers del poble.
A les 16:30 h: Parc infantil a la pista esportiva.
A les 22:00 h: Bou embolat de carretó. Ramaderia “Cosins Matxanrodes”.
A les 22:30 h: Bou embolat. Ramaderia “GERMANS MARGALEF”.
A les 00:00 h: Ball amenitzat per l’orquestra “FENOMENON”.
A les 18:30 h: Bous de plaça. Ramaderia “FERNANDO MANSILLA”.
A les 22:00 h: Bou embolat de carretó. Ramaderia “Cosins Matxanrodes”.
A les 22:30 h: Bou embolat. Ramaderia “FERNANDO MANSILLA”.
A les 00:00 h: Nit jove amb el magnífic grup “TOP LIDER”. Abans i a la mitja part de l’actuació,
BATUCADA a càrrec del grup “POC SOROLL” de Xerta, tot sortint de la plaça de bous.
A les 18:30 h: Bous de plaça. Ramaderia “FERNANDO MACHANCOSES”.
A les 22:30 h: Bou embolat de carretó. Ramaderia “Cosins Matxanrodes”.
A les 23:00 h: Bou embolat. Ramaderia “ FERNANDO MACHANCOSES”.
A les 00:30 h: Ball amb les fantàstiques orquestres “CHEROKEE” i “JAMAICA SHOW”. Preu de
l’entrada: 5 €.
A les 14:00 h: Paella popular a la pista esportiva, amb ball amenitzat musicalment. Venda de
tiquets al bar l’Àngel fins el 3 de juny, al preu de 8 €.
A les 18:30 h: Bous de plaça. Ramaderia “GERMANS MARGALEF”.
A les 22:30 h: Sopar de “sobaquillo”, a la barra dels bous “l’Abeurador”. Hi haurà taules, cadires
i barra lliure a càrrec de la Comissió, fins a esgotar existències.
A la mitjanit: Castell de focs d’artifici a la plaça de bous per acomiadar les Festes 2013.

Organitza tots els actes i activitats: AJUNTAMENT D’ULLDECONA

