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INGREDIENTS

• per al bescuit:
25 gr- Farina de blat
35 gr- Mel
40 gr- Sucre morè de canya
3 uds- Ous
0,1 gr- Canella
0,3 gr- Nou moscada
4 gr- Ratlladura de llima i taronja
0.5 gr- Anís estrellat
0.3 gr- Pebre de Sichuan 
0.5 gr- Pebre blanc i negre
0.6 gr- Gingebre en pols
0.5 gr- Cardamom en pols
0.6 gr- Flor de macis

• per al gelat de pebre:
700 gr- Llet
300 gr- Nata
130 gr- Sucre
80 gr- Dextrosa
170 gr- Procrema
18 gotes- Essència de pebre de Jamaica
4 gr- Pebre negre mòlt

• per a l’aire de mel i vinagre:
350 gr- Aigua
100 gr- Mel
70 gr- Vinagre balsàmic ‘Mercè de  Menescal’
4 gr- Lecitina de soja

• per a les llàgrimes d’oli:
Oli d’oliva Extra Verge DOP Baix-Ebre Montsià

PREPARACIÓ

1. per al bescuit: Triturem a la Thermomix totes les 
espècies. Afegim els ous i la mel i tornem a triturar. 
Passem per colador fi, tornem a ficar a la Thermomix i 
triturem amb la farina.
Fiquem en sifó amb dos càrregues, omplim mig got de 
plàstic amb dos forats a la base i coem 1 min. a màxima 
potència al microones.

2. per al gelat de pebre: Barregem tots els ingredients a 
la Thermomix i turbinem a la màquina dels gelats.

3. per a l’aire de mel i vinagre: Barregem tot menys 
la lecitina en calent i deixem gelar. Afegim la lecitina i 
amb una batedora elèctrica muntem l’aire.

4. per a les llàgrimes d’oli: Escalfem el sucre isomalt 
fins als 180 º, per obtenir un líquid transparent. Retirem 
del foc i deixem que baixe una mica la temperatura 
per banyar la boca d’un cilindre metàl·lic d’1 cm de 
diàmetre. Amb una cullereta de cafè introduir l’oli d’oliva 
dins del cilindre banyat de sucre isomalt per a crear una 
llàgrima d’oli d’oliva encapsulada.

5. per emplatar: Utilitza la teua creativitat.

RECEPTA
POSTRE D’OLI, SAL, VINAGRE I PEBRE



Salutació de l’Alcaldessa

Us comentava ara fa just un any, també en la salutació del programa 
de Festes, que és un goig poder treballar amb tantíssimes persones 
que donen el millor de si mateixes per Ulldecona. Aquests han estat 
mesos difícils socialment, econòmicament i políticament parlant. Tot i 
així, ha estat gràcies al treball, a l’esforç compartit i al compromís assolit 
amb tots i cadascú de vatros com a veïns i veïnes del nostre poble, 
que hem superat una nova etapa d’aquest mandat municipal. Avui, ja 
amb la mirada posada en l’inici de les Festes Majors, em reafirmo i dic 
que res seria possible, per molta voluntat que hi posés l’Ajuntament, 
sense la complicitat de desenes de persones (a títol individual o en 
representació de les nombroses entitats socials, culturals o esportives). 
És aquesta una de les riqueses més grans que tenim com a poble: 
aquest teixit associatiu que, dia a dia, durant tot l’any, es bolca per fer 
avançar Ulldecona i tirar endavant projectes de caire molt divers. 

Molts cops no veiem el que hi ha al darrera, però en qualsevol de 
les activitats que es desenvolupen hi ha un grup de persones 
que, majoritàriament de manera voluntària, exerceixen una tasca 
importantíssima per tal que un acte surti bé i tiri endavant. A la 
vegada, aquest esperit de col·laboració, de germanor i de convivència 

fa grup, crea equips i garanteix la cohesió social. Al final, és això i no altra cosa el que ens 
fa un poble més unit i ens fa sentir orgullosos dels èxits aconseguits, tant a nivell col·lectiu 
com individualment.

Aprofito aquestes ratlles per fer valer aquest gran treball i per donar les gràcies a tothom 
qui, d’una manera o altra, al llarg de tot l’any i a Festes especialment, participa per fer xarxa, 
per fer créixer, per construir, dia a dia, un poble millor. 

Com és habitual, cada festa té també els seus noms propis. El primer d’aquest 2018 és el 
de la nostra Pregonera, Candi Minguet Itarte. Des d’aquí vull no només agrair-li públicament 
l‘acceptació del nostre oferiment, sinó també destacar la seva vàlua tant personal com 
professional. M’agradaria que aquestes paraules altrament servissin per reconèixer la 
gran tasca que el col·lectiu de mestres fa diàriament en la formació dels nostres xiquets i 
xiquetes. L’educació és un dels pilars fonamentals en qualsevol societat moderna i la tasca 
dels professionals que s’hi dediquen és, massa vegades, poc valorada. La nostra Pregonera, la 
senyoreta Candi, té vocació des de ben jove per l’educació. Ens ha ensenyat a tots, haguem 
passat o no per la seua aula; ens ha transmès l’essència de valors tan fonamentals com la 
solidaritat, com l’amistat o com la humilitat, que al final són els que ens formen com a persones. 

Enhorabona a Joan Vidal Mariné, escollit enguany nou comanador del castell en 
reconeixement a la seva tasca. Gràcies també a Lluc Roig Castell pel disseny del cartell de les 
Festes Majors, que reflecteix al detall l’esperit d’aquests dies festius i en destaca alguns dels 
més representatius. Bous, gegants, Ball de Mantons, música… Aquestes activitats, juntament 
amb les activitats esportives, els concerts, els concursos, les exposicions… conformen un 
programa que hem intentat que agradi a totes les edats i sigui per a tots els gustos. 

Us animo a gaudir de les Festes al màxim, sempre amb respecte i civisme i, sobretot, pensant 
amb els que, per un motiu o un altre, no les poden gaudir. Records també per a tots ells en 
aquesta salutació. Són dies per a compartir i divertir-nos, dies de celebració i retrobament, de 
conversa fins a les tantes, de dinars i sopars en companyia.  Us animo a gaudir de les Festes al 
carrer, a deixar els cotxes a casa per uns dies, a fer del nostre poble, de les nostres places, carrers i 
carrerons, els espais més adequats de relació i bona convivència. En definitiva, a fer poble.

Molt bones festes a tothom i una forta abraçada,

Núria Ventura
Alcaldessa d’Ulldecona
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Salutació de la Pregonera

Estimada ULLDECONA!

Estimada GENT D’ULLDECONA!

Perquè és la gent, la que dona vida a un poble.

I quan dic Ulldecona, em refereixo al conjunt de la vila i els cinc barris.

He de ser sincera i dir-vos que quan l’alcaldessa, Núria Ventura, 
com a cap de l’Ajuntament de la nostra vila, em va proposar ser la 
Pregonera de les Festes Majors d’enguany… no li vaig contestar 
afirmativament. Allò era molt fort!

Núria em deia que volien que fos una persona de l’àmbit educatiu 
i jo enseguida li vaig anomenar altres persones. Ella em va dir: “avui 
és dimecres, el divendres tornaré”.

Jo veia que això era un gran honor i una responsabilitat molt gran, 
i em qüestionava:

- “És el meu poble…”

- “És la meua gent…”

- “No puc dir que no!”

I quan Núria va tornar a vindre a casa, li vaig dir que sí. Vaig pensar 
que senzillament representaria les meues companyes i companys de treball, cosa que 
fem amb molta estimació.

Ulldecona, ja estan aquí les nostres Festes Majors!

Festes que sempre ens fan viure uns dies de goig, d’alegria, de xalera… i de retrobament 
amb les persones que, encara que estiguin vivint o treballant fora del nostre poble, 
tornen per estar entre natros.

Tota Ulldecona, entitats i associacions, estan representades per la reina, pubilles, pubills 
i pubillets. 

I tot envoltat del nostre gran AMOR a la MARE DE DÉU DE LA PIETAT, la nostra patrona, 
que com a MARE, com TOTES LES MARES, sempre està pendent dels seus fills i de les 
seues filles.

Gent de la nostra Ulldecona, els nascuts aquí i els nouvinguts; xiquets, jóvens i grans: 
participem de les nostres festes, xalem! Per a això estan! Sempre amb respecte i pau. 

Ara… no sé com dir-ho… no tinc paraules per poder agrair tota l’estimació que m’esteu 
demostrant!

GRÀCIES, MOLTES GRÀCIES! Us porto dins del meu cor.

 I, si em permeteu, vull acabar esta salutació amb uns versets:

   Són les festes d’Ulldecona,

   les millors, de veritat.

   Visca la nostra patrona,

   Mare de Déu de Pietat!

Molt Bones Festes a tothom!!! Us estima.

 Candi Minguet Itarte

NOTA:

Allí on he escrit: 

• refereixo,  jo llegiria:  referixo
• deia      jo llegiria:  dia 

• altres      jo llegiria: atres

• amb      jo llegiria: en
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ASSESSORIA FISCAL, LABORAL I COMPTABILITAT D’EMPRESES 

 PARTICULARS 

ASSEGURANCES 

VINE I NOSALTRES COMPARAREM PER TU! 

TROBAREM LA MILLOR SOLUCIÓ PER A LA TEVA ASSEGURANÇA. 

US DESITGEM MOLT BONES FESTES!! 

C/ MAJOR, 119
43550 ULLDECONA

TLF. 977 72 03 10 / 630 42 43 83
jverdu@jvconsulting.es
www.jvconsulting.es



Salutació de la Regidora
Benvolguts i benvolgudes,

Com cada any, ens disposem a gaudir de les Festes Majors d’Ulldecona, 
una setmana que esperem per descansar, per passar-ho bé, per estar 
amb amics i família i que, a més, omple el nostre poble de color, emoció, 
alegria i il·lusió.

Il·lusió és el que sentim des de petits per anar als jocs infantils, al dibuix 
ràpid o un ratet al ball; de joves, per sortir més a les nits, per fer-nos un 
cadafal a la plaça de bous, per ballar al Ball de Mantons d’adults per primer 
cop; de més grandets, la il·lusió neix perquè veiem, asseguts en alguna 
terrassa, la nit de la Shopping Night, que omple de gom a gom el carrer 
Major i la plaça de l’Església. Il·lusió de la gent gran per l’homenatge als 
majors de 90 anys i pel dia del jubilat, per la nit de l’ofrena, a la parròquia 
de Sant Lluc, amb la representació de tot el poble, o per la missa en 
honor a la Mare de Déu de la Pietat la diada de l’ermita.

Són tantes i tant atractives les activitats d’aquesta setmana que si 
m’hi estengués no acabaria la salutació. Però, en definitiva, la il·lusió 
és l’element predominant que ens invita a treballar conjuntament i a 
participar de la festa “fent poble”.

Com cada any, sempre intentem incloure alguna novetat al programa 
per a fer-lo més atractiu, com és el cas del vol en globus o els Jocs 

gegants infantils i familiars, que se sumen als que ja estan consolidats. Enguany hem pogut 
recuperar el torneig d’escacs i ens omple de satisfacció.

Però, sense dubte, la novetat més significativa serà la participació, per primer cop, dels pubills a la 
desfilada i al Pregó, com també a la resta d’actes oficials de l’Ajuntament. Un petit pas endavant 
perquè comprenem que els temps van canviant i ens hem d’adaptar a les noves propostes 
amb respecte, igualtat i tolerància. Els canvis sempre comporten un període d’adaptació que 
intentarem menar de la millor forma possible.

També hi haurà la presentació del Logotip anunciador de les Festes Quinquennals 2019 que se 
cel·lebraran del dia 6 al 15 de setembre del proper any. Us invito a començar a treballar perquè 
llueixin com es mereixen.

Una abraçada per als veïns dels Valentins, de Sant Joan del Pas, de Les Ventalles, de La Miliana 
i del Castell per la magnífica organització de les seves Festes Majors, en les quals hem pogut 
gaudir al llarg de l’estiu.

Estem agraïts a molta gent que, amb il·lusió i esforç, treballa des d’entitats, associacions, 
comissions de bous i de balls, o bé en particular, tant a festes com durant la resta de l’any. Com 
no podia ser d’una altra manera, també donem les gràcies, per la seva col·laboració, als tècnics 
de l’Ajuntament, a la Brigada Municipal, als voluntaris de Protecció Civil, a la Policia Local i a 
altres cossos de seguretat.

Igualment, a l’Institut Català de les Dones en Assessorament amb les noves pautes per prevenir 
agressions sexistes i violències sexuals en espais públics d’oci i festius de les Terres de l’Ebre 2018.

Estem agraïts i agraïdes, també, a Lluc Roig Castell per haver-nos fet el disseny de la portada del 
programa de festes; a Maria Castell Escoto, per haver fet la correcció lingüística del programa; 
de la mateixa manera, al nou comanador del Castell, el Sr. Joan Vidal Mariné.

El nostre agraïment també es dirigeix a la reina, a les pubilles i als pubillets, i al rei i als pubills; 
us desitgem de tot cor que gaudiu al màxim de les festes, perquè som cadascú de nosaltres 
qui les fem especials.

Gràcies, finalment, a la Pregonera, Candi Minguet Itarte, per acceptar fer el Pregó de les Festes 
Majors 2018 i la felicitem, també, per la seva trajectòria professional i personal.

Només ens queda desitjar-vos unes molt bones Festes Majors 2018. 

Elvira Labernia Callarisa
Regidora de Cultura, Festes i Barris



Entre Te  
Te, Café i altres Infusions 

C/ Sant antoni n11 
Ulldecona 

www.entrete.es 



Odontologia
Odontopediatria
Implantologia
Cirurgia
Estètica
Ortodòncia
Pròtesi
Periodòncia
Endodòncia
Odontologia Conservadora
Odontologia Preventiva
Ortopantomografia i  
Teleradiografia

Medicina
Familiar i comunitària
Certificats mèdics de salut

fabriquem somriures

Us desitja bones festes!!

Treballem 
amb 

particulars i 
mútues

C/ Ermita, 14   43550   Ulldecona (Tarragona)   Tel. 977 72 00 88   ulldeclinic@gmail.com
        facebook.com/Ulldeclinic     



ANGEL LABERNIA S.L.U.

Distribuïdor i Agent
• ÀNGEL 696 425 455

C/ Vidal i Barraquer, 31, 1er C 
43550 ULLDECONA 

laberniaforner@gmail.com

Us desitja 
Bones Festes!





 Camí l’Olivar Polígon 35  Parcel·la 211  43550 Ulldecona (Tarragona)  ags@agselectromecanica.com    
977 72 07 67 - 616 229 359 - 663 013 143

ags-electromecanica.com

electromecánica ulldecona s.c.p

Mecànica industrial

Automatismes

Mecanitzats

Construcció de maquinària

Robòtica, CNC i programari 



us desitja Bones Festes!!







Salvador Vidal, 70, baixos    43550    ULLDECONA  
info@abicassessors.com    Tel. 977 72 10 64    Fax 977 72 14 94  

ABIC
ISABEL CAMAÑES TENA

Graduat Social







Us desitja
Bones Festes!!

C/ Murada de Baix, 99, 2n  43550 Ulldecona (Tarragona)
Tel./Fax 977 721 458 - Mòbil 660 625 010

jordigrauj@gmail.com   -   jordigrau@jordigrau.net

Pressupostos sense compromís i econòmics 
Servei de camió i retroexcavadora 1CX. J.C.B

Plaça Diputació, 12  43550 Ulldecona (Tarragona)
Tel. 977 72 00 83 - Mòbil 659 767 905 

esterlrj1@gmail.com

ESPECIALITATS EN EMBOTITS CASOLANS DE 
QUALITAT A MÉS, SERVEI A DOMICILI





C/ Cardenal Gomà, 31
C/ Entença, 37

Tel. 977 57 33 35
Fax 977 72 15 74

43550 ULLDECONA (Tarragona)
 info@tallersgrau.com

www.tallersgrau.com






arquitecte  tècnic

enginyer  d’edificació



Avda.  Generalitat,  4,   baixos.      43550  - ULLDECONA
 977.720.761 - 629.312.631 e-mail:  carlosicastell@gmail.com

SERVEIS D’ARQUITECTURA TÈCNICA EN GENERAL. 
OBRES I ACTIVITATS.

CÈDULES D’HABITABILITAT.  
CERTIFICATS ENERGÈTICS.

DIVISIONS HORITZONTALS I SEGREGACIONS DE FINQUES.
DICTÀMENS PERICIALS, CERTIFICATS I VALORACIONS.



C/ St. Vicent 9
43550 Ulldecona

Tel: 977 72 08 38



ADMINISTRACIÓ
DE LOTERIES

C/Major 80
43550 ULLDECONA

(Tarragona)

Tel/Fax 977 720 720
carolinaborrell@hotmail.com

Us informem que ja disposem 
de la Loteria de Nadal

BONES FESTES

Que la sort t’acompanyi!!

Carolina Borrell Subirats

Bones Festes!



Pol. Ind. VALLDEPINS II
C/ Berlín, Parcelas 36-37

Apartado Correos 99
43550 ULLDECONA

Tel./Fax 977 72 10 83
e-mail: pintumania@gmail.com

TOT EN PINTURES, VERNISSOS I COMPLEMENTS



Fusteria i oficina  ·  Ronda del Remei, 16 · Alcanar  · oficina@fustpla.es ·  Tel. i Fax 977 73 10 37
Exposició i Botiga  ·  Av. Constitució, 47 · Alcanar  ·  expo@fustpla.es  ·  Tel. i Fax 977 73 25 68

Fusteria
Mobles de cuina i bany

Mobiliari comercial i d’oficina
Mobiliari infantil i juvenil

www.fustpla.es



Soc Lluc Roig Castell i vaig néixer l’any 1996.

Primerament, voldria donar les gràcies a l’Ajuntament per pensar en mi. M’ha fet molta il•lusió fer el cartell de festes d’Ulldecona, ja que és el 
meu poble i em sento faldut com el que més. 

Pel que fa als estudis, vaig cursar un Grau Superior de Màrqueting i Publicitat a l’Institut de l’Ebre i actualment estic cursant Estudis Superiors 
de Gràfica Publicitària (Disseny gràfic) a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona. 

Tota la vida m’ha agradat dibuixar i, després de molts anys, he pogut descobrir el que m’agrada de veritat gràcies al disseny.

Per acabar, ja ho sabeu: gaudir de les festes està a les nostres mans!

Des de l’Ajuntament volem agrair la desinteressada col·laboració en les Festes Majors de Lluc Roig Castell, autor del 
cartell d’aquest any. 

Pubilles
 Festes Majors 2018
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Bibiana León Roig 
Escola Futbol Base d’Ulldecona

Hola falduts i faldudes! 
Soc Bibiana León Roig i tinc 17 anys. Aquest any he cursat 1r de 
Batxillerat en la modalitat de Ciències Socials, ja que en un futur 
m’agradaria estudiar ADE i Màrqueting.  
Tinc el goig de ser la representant de l’Escola Futbol Base d’Ulldecona, 
a la qual li dono les gràcies per donar-me aquesta oportunitat. Des 
de fa molts anys, la meua família ha format part del futbol amb 
esforç, treball i molta il•lusió. Segueixo la tradició de representar 
amb satisfacció aquesta entitat, tal com ho van fer la meua mare i 
ma germana en els seus temps. 
Com cada any a finals de l’estiu, arriben les Festes Majors, una 
setmana màgica i extraordinària. Es respira un ambient de nervis 
però alegre a la vegada. Comencen els preparatius que engalanaran els 
nostres carrers. S’inicien els actes tan característics com la Nit del 
Pregó, el tradicional Ball de Mantons, els matins i les tardas de bous, 
les carrosses, els focs artificials, les nits de festa per a la joventut... 
Iaios i iaies, pares i mares, fills i filles es preparen per a gaudir al màxim 
d’aquests dies en què es generaran records que mai s’oblidaran. 

Enguany és el moment de viure les festes de manera diferent. Les 
meues companyes i jo tindrem el plaer de representar el nostre poble 
i els barris. Gaudirem d’una experiència única, tindrem les emocions 
a flor de pell, lluirem els nostres vestits, brillarem cada dia i serem 
protagonistes, juntament amb els pubillets, d’aquesta setmana tan 
especial. Recordarem així un dels millors estius. 
Aquest any no serà diferent, sinó més intens i meravellós. Em sento 
molt afortunada de ser la reina d’Ulldecona i dels Barris. Estic ben 
orgullosa de sentir-me una autèntica falduda i de ben segur que, 
juntament amb la meua germana Ainhoa, viuré aquestes festes com 
cap altres, perquè Ulldecona ens il·lumina, ens abraça i ens estima. 
Finalment m’agradaria desitjar-vos a tots i a totes que poguéssiu 
gaudir al màxim de cada ball i acte amb la companyia dels vostres 
familiars i amics. Falduts i faldudes, veïns i veïnes del voltant, a xalar 
i a divertir-vos! 
Molt bones Festes Majors 2018 a tothom! 



Manel Vidal Bel
Associació de Mestresses de Casa d’Uldecona

Maria Isabel Ramos Ramos
Associació de Mestresses de Casa d’Uldecona

Hola!
Em dic Manel Vidal Bel, tinc 6 anys i el proper curs faré 2n 
de Primària. Aquest any soc el pubillet de les Festes Majors 
2018, representaré les mestresses de casa juntament 
amb la meua amigueta Maria Isabel, cosa que em fa molta 
il·lusió.
El que més m’agrada és jugar amb els meus cosins i amb el 
meu germà Joan. M’agraden molt els esports, sobretot ten-
nis i futbol: amb els meus amics formem el Prebenjamí Roig 
d’Ulldecona.
De les festes el que més il·lusió em fa és anar als bous, tant 
als de la plaça com als de carrer; al Ball de Mantons, perquè 
m’agrada molt ballar-lo amb la meua balladora Laia; i les nits 
al ball, perquè ens reunim amb els meus amics i podem jugar.
Falduts i faldudes, espero que gaudiu de les festes tant com 
ho faré jo.
Molt bones festes a tothom!

Hola! Me dic Maria Isabel Ramos i soc la pubilleta i represento 
les Mestresses de Casa.
Tinc 6 anys i el pròxim curs faré Primer. A mi el que més m’agrada 
és jugar amb els meus germans i el meu gosset.
Les meves aficions són el ball, la natació i la música. En un futur 
m’agradaria ser maquilladora i mestra de música.
De les festes m’agrada molt el Ball de Mantons i tots el balls 
d’orquestres de les nits de festes.
Espero que us ho passeu molt bé aquest any 2018. 
Un beset i bones festes!



Laura Reverte Canalda
Associació de jubilats i pensionistes d’Ulldecona i Barris

 Hola a tots i a totes! 
Les festes ja han arribat, la setmana més esperada de tot l’any per als falduts i faldudes, en què podem gaudir de 
bous al carrer pel matí, de bous a la plaça per la tarda, del xim-xim, de les nits de ball i de les diverses activitats que 
el poble proporciona. 
Soc Laura Reverte Canalda i tinc setze anys. He acabat 4t d’ESO i el proper curs començaré un mòdul de Grau Mitjà 
a l’IES Manuel Sales i Ferré, ja que encara no tinc molt clar el camí per on em vull decantar. 
Aquest any em toca a mi ser pubilla, juntament amb les meves companyes, i estic molt orgullosa de representar 
l’Associació de jubilats i pensionistes d’Ulldecona i Barris, ja que els meus avis en formen part. 
Encara que no vaig néixer al poble, des de ben petita vinc a ballar el Ball de Mantons i a celebrar les millors festes de la 
comarca amb la millor gent. 
Per finalitzar només em queda desitjar-vos unes bones Festes Majors 2018 i que aprofiteu tots els dies de festa per 
a gaudir-los amb bona companyia.



Ariadna Roig González
Associació Cultural Falduda Amics dels Bous

Mai m’hagués pogut arribar a imaginar ser jo qui caminés pel 
carrer Major, vestida de blanc, la Nit del Pregó. Per a mi ha 
estat una magnífica sorpresa poder representar, des de la 
Penya Amics dels Bous, el poble d’Ulldecona. 
Em dic Ariadna Roig i González, tinc 17 anys i aquest any 
he cursat 1r de batxillerat en la modalitat científica. Visc a 
Amposta però des de ben petita em sento meitat falduda, 
ja que el meu pare és d’aquí. Un poble que m’ha agradat tota 
la vida, on no m’importaria viure i, sobretot, on la gent em té 
captivada, i és que... Ulldecona enamora! 
Com cada any a finals d’agost, em preparo la maleta per a 
pujar a festes, però aquest any amb la il•lusió que seran unes 

festes inoblidables amb les pubilles. Poder viure d’una manera 
diferent les tardas de bous, les nits de festa, les carrosses, 
els focs i, en especial, la nit del “xim-xim”, un acte del qual 
sempre he gaudit però mai he tingut l’oportunitat de formar-
ne part. Aquest any el podré ballar amb el meu pare i, per fi, 
podré fer realitat el seu somni.  
Desitjo que xaleu i gaudiu moltíssim d’aquestes festes, 
tal com nosaltres ho farem. BONES FESTES FALDUDES I 
FALDUTS!



Ester Vericat Martínez
Associació Jóvens Falduts

Hola falduts i faldudes! 
Soc Ester Vericat Martínez, tinc 18 anys i aquest any 
represento l’entitat Jóvens Falduts.
Enguany he fet un Grau Mitjà a Tortosa d’Atenció a Persones 
en Situació de Dependència, ja que en un futur m’agradaria 
poder cursar Educació Infantil.                                 
Com cada any, esperem les festes amb ganes i il•lusió, però 
aquest any ho fem d’una forma diferent. Com cada pubilla, 
aprofitaré les festes al màxim juntament amb les meves 
amigues.                                                                                                                                     
Des de ben petites hem estat somiant en el dia que ens 
vestíem de blanc davant de tot el poble per a celebrar les 

Festes Majors. Ara ja no cal pensar més en com seria la nostra 
setmana de festes, perquè ja quasi les tenim aquí.
Com totes les pubilles, tinc ganes que arribe el dia del Pregó i la 
nit del ball del “xim-xim”. I, és clar,  no poden faltar les tardas de 
bous amb els amics i les nits de festa.
Només em queda desitjar-vos a tots que visqueu al màxim 
tots els actes i aprofiteu moltíssim els dies de festa. 
BONES FESTES! 



Anna Martí Castell
Banda de Música d’Ulldecona

Hola a tots i a totes. Soc Anna Martí Castell, tinc 17 anys i enguany he cursat 1r de Batxillerat en la 
modalitat social.
Quan era menuda veia les pubilles cada any i pensava en el dia que em tocaria a mi. Aquest dia ha arribat 
i, a més, tindré el plaer de representar la Banda de Música d’Ulldecona, una entitat molt important per a 
mi. Als quatre anys vaig començar a anar a classes de música i als vuit, vaig començar a tocar el clarinet, 
instrument que actualment encara toco a la Banda, juntament amb el clarinet baix.
Aquest any, les meves companyes i jo viurem les Festes Majors d’una forma diferent i plena de màgia. Des 
dels actes més elegants fins a les tardas de bous, cada moment serà especial i el farem nostre. Per això 
espero que tots els falduts i faldudes pugueu gaudir-les al màxim, igual com ho farem nosaltres.
Bones festes a tothom!



Ainhoa León Roig 
Barri Sant Joan del Pas

Hola falduts i faldudes! 
Soc Ainhoa León Roig i tinc 17 anys. Enguany he cursat 1r de 
Batxillerat en la modalitat de Ciències Socials i en acabar 2n de 
Batxillerat i la Selectivitat m’agradaria estudiar la carrera de 
Publicitat i Relacions Públiques.  
Estic molt orgullosa de representar el Barri Sant Joan Pas, ja 
que significa molt per a la meua família; en especial per a la del 
meu pare, perquè ha viscut i treballat molts anys allí. Els dies 
23, 24 i 25 de juny vaig gaudir de les festes de la Raval i sempre 
mantindré aquest record, perquè em van acollir com una més de 
la gran família que forma tot el veïnat d’aquest bonic barri. Són 
molt divertides i tota la població m’ha demostrat tenir un gran 
cor. Vos animo a anar-hi el pròxim any i a fer poble tots junts! 
Passades les festes de la meua entitat, vindran les del poble. Hi 
hauran bons moments, es respirarà ambient familiar, voldrem 

que no acaben les nits d’autèntica xalera, tardas als bous i totes 
les tradicions que, durant una setmana, faran que Ulldecona es 
vesteixi de gala. Per a mi seran diferents i al mateix moment 
les recordaré amb un somriure enorme i una llagrimeta a l’ull. 
Seran uns dies màgics que compartiré amb les meues amigues 
i, en especial, amb la meua germana Bibiana. Crec que el que més 
il·lusió em fa és poder xalar amb ella i veure-la tan guapa com 
sempre. 
Per acabar, vos desitjo que deixeu la rutina a casa i sortiu al 
carrer amb el millor dels vostres somriures per fer possible, un 
any més, les festes d’Ulldecona que, com sabeu, ENAMORA!  
Molt bones festes 2018 a tothom!



Mercedes Fuster Cueli
Barri Les Ventalles

Em dic Mercedes Fuster, tinc 17 anys. Vaig néixer als 
Pirineus i m’he criat a Barcelona, però fa cinc anys vaig arribar 
a aquest meravellós poble, que m’ha donat l’oportunitat de 
representar el Barri de Les Ventalles aquestes festes.
Aquest any he cursat un curs de comerç a Amposta i el 
que ve estudiaré Administració en l’àmbit jurídic, ja que 
m’agrada molt el món de la política i la justícia, i en un futur 
m’agradaria dedicar-me a alguna cosa relacionada amb això.
Un any més totes les faldudes i falduts ens preparem per 
a les Festes Majors, ja que estarem tots d’acord en el fet 
que és la millor setmana de l’any aquí al poble, una setmana 
molt esperada pels nens petits, pels adolescents, per la 
gent gran... Tothom espera aquesta setmana per a gaudir 

del nostre poble i aquest any puc assegurar que les meves 
companyes i jo ens divertirem al màxim, realitzarem el que 
tant hem esperat i ho gaudirem amb tots vosaltres, el 
nostre poble.
Quan vaig arribar a Ulldecona no tenia ni idea de tota la gent 
màgica que he arribat a conèixer durant aquests cinc anys. 
Ulldecona m’ha fet plorar, riure; Ulldecona m’ha donat amics 
(família, millor dit). Aquest poble ha sigut la meva llar i ho 
serà sempre, i és un orgull i una satisfacció enorme poder 
gaudir d’aquestes festes com a pubilla i, sobretot, com a 
falduda.
Molt bones festes a tothom!



Àngela Elies Antich 
Centre Cultural i Recreatiu

Després de desset anys veient com les pubilles representen les entitats del nostre poble, aquest any ens toca 
a nosaltres. Soc Àngela Elies Antich i enguany he cursat 1r de Batxillerat en la modalitat de Ciències Socials. 
Tinc el goig de representar el Centre Cultural i Recreatiu, una de les entitats amb més història i importància 
dintre de l’àmbit cultural del poble i amb la qual estic vinculada des de menuda. 
Com cada any a finals d’estiu, Ulldecona se prepara per a celebrar les festes que omplen de màgia i alegria els seus 
carrers amb actes tan emblemàtics com la Nit del Pregó, el Ball de Mantons, la Diada del Castell, les tardas de 
bous i el concert de la Banda de Música. Tots estos i molts més són l’essència de les nostres festes, les quals 
viurem d’una manera especial per a recordar-les sempre.
Finalment, només em queda invitar-vos a participar i a gaudir de les festes tant com ho farem nosaltres per 
acabar l’estiu de la millor manera possible. 
Molt bones festes a tothom!



Gemma Tomàs Llano
Club esportiu Vehicles Clàssics Ulldecona

Hola a tots i a totes! 
Soc Gemma Tomàs Llano, tinc 16 anys i enguany he cursat 1r 
de Batxillerat humanístic a Tortosa. 
Aquest any seré la representant del Club Esportiu de Vehicles 
Clàssics, entitat a la qual li estic molt agraïda i em sento 
molt orgullosa de poder representar, ja que des de petita que 
hi he participat. 
S’aproximen les Festes Majors, una setmana en què ens 
reunim tot el poble per a gaudir, i enguany les viuré d’una 
manera diferent, tant jo com les meves companyes, ja 
que durant aquesta setmana representarem Ulldecona. 
Personalment, m’omple d’il•lusió l’oportunitat de poder ser 
pubilla perquè des de ben petita he vist cada any com les 

pubilles desfilaven pel carrer Major, acudien als actes, a la 
nit del Ball de Mantons, als focs artificials de fi de festes... i 
aquest any em toca a mi. 
Encara recordo la nena petita que mirava meravellada com les 
pubilles entraven d’una en una a l’Orfeó lluint el vestit la Nit del 
Pregó i només esperava fer-se gran perquè arribés el moment 
en què li toqués a ella; un somni que em fa sentir una mescla de 
nervis i emocions i un somni que queda poc per complir. 
Per finalitzar, volia desitjar-vos a tots els falduts i faldudes 
que gaudiu al màxim de les festes i que un any més omplim el 
poble de llum. 
BONES FESTES A TOTHOM! 



Núria Queralt Sales
Club de Futbol Ulldecona

Hola a tothom, soc Núria Queralt Sales, tinc 17 
anys i aquestes festes represento el Club de Futbol 
Ulldecona. Estic molt contenta de poder representar 
esta entitat, ja que sempre hi he tingut una vinculació 
molt directa. Els meus iaios ja en van formar part com 
a jugadors; el meu germà i els meus cosins, també. El 
meu pare n’ha segut membre de l’equip directiu moltes 
vegades i actualment n’és el president, cosa que me fa 
molta il•lusió. 
Actualment estudio el Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
d’Atenció a Persones en Situació de Dependència i en 
un futur m’agradaria fer el Grau Superior de Tècnica en 
Igualtat de Gènere (i potser alguna cosa més).

Estic segura que seran unes festes que recordaré 
per sempre, juntament amb les altres pubilles, ja que 
la majoria ens coneixem de tota la vida. Tinc moltes 
ganes que arribe la Nit del Pregó, ja que veure’ns a 
totes de blanc serà espectacular. No podem oblidar el 
Ball de Mantons que, per a mi, és la nit més màgica de 
tot l’any. Les tardas de bous, les nits de festa, el dia 
de les carrosses i el castell de focs són els moments 
que més gaudiré.
Espero que tots i totes tingueu unes grans festes. 
Aprofiteu-les al màxim!



Gemma Fernando Carreras
Club Joventut - Secció Arts Marcials

No havia pensat mai com seria fer de pubilla de les Festes 
Majors del poble on vaig néixer. Ara ha arribat el moment 
de descobrir-ho.
Hola a tots i a totes, em dic Gemma Fernando Carreras i 
tinc 16 anys. He cursat 1r de Batxillerat en la modalitat 
d’Humanitats i en un futur m’agradaria dedicar-me al món 
de les relacions públiques perquè m’agrada molt parlar 
distints idiomes i relacionar-me amb altra gent. 
Actualment estic vivint a l’Escala, però tinc un vincle molt 
fort amb Ulldecona, ja que és on vaig néixer i hi vaig estar 
vivint durant uns anys. Aquí al poble viu gran part de la 
meva família, la qual m’estimo molt. Per aquest motiu no 
deixo mai de venir ni de gaudir dels encants d’aquest petit 

poble on es troba una gran part de mi.
He tingut l’oportunitat de representar la Secció d’Arts 
Marcials del Club Joventut, de la qual el meu oncle en va 
ser soci fundador.
Cada vegada queda menys per a aquestes festes que, de 
cara al futur, es quedaran entre els nostres records més 
apreciats. Espero que pugueu gaudir-les tant com les 
meves companyes i jo farem. 
Bones Festes Majors d’Ulldecona 2018!



Ona Sorlí Santamaria
Club Joventut - Secció Bàsquet

Olor a somriures de nens i nenes, olor a nits a la fresca de iaios i iaies, olor a il·lusió i màgia, olor a Ulldecona 
en Festes Majors. 
Soc Ona Sorli Santamaria, tinc 17 anys i aquest any he cursat 1r de Batxillerat en la modalitat Ciències 
Socials; tot i això, encara no tinc molt clar com encaminaré el meu futur.  
Poder representar el Club Joventut - Secció Bàsquet durant aquestes festes serà tot un honor, ja que 
soc amant dels esports i, en concret, practico bàsquet gairebé des dels 3 anys. A més, aquest any he 
format part de l’equip Sots-21 dintre del club, un equip del qual em sento molt afortunada de poder 
formar-ne part. 
Tant de bo tot el poble pugui gaudir d’aquestes festes com ho farem natros, les pubilles. Així que només 
em queda desitjar-vos unes grans festes i donar-vos les gràcies per deixar-me aportar el meu granet de 
sorra. Bones festes falduts i faldudes.



Judith Casanova Costa 
Club Joventut - Secció Natació

Hola falduts i faldudes!
Per fi han arribat les Festes Majors més importants per 
a les pubilles del 2018, ja que en som les protagonistes i 
les hem d’aprofitar al màxim perquè aquesta oportunitat 
només passa una vegada a la vida. Sempre havia somiat en 
ser pubilla per a poder portar un vestit que m’acompanyarà 
durant tota la setmana de festes, per a assistir a tots els 
actes – en especial a la Nit del Pregó, que és la més important 
–  i, sobretot, per a poder gaudir al màxim d’aquesta gran 
experiència que recordaré per sempre.
Em dic Judith Casanova Costa i tinc 16 anys. Aquest any he 
cursat 1r de Batxillerat en la modalitat de Ciències Socials, 
ja que en un futur m’agradaria dedicar-me a alguna cosa 
relacionada amb el món de l’economia.

Aquest any soc la pubilla representant del Club Joventut 
- Secció Natació i n’estic molt orgullosa, ja que des de ben 
petita hi he estat vinculada. Tots els matins de tots els 
estius els passava a la piscina municipal d’Ulldecona perquè 
m’agradava molt nadar i, a més, tots els anys, a festes, 
participava a les competicions de natació.
Finalment, m’agradaria desitjar-vos molt bones festes a 
tothom, però en especial als falduts i faldudes. Espero que 
gaudiu moltíssim, tant com totes les pubilles ho farem!



Luiza Joana Boicu 
Club Joventut - Secció Patinatge

Hola falduts i faldudes!
Em dic Luiza Joana i tinc 17 anys. Soc falduda ja 
que vaig néixer a aquestes terres, però també em 
considero romanesa per les meves arrels, que són 
molt importants per a mi. 
Aquest any he cursat 1r de Batxillerat en la modalitat 
tecnològica a l’Institut Manuel Sales i Ferré i en un 
futur m’agradaria estudiar Arquitectura.
Tinc la sort de representar el Club Joventut - Secció 
Patinatge i dono les gràcies per haver-me ofert 
l’oportunitat de poder representar-los i ser la seva 
pubilla. Estic molt contenta, ja que des que era petita 
anava amb els patins a tot arreu (fins i tot ara, quan 
tinc ganes de sortir, agafo els patins i vaig a patinar).

Des de petiteta m’agradava sortir la Nit del Pregó al 
carrer i veure com desfilaven les pubilles, amb el seu 
vestit blanc, agafades del braç del seu acompanyant. 
Estic molt feliç i orgullosa perquè aquest any ens toca 
a les meves companyes i a mi. 
Dit això, us vull desitjar unes molt bones festes a 
tothom; espero que les gaudiu al màxim, tal com ho 
farem nosaltres.



Paula Querol Homs
Club Joventut - Secció Tennis

Hola falduts i faldudes!!
Soc Paula Querol Homs i tinc 16 anys. He cursat un Grau Mitjà a Tortosa de Cures Auxiliars d’Infermeria, 
ja que en un futur m’agradaria dedicar-me al món de la sanitat.
Com ja sabeu, s’aproximen les esperades Festes Majors del nostre poble. Nosaltres les pubilles, els 
pubillets i la reina tenim l’objectiu de representar les entitats i gaudir d’una setmana inoblidable que no 
seria possible sense vosaltres, falduts i faldudes.
Estic molt agraïda i em sento orgullosa de poder representar el Club Joventut - Secció Tennis, ja que des 
de ben petita n’he format part i he practicat aquest esport.
Per això vull donar les gràcies al Club per donar-me aquesta oportunitat.
Finalment, volia desitjar-vos una molt bona setmana i convidar-vos a gaudir de les festes tal com ho 
farem totes nosaltres.
Molt bones Festes Majors 2018 a tothom!



Sara Pérez Quirós
Club Joventut - Secció Tennis Taula

Em dic Sara Pérez Quirós i enguany he cursat un Grau Mitjà a Tortosa de Preimpressió Digital. 
Recordo la primera vegada que vaig arribar a aquest poble: era el començament de festes i any de 
Quinquennals. Recordo tots el carrers decorats amb unes noies vestides amb uns preciosos vestits 
blancs (em semblaven unes princeses), les festes de l’aigua, les tardas de bous... Tot això va fer que 
m’enamorés d’aquest poble i que volgués ser, algun dia, com elles, i gaudir de les festes d’una forma 
especial. Per fi ha arribat aquest moment. Ara serem les meves companyes i jo qui ens vestirem com 
princeses i gaudirem de cada acte d’una forma especial.
Només em queda agrair al Club Joventut – Secció Tennis Taula el fet de donar-me l’oportunitat de poder 
representar aquesta entitat i fer que les meves festes siguen diferents.
Ara vos puc dir que gaudiu de les festes tant o més que les meves companyes i jo. 
Bones Festes!!!



Tània Córdoba Canalda
Moto Club Ulldecona

Hola a tots i a totes. Soc Tània Córdoba, soc motorista i tinc 17 anys. 
Estic orgullosa de representar el Moto Club; sempre m’ha agradat fer trial. De petita observava la meva 
germana gran quan feia sortides pel camp, pujant i baixant, i superant trams difícils que avui en dia 
intento superar jo. 
Amb aquesta entitat que m’ha donat l’oportunitat de ser pubilla gaudiré les Festes Majors, juntament 
amb la resta de les meves companyes, entre les quals està la meva germana, i ho faré com mai.
Per a mi serà un record inoblidable. A gaudir i que comence la festa!



Ingrid Córdoba Canalda
Orfeó Ulldeconenc

Continuem com cada any amb els nostres costums i tradicions; ja queda menys per a les Festes Majors 
d’Ulldecona, una setmana de diversió i desconnexió, sobretot per a la reina, les pubilles i els pubillets, ja 
que representen el poble. 
Ara sí, m’ha arribat el moment... Molt bones festes a tothom! 
Em dic Ingrid Córdoba Canalda i tinc 17 anys. En un futur m’agradaria estudiar Educació Infantil a la 
Universitat de Barcelona. 
Represento l’Orfeó Ulldeconenc; els meus avis n’han estat socis des de fa molts anys fins al dia d’avui. Per 
això voldria agrair a l’entitat el fet de poder participar d’aquesta manera a la nostra festa. 
Moltes gràcies a tots i a totes per aquesta oportunitat. Ara, a passar una setmana inoblidable com ho 
pensem fer les meues companyes i jo.
Visca Ulldecona i visca l’Orfeó! 



Míriam Ferré Ferré
Patronat de La Passió

Hola a tothom.

Em dic Míriam Ferré Ferré, tinc 18 anys i soc de 
la Sénia. Aquest any he acabat d’estudiar 2n de 
Batxillerat en la modalitat humanística a La Salle 
de Benicarló i ara em disposo a seguir estudiant a la 
universitat, on continuaré els meus estudis en el grau 
d’Educació Infantil.

Aquestes Festes Majors 2018 soc la representant 
de La Passió. Des de ben menuda que m’agrada el 
teatre i ja fa quasi cinc anys que, juntament amb la 
meva família, surto als Pastorets i a La Passió. Faig 
diferents papers de personatges i hi passo hores, dies 
i caps de setmana assajant i representant aquestes 

obres característiques d’Ulldecona, juntament amb 
altres actors, tramoies, tècnics i responsables del 
maquillatge i del vestuari; entre tots fem possible 
les representacions. Per tant, em fa molta il•lusió 
representar aquesta entitat, amb la qual he participat 
i m’ho he passat molt bé durant aquests anys.

Ja s’apropen les festes i, com cada any, les esperem 
amb candeleta per poder gaudir-les; hi ha moltes 
activitats, balls, bous... i molt més.



Aida Cantó Centelles
Penya Barcelonista

Hola falduts i faldudes!!

Em dic Aida Cantó Centelles, al setembre faig 17 anys 
i represento l’entitat de la Penya Barcelonista. Per a 
mi és un plaer representar aquesta entitat, ja que des 
de petita soc culé; jo i tota la meva família.
Aquest any he cursat a Amposta un Grau Mitjà 
d’Atenció a Persones en Situació de Dependència, ja 
que em plena molt ajudar la gent, i més si són persones 
que ho necessiten.

Per a mi representar la meva entintat preferida, al 
meu poble, és un orgull molt gran. Des de petita ser 
pubilla ha sigut un somni. Recordo quan era petita que 
mirava totes les pubilles, que per a mi eren princeses, i 

em moria d’enveja. Jo volia comprar-me un vestit blanc 
i passejar pel meu poble mentre tothom em mirés.
Pareixia que aquest moment no anés a arribar mai, 
però aquest estiu jo, acompanyada de totes les 
meves companyes pubilles, fem realitat un gran somni. 
Estic segura que gaudirem aquestes festes al màxim 
i, el més important, xalarem tots junts com hem fet 
sempre al nostre poble. 

Espero que aquestes Festes Majors 2018 les gaudiu 
tant com ho farem les meves companyes i jo!

Molt bones festes, i a xalar!



Núria Millán Montoro
Penya Barcelonista - Secció Sardanes

Com cada estiu a finals d’agost, arriba la millor setmana 
de l’any. Per a molts falduts i faldudes la setmana més 
esperada: setmana de retrobaments, de celebracions, 
d’alegria... la setmana de festes. 
Arriben els dies d’emocions, d’il•lusions i de gresca. I als dies 
els precedeixen nits màgiques com la del Pregó, la del Ball 
de Mantons o les nits de ball a la pista del poli, on, com és 
tradició, després del nostre nomenament com a pubilles, 
podrem donar pas al primer ball de les Festes Majors.
El meu nom és Núria Millan Montoro, tinc 17 anys i he 
cursat 1r de Batxillerat en la modalitat de Ciències. 
Aquest any soc la pubilla de la Secció Sardanes de la Penya 
Barcelonista, entitat de la qual, com molts de vosaltres 
sabreu, el meu tiet Toni n’és membre des de fa ja un bon 

grapat d’anys. A ell especialment i a tots els amics 
sardanistes que formen part d’aquesta gran família, 
vull agrair-los que hagin pensat en mi per ser la seva 
representant. 
I com diu la sardana:  

Donzells i noies tots de les mans
i les rialles van esclatant.
Quina alegria, quina esplendor
hi ha a nostra festa, festa major.

Per acabar, volia desitjar-vos unes molt bones Festes 
Majors 2018 i que les gaudiu amb salut i coneixement.



Laia Maresma Benet
Societat Caçadors

Hola falduts i faldudes!
Com cada any, ja queda molt poc per a celebrar les 
Festes Majors. Després de tot l’any esperant aquests 
dies, per fi ha arribat el moment. Però aquest cop, tant 
les meves companyes com jo, ho viurem d’una manera 
molt diferent. Aquesta vegada estic segura que seran 
unes de les millors festes que viurem.

Per als que no em coneixeu, soc Laia Maresma Benet 
i represento la Societat de Caçadors. Aquest any he 
cursat 1r de Batxillerat Social Econòmic a l’Institut 
Joaquín Bau i 4t de Grau Professional al Conservatori 
de Música de Tortosa. En un futur m’agradaria estudiar 
la carrera d’Administració i Direcció d’Empreses i 
continuar estudiant música, ja que és una activitat 

que porto realitzant des de  molt petita i és una de les 
meves passions.

Voldria agrair a l’entitat l’oportunitat que m’han 
donat de representar-los, ja que és tot un orgull per a 
mi, tenint en compte que el meu iaio n’ha format part 
durant molts anys.
Finalment, només em queda desitjar-vos a tots i a 
totes que passeu unes molt bones festes i que les 
gaudiu tant com ho farem nosaltres.

Molt bones festes a tothom!



20.00 h A la plaça Diputació, assaig del Ball de Mantons per a xiquets i xiquetes. 
Col·labora: AMPA Escola “Ramón y Cajal”.

20.00 h A la plaça Diputació, assaig del Ball de Mantons per a xiquets i xiquetes. 
Col·labora: AMPA Escola “Ramón y Cajal”.

22.00 h A la plaça Diputació, assaig del Ball de Mantons per a adults. 

20.00 h

A l’Església del Castell, obertura de la instal·lació sonora «A Room Listening to Itself» de l’artista 
canadenc Adam Basanta, com a tret de sortida del festival Eufònic 2018. 

Comissariada per Arnau Horta (curador d’exposicions per MACBA, Sónar o Fundació Miró entre molts altres), l’obra “fa 
audible” la relació física entre diversos elements i l’arquitectura de l’església del Castell. Els visitants que hi accedeixin 
i caminin entre els micròfons i els altaveus modificaran les condicions de ressonància de l’espai a través dels seus 
moviments, i esdevindran, així, en part integrants del sistema dinàmic format pels altaveus, els micròfons i l’espai. 

Artista, compositor i performer de música experimental, Adam Basanta va néixer a Tel-Aviv el 1985 i es va criar a 
Vancouver. Les seves escultures sonores s’han vist a espais i galeries com New Media Gallery (Canadà), Vitra Design 
Museum (Alemanya), National Art Centre Tokyo (Japó) i The Center for Contemporary Arts Santa Fe (EUA). Ha rebut 
diversos premis com el Japan Media Arts Prize (2016) i l’Aesthetica Art Prize (2017). 

Horari de visites: del 24 al 31 d’agost de 17.00 h a 20.30 h; 1 i 2 de setembre d’11.00 h a 14.00 h matí i de 17.00 h a 
20.30 h tarda.

20.00 h A la plaça Diputació, assaig del Ball de Mantons per a xiquets i xiquetes. 
Col·labora: AMPA Escola “Ramón y Cajal”.

22.00 h A la plaça Diputació, assaig del Ball de Mantons per a adults.

PROGRAMA D’ACTES
FESTES MAJORS

2018
Actes previs

dimarts 21 d’agost

dimECRES 22 d’agost

diJOUS 23 d’agost



09.00 h
Al gimnàs de l’Institut Manuel Sales i Ferré, Torneig Iniciadors de Tennis de Taula a Ulldecona.
Actes 25 anys de la Secció.
Col·labora: Club Joventut Ulldecona, Institut Manuel Sales i Ferré,  Consell Esportiu del Montsià.

18.00 h A la Sala de Plens de l’Ajuntament, Homenatge als majors de 90 anys a càrrec de l’Ajuntament 
d’Ulldecona, a continuació hi haurà un refrigeri.

18.30 h
Correbars. Sortida des de la plaça Sales i Ferré. Es farà una ruta pels bars d’Ulldecona acompanyats 
de la xaranga local Bandarres. Venda  de tiquets el mateix dia a la Plaça Sales i Ferré.
Col·labora: Associació Juvenil Jóvens Falduts.

20.30 h

A la Sala de Plens de l’Ajuntament, signatura del llibre d’Honor per part de la Pregonera de les 
Festes Majors 2018, Candi Minguet Itarte.

Candi Minguet Itarte va nàixer a Ulldecona el 17 de febrer de 1950. Amb 17 anys es va llicenciar en Magisteri i, un cop 
aprovades les oposicions, va treballar a La Sénia, a Ascó i a Alcanar. Des del 1977 fins a la seva jubilació, és a dir, durant 
32 anys, va exercir de mestra parvulista a l’Escola “Ramón y Cajal” d’Ulldecona. Al llarg de tots aquests anys també ha 
estat catequista a la Parròquia Sant Lluc. No ha deixat d’estudiar per a obtenir el títol de mestra de català i de ciències 
socials. Altrament, va estar tres cursos a l’Institut de Teologia del Bisbat de Tortosa i va obtenir el Curs de Directora de 
Lleure. Gran aficionada a llegir poesia, a contar contes i a dibuixar; no oblidem que va il·lustrar el llibre Refranys, cançons 
i rondalles, publicat per la seva germana Maria Joana Minguet.

Tot 
seguit

A la Casa de Cultura, inauguració de l’exposició de pintura de Félix Mas.

Va naixer a Barcelona, en un ambient lligat a l’art en l’entorn familiar i es va formar a l’Escola Sant Jordi i l’Escola d’Arts 
i Oficis. El 1957 es va unir a l’agència internacional Josep Toutain i el món del còmic va ser durant molts d’anys la base 
de bells rostres femenins que són el distintiu de la seva obra. Els seus còmics van aparèixer freqüentment  a revistes 
britàniques fins a principis dels anys setanta. Va treballar també a Escandinàvia com a il·lustrador en revistes de primer 
nivell i ja a Espanya, ha realitzat treballs de màrqueting i publicitat per a empreses molt conegudes com la «Galerias 
Preciados» 

Els seus quadres són belles dones ambientades amb influències orientals o de l’Antic Egipte.
Amb aquestes premisses és d’obligat compliment visitar la seva exposició «Belles obres carregades de primavera, 
enigmàtiques dones en connivència amb l’Art Nouveau»

La mostra estarà oberta tots els dies fins al 10 de setembre de 18.00 a 21.00 h.

Tot 
seguit

Al Claustre de l’Ajuntament, inauguració de l’exposició <<Dones en la Memòria, cronologia d’un 
esforç>>.
Col·labora: Grup de Dones.

21.00 h

A la plaça Diputació (darrere la Casa de Cultura), Sopar de Cabasset. De les 22.30 h a les 00.30 h ball 
amb el duo Dolce Vita.
Hi haurà servei de barra. S’oferirà sangria o aigua de València per a tots els assistents. Preu: 1€.
Col·labora: Club de Twirling Ulldecona.

00.30 h

A la pista del Poliesportiu, 2ª Retrospective Festes Majors (1990-2000) amb els DJs locals 
Montes, Pixi i Jesús. Entrada gratuïta.
Presentació dels Pubills i Elecció del Rei a la 01.30 h.
Col·labora: Associació Juvenil Jóvens Falduts i DJs Locals.

diVENDRES 24 d’agost



Actes Festes majors 2018

09.00 h

Al gimnàs de l’Institut Manuel Sales i Ferré, Campionat Individual de Tennis Taula amb la participació 
de jugadors/es de segona i tercera categories.
Actes dels 25 anys de la Secció.
Col·labora: Club Joventut Ulldecona, Institut Manuel Sales i Ferré, Consell Esportiu del Montsià.

09.30 h Al camp de tir Les Pedreres, XVII Tirada social Compak, recorregut de caça.
Col·labora: Societat de Caçadors d’Ulldecona.

10.00 h
A la plaça de l’Encomanda, XLVII Concurs de Dibuix Ràpid per a xiquets i xiquetes fins als 14 anys. 
Els dibuixos s’exposaran al claustre de l’Ajuntament.
Col·labora: Centre Cultural i Recreatiu i Bar La Plaça.

10.30 h

A la plaça Sales i Ferré, Torneig d’Escacs. 
Competició de partides ràpides d’escacs; consisteix en 7 o 8 rondes de partides de 5 minuts 
més l’increment de 3 segons/jugada. Obert a jugadors federats i aficionats. Torneig integrat al V 
Circuït d’Escacs Ràpids d’estiu a les Terres de l’Ebre. 
Col·labora: Delegació de les Terres de l’Ebre de la FCDE i Club d’Escacs d’Ulldecona.

12.30 h

A l’Ajuntament, Presentació de les Arracades i Agulla de Pit de la Geganta d’Ulldecona que han 
estat restaurades per Enriqueta Vives Serra i Rosa Talavera Ruiz. 
Tot seguit, Presentació del Logotip de Festes Quinquennals 2019.
Col·labora: Colla Gegantera i de Grallers d’Ulldecona.

13.00 h

Al Passeig de l’Estació, Campanes al Vol i Encesa de Coets per anunciar l’inici de les Festes 
Majors 2018 per part de la Reina de les Festes, Bibiana León, i l’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria 
Ventura, acompanyades per les pubilles, pubillets, pubills i la Colla de Gegants i Grallers.
Col·labora: Colla Gegantera i de Grallers d’Ulldecona.

17.30 h
Al camp municipal d’esports, IV Trofeu Vila d’Ulldecona entre el Club de Futbol Ulldecona i la Unió 
Esportiva Rapitenca.
Col·labora: CF Ulldecona.

18.00 h Al carrer Major 113, Tómbola de Mans Unides. Tots els dies per la tarda i, festius, matí i tarda.
Col·labora: Mans Unides.

22.00 h A l’Ajuntament, recepció de la Pregonera, pubilles, pubillets, pubills, representants de les entitats 
i autoritats.

22.15 h Al Claustre de l’Ajuntament, foto oficial de la Pregonera amb l’Alcaldessa, les pubilles, 
els pubillets i els pubills.

22.30 h
Desfilada de les pubilles, els pubillets, els pubills, les autoritats i la Pregonera, acompanyats 
de la Banda de Música d’Ulldecona, fins al Teatre Orfeó Montsià. En arribar, acte del Pregó de 
les Festes Majors 2018 a càrrec de Candi Minguet Itarte i atorgament de bandes.

00.30 h A la pista del poliesportiu, ball amenitzat per l’ORQUESTRA BAHIA SHOW. 
Les pubilles, pubillets i pubills obriran el ball amb els seus acompanyants. Entrada gratuïta.

02.30 h

Concurs de Pasdobles. Hi haurà 3 premis a les millors parelles d’adults i 3 premis a les parelles 
joves (fins a 29 anys). Inscripcions gratuïtes la mateixa nit a la taula de l’Associació de Mestresses 
de Casa. Entrada gratuïta.
Col·labora: Associació de Mestresses de Casa.

En 
acabar 
el ball

Discomòbil amb DJ Jan Cañada. Entrada gratuïta.

diSSABTE 25 d’agost



09.30 h A la plaça de l’Església i carrer Major, concentració de Vehicles Antics i Clàssics.
Col·labora: Club Esportiu Vehicles Clàssics d’Ulldecona.

10.00 h
A la plaça de l’Església i plaça Sales i Ferré, col·lecta d’Ulldecona a favor de la Lluita Contra el Càncer 
(fins a les 14.00 h).
Col·labora: Associació Espanyola Contra el Càncer.

11.00 h Dia del Jubilat. A la Parròquia de Sant Lluc, missa de la gent g ran del nostre poble, durant la qual 
s’administrarà el sagrament de la Unció dels Malalts.

A conti-
nuació

A la pista del poliesportiu, ball i vermut de celebració del Dia del Jubilat amb el duo Dolce Vita.
Col·labora: Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i Barris.

11.00 h A la plaça Països Catalans (al costat del CAP), gran festa de l’aigua per a tots els xiquets i xiquetes. 
Hi haurà sorpreses per als participants a càrrec de l’Associació de veïns Partida Terrers.

11.30 h
Al carrer Major, XVI Trobada de Vehicles Antics i Clàssics d’Ulldecona. Exposició dels vehicles 
fins a les 13.00 h.
Col·labora: Club Esportiu Vehicles Clàssics d’Ulldecona.

13.00 h A la plaça de l’Església, ballada de sardanes.
Col·labora: Penya Barcelonista d’Ulldecona.

17.00 h
A la plaça de l’Església i plaça Sales i Ferré, col·lecta d’Ulldecona a favor de la Lluita Contra el 
Càncer (fins a les 21.00 h).
Col·labora: Associació Espanyola Contra el Càncer.

18.00 h
A la Casa de Cultura, entrega de Premis del XLVII del Concurs de Dibuix Ràpid del Centre 
Cultural i Recreatiu.
Col·labora: Centre Cultural i Recreatiu.

18.00 h

A la plaça de bous, bous de plaça de la ramaderia Machancoses. 

A les 22.30 h dos bous embolats de les ramaderies Machancoses i Fernando Mansilla. Els 
bous seran embolats per la colla “Tradició Canareva” d’Alcanar.
Col·labora: Associació Cultural Falduda Amics dels Bous i Comissió de bous.

19.00 h
Cercavila pel carrer Major i Concert de Festes de la Banda de Música d’Ulldecona, sota la direcció 
de Joan Nadal Girona, al Teatre Orfeó Montsià. 
Col·labora: Banda de Música d’Ulldecona.

20.00 h
A l’Ermita de la Pietat, concert «A Contra Blues», DJ Benja i Frankynstein DJ en el marc de les 
14 Jornades Musicals.
Preu entrada: 4 €.
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10.00 h
A la plaça dels Països Catalans(al costat del CAP), cursa de patinets Ulldecona 2018. És obligatori 
que els i les participants porten casc. Hi haurà diverses categories segons inscrits/es.
Col·labora: Consell Esportiu del Montsià.

11.30 h A la piscina municipal, Competicions de Natació per categories.
Col·labora: Club Joventut Ulldecona.

12.45 h Al carrer Calvari, bous de carrer de la ramaderia Fernando Mansilla.
Col·labora: Comissió de bous.

17.00 h
A L’Esplai, Competició de Guinyot entre els membres de L’Esplai i l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes d’Ulldecona i Barris.
Col·labora: l’Esplai d’Ulldecona i L’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i Barris.

18.00 h

Al Teatre Orfeó Montsià, cinema amb la projecció de la pel·lícula La vuelta al mundo en 80 días. 
Sinopsi: Phileas Fogg, un excèntric inventor londinenc, acaba de descobrir els secrets del vol aeri, l’electricitat i, 
fins i tot, els patins en línia. La societat victoriana, però, el pren per un dement. Desesperat perquè vol ser pres 
seriosament, Fogg repta Lord Kelvin, cap visible de la Real Acadèmia de les Ciències, amb una increïble aposta: 
afirma que serà capaç de circumnavegar el globus terraqüi en menys de 80 dies.
Col·labora: Patronat de La Passió d’Ulldecona.

18.00 h

A la plaça de bous, bous de plaça de la ramaderia Mijares.
A la mitja part, bou infantil (carretilla) a càrrec d’Amics dels bous.
Col·labora: Comissió de bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

A la plaça de bous, durant la tarda:
VIII Concurs Popular de Truites. Cal portar la truita elaborada de casa i es pot concursar 
individualment o per cadafal. Les truites s’han de presentar abans de la mitja part al costat del 
cadafal de l’Ajuntament. Un jurat especialitzat valorarà i puntuarà les truites.
Premis per categories: gustosa, original i ben presentada.
Col·labora: Residència l’Onada Ulldecona i Associació Juvenil Jóvens Falduts.

22.30 h
A la Sala de Plens de l’Ajuntament, lliurament dels Premis del XVI Concurs de Caricatures d’Adam 
Raga (es poden consultar les bases al cartell específic).
Col·labora: Adam Raga.

23.00 h

A la plaça de l’Església, Ball de Mantons d’Ulldecona per a adults, amb l’acompanyament de 
la Banda de Música d’Ulldecona i l’actuació dels Gegants i Geganters.
Retransmissió en directe per TV Ulldecona.
En acabar, obsequi per a les parelles a la plaça Sales i Ferré.
(Els fotògrafs no professionals només podran entrar a la plaça durant els primers 15 minuts del ball).
Col·labora: Banda de Música d’Ulldecona i Colla Gegantera i de Grallers d’Ulldecona.
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09.30 h

LXIX Volta Ciclista al Montsià. Puntuable grans clàssiques, Països Catalans, Èlit sub. 21, sub. 23 i 
màster 30. “Gran premi Ajuntament d’Ulldecona”.
Recorregut: Ulldecona, Godall, Valentins, El Castell, Sant Joan del Pas, Rajolars i Ulldecona (3 voltes).
Col·labora: Penya Ciclista Montsià.

10.30 h

Al pont de l’Olivar, entrenament públic d’Adam Raga. 
Ha guanyat 4 vegades el Campionat del Món de trial indoor, 2 vegades el que es disputa a l’aire lliure. 
A més a més, ha guanyat 13 vegades el Trial de les Nacions i 7 el Trial de les Nacions Indoor. També 
ha estat campió 5 cops del Campionat estatal absolut i 3 de l’indoor.
Col·labora: Adam Raga.

11.00 h A l’Escola “Ramón y Cajal”, <<QUINA XALERA!>>. Espai de lleure perquè tots els xiquets i xiquetes 
puguin gaudir de zona esportiva, gimcana i altres activitats. Hi haurà inflables.

11.00 h
A la plaça Sales i Ferré, III Vermuth Electrònic. Amb música a càrrec de diferents DJs, servei de 
barra i aperitiu a càrrec de Jóvens Falduts.
Col·labora: Associació Juvenil Jóvens Falduts.

12.45 h Al carrer Calvari, bous de carrer de la ramaderia Hilario.
Col·labora: Comissió de bous.

17.00 h
Al Casal de Jubilats, Competició de Guinyot entre els membres de L’Associació de Jubilats i 
Pensionistes d’Ulldecona i Barris i L’Esplai.
Col·labora: l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i Barris i L’Esplai.

18.30 h

A la plaça Catalunya, Ball de Mantons Infantil (fins a 7 anys), amb l’acompanyament de la Banda de 
Música d’Ulldecona i dels Gegants i Geganters. Sortida davant del Teatre Orfeó Montsià. En acabar, 
entrega d’obsequi per als balladors i balladores.
Col·labora: Banda de Música d’Ulldecona, Colla Gegantera i de Grallers d’Ulldecona.

20.00 h

Al carrer Major, 6a Shopping & Food Night. Actuació de la Tuna Folk  i la xaranga local Bandarres 
(Consulteu programa específic).
Vesteix-te de blanc i rebràs un obsequi a l’estand de Turisme. Desfilades, degustacions 
gastronòmiques, presentació dels pubills, reconeixement als comerços i actuacions musicals, 
entre altres. Consulteu la informació específica a www.turismeulldecona.com 
Col·labora: Unió de Comerç Ulldecona.

01.30 h A la pista del poliesportiu, MACRO FESTA SONORA DANCE. Música des dels anys 80 fins a 
l’actualitat. Entrada gratuïta.
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08.30 h

A l’Av. Ramón Salomón / Ctra. La Sénia, Vol captiu en Globus (fins a les 11.30 h). 
Terrenys de Julio Nofre, Joaquin Domènech, Teresa Castell i Manolo Raga.
Inscripcions al retén de l’Ajuntament.
Preus: 5€/adult i 3€/ menors de 12 anys.

11.00 h Al carrer Sant Lluc, Llançadera de 50 m. Inflable aquàtic i terrestre. Cal que porteu banyador. 
Accessible per a nens/es a partir dels 3 anys.

11.00 h
A la plaça de l’Església, Dia Solidari amb Àfrica en denúncia de la mutilació genital femenina. 
Activitats infantils variades.
Col·labora: Grup de Dones i Tanzània Projecte.

12.45 h Al carrer Calvari, bous de carrer de la ramaderia Machancoses .
Col·labora: Comissió de bous.

17.00 h Al local de l’Esplai, Campionat de cinquet entre els socis i sòcies de l’Esplai.
Col·labora: L’Esplai d’Ulldecona.

17.00 h A la piscina municipal, Parc Infantil Aquàtic (fins a les 20.00 h).

18.00 h

A la Sala de Plens de l’Ajuntament, projecció del documental “Bref” que denuncia la pràctica de la 
mutilació genital femenina a través de les converses amb persones africanes que actualment viuen a 
Espanya.
Direcció: Christina Pitouli i el treball de Metges del Món.
Col·labora: Grup de Dones, Tanzània Projecte i l’Institut Català de les Dones.

18.00 h
A la plaça de bous, bous de plaça de la ramaderia Machancoses .
A la mitja part, bou infantil (carretilla) a càrrec d’Amics dels bous.
Col·labora: Comissió de bous, Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.

En 
acabar

A la plaça de bous, <<Tarde del fiambre volador>>. Llançament de pernils, formatges i xoriços. Premi 
als 3 primers de cada categoria.
Col·labora: Associació Juvenil Jóvens Falduts.

23.00 h

Al Teatre Orfeó Montsià, Nit de Teatre amb la representació de l’obra L’IMMORTAL, de Marc 
Angelet i Alejo Levis, amb Bruno Oro.

Sinopsi: Segur que vols viure per sempre? Estaries preparat per ser etern? Què faries si tinguessis 
tot el temps del món? L’Immortal és una comèdia dramàtica futurista on Bruno Oro es desdoblarà 
en una multitud de personatges que gaudiran, patiran o s’enfrontaran a la immortalitat. Què faries 
si haguessis d’aguantar el teu sogre fins a la fi dels temps? Què faries si haguessis de treballar en 
una feina que no t’agrada durant 200 anys? Què faries quan els teus propis fills ja fossin besavis?
Preu: socis/es 15 euros i no socis/es 18 euros.
Col·labora: Centre Cultural i Recreatiu.

Abans de començar la funció es farà el sorteig de 4 entrades dobles (4 persones + acompanyant) 
per a les funcions dels dies  22, 23 o 24 de setembre del nou espectacle de Dagoll Dagom, 
Maremar. Sota la direcció de Joan Lluís Bozo, i amb música inspirada en l’obra de Lluís Llach, 
l’obra s’estrenarà al Teatre Poliorama de Barcelona, dins la nova temporada teatral del 22 de 
setembre de 2018 fins al 13 de gener del 2019.
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09.30 h

XXXI Diada del Castell. Sortida de l’Ajuntament a peu fins al Castell.  A continuació, presa de possessió 
del nou comanador, Joan Vidal Mariné.
A continuació, joc de pistes per als infants. 
Col·labora: Centre Cultural i Recreatiu.

10.30 h

Cursa d’Orientació Urbana. Inscripcions, concentració i sortida a la plaça Catalunya. Competició 
individual i per equips. Cal portar roba i calçat adequats per caminar. Durada aproximada: 2 h.
Més informació: www.sudactiu.com.
Col·labora: CEU – Sudactiu.

11.00 h A la piscina municipal, Parc Infantil Aquàtic (fins a les 13.00 h).

12.45 h Al carrer Calvari, bous de carrer de la ramaderia Hilario.
Col·labora: Comissió de bous.

15.00 h
Al local de l’Esplai, Competició de Billar entre els membres del Casal de Jubilats de Tortosa i els de 
l’Esplai d’Ulldecona.
Col·labora: L’Esplai d’Ulldecona.

17.00 h Al Casal Jove, activitats lúdiques, futbolins, tennis taula, inflable, videojocs (fins a les 19.00 h). 
Edat: de 8 a 16 anys.

17.00 h A la piscina municipal, Parc Infantil Aquàtic (fins a les 20.00 h).

18.00 h

A la plaça de bous, bous de plaça de la ramaderia Lo Gallo.

A la mitja part, bou infantil (carretilla) a càrrec d’Amics dels bous i repartiment de caramels per 
part de les Mestresses de Casa per a tot el públic assistent.
Col·labora: Comissió de bous, Associació de Mestresses de Casa d’Ulldecona, Associació Cultural Falduda 
Amics dels Bous.

Durant 
la tarda

XVII Concurs de Samarretes de Colla i Sangriada Popular. Inscripcions la mateixa tarda al garito 
d’AMICS a la plaça de bous. Hi haurà música i festa.
Col·labora: AMICS (Activitats Musicals, Infantils i Culturals).
Patrocina: Vins Pomada, Frigorífics Montsià Sl i serigrafia Tecnoprevent.

18.00 h A la Sala de Plens de l’Ajuntament, presentació del llibre Darrere els seus talons, de Francesca Aliern.
Col·labora: Grup de Dones d’Ulldecona.

19.00 h

Al Teatre Orfeó Montsià, cinema amb la projecció de la pel·lícula ‘Doctrina: el pecat original i la 
reinserció’, protagonitzada per Jordi Reverté. 
Doctrina convida a la reflexió sobre la reinserció social de presos condemnats per delictes de llarga durada a través del personatge 
Víctor Ribas, un assassí en sèrie que passa més de vint anys empresonat.
Aquest viatge al passat de Ribas recorre els moments més impactants de la seva vida i explica l’arrel del seu problema mental 
abans d’acabar a la presó. Després exhibeix la posada en llibertat del protagonista arran de l’anul·lació de la doctrina Parot. Joan 
Frank tracta també, en aquesta cinta, que passa del cinema negre al costumisme, assumptes de “religió, terrorisme i violència de 
gènere”. 
Produeix i distribueix Dejavu FILMS amb la col·laboració, a nivell logístic, dels Ajuntaments de Berga, Granollers, Gironella i el Port 

de la Selva, i amb la col·laboració i/o el patrocini d’empreses com ACMA, LLEAL SA, Museu de la Colònia Vidal, El 9 Nou i VOTV.

Preu entrada: 5€.
Col·labora: Penya Barcelonista d’Ulldecona.

23.00 h

A la plaça de l’Església, Ball de Mantons Juvenil (de 8 a 14 anys), amb l’acompanyament de la Banda 
de Música d’Ulldecona i dels Gegants i Geganters.
En acabar, entrega d’obsequi per a les parelles a la plaça Sales i Ferré.
(Els fotògrafs no professionals només podran entrar a la plaça durant els primers 15 minuts del ball).
Col·labora: Banda de Música d’Ulldecona, Colla Gegantera i de Grallers d’Ulldecona.

00.30 h
A la pista del poliesportiu, actuació de PEPET I MARIETA i discomòbil amb DJ Benja. 
Entrada gratuïta.
Col·labora: Associació Falduda Amics dels Bous.

diJOUS 30 d’agost



10.00 h

XXVIII Diada de la Bicicleta. S’anirà a la bassa de Les Ventalles on hi haurà esmorzar per als 
participants. Concentració a la plaça Catalunya. Inscripcions al retén fins al dilluns 27 d’agost. En 
tornar, a la plaça de l’Església d’Ulldecona, se sortejarà una bicicleta.
Els/les menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats/acompanyades dels pares o d’un responsable 
major d’edat que porti una autorització firmada pels pares o tutors. És imprescindible l’ús del casc.
Col·labora: BBVA, Penya Ciclista Montsià i Associació de Mestresses de Casa d’Ulldecona.

12.45 h A la plaça de bous, vaquetes de la ramaderia Fernando Mansilla.
Col·labora: Comissió de bous.

13.30 h

A l’oficina de Turisme, Presentació de l’exposició <<Memòria Glaçada: la Gelada de 1956>> a 
càrrec de Joaquim Buj Alfara.
La mostra estarà oberta tots els dies fins al 16 de setembre.
Col·labora: Terres de Cruïlla.

17.00 h Al local de l’Esplai, Campionat de “queco” entre els socis i sòcies de l’Esplai.
Col·labora: L’Esplai d’Ulldecona.

18.00 h

A la plaça de bous, tarda de bous a càrrec d’Amics dels bous, bous de plaça i bou embolat especial 
amb les millors vaques de la ramaderia Arriazu.
Amenitzarà la tarda la xaranga local Bandarres.
Els bous seran embolats per la colla “Tradició Canareva” d’Alcanar.

A la mitja part, bou infantil (carretilla) a càrrec d’Amics dels bous.
Sorteig de 10 pernils a càrrec del CF Ulldecona.
Col·labora: Associació Cultural Falduda Amics dels Bous, Comissió de bous i CF Ulldecona.

18.00 h

Al Teatre Orfeó Montsià, projecció de la pel·lícula Escuadrón Suicida.
Sinopsi: El govern dels EUA no té clar com reaccionar davant d’una visita alienígena a la Terra 
amb intencions malignes. Ara bé, Amanda Waller, la líder de l’agència secreta A.R.G.U.S., ofereix 
una solució curiosa: reclutar els vilans més cruels, amb habilitats letals i inclús màgiques, perquè 
treballin per a ells. Sense massa opcions a negar-se, els vuit supervilans més perillosos del món 
accepten col·laborar en perilloses missions secretes, quasi suïcides, per així poder aconseguir 
netejar el seu expedient.
Col·labora: Patronat de la Passió d’Ulldecona.

22.00 h Al Casal Jove, VI sopar de pubilles, pubills, expubilles, expubills i pubillets d’Ulldecona.
Inscripcions al retén fins al dia 27 d’agost.

00.00 h Al carrer Major, desfilada de les pubilles, pubills, expubilles, expubills  i pubillets acompanyades 
de la Xaranga Local Bandarres.

00.30 h A la pista del poliesportiu, tributs oficials de MIDNIGHT RIDERS - EL ÚLTIMO DE LA FILA I 
BON JOVI. Entrada gratuïta.

A 
conti-
nuació

Discomòbil amb DJ Benja amb el millor del Pop dels 80. Entrada gratuïta.

diVENDRES 31 d’agost



11.00 h

A l’oficina de Turisme, <<Ulldecona 1936-39. Un recorregut pels racons urbans de 
la Guerra Civil>>.
Itinerari urbà. Ruta urbana per a conèixer algunes de les històries, indrets, edificis, racons, 
pedres i restes que delaten la presència que va deixar la Guerra Civil a Ulldecona.
Col·labora: Centre d’Estudis d’Ulldecona i Terres de Cruïlla.

11.00 h A la piscina municipal, Parc Infantil Aquàtic (fins a les 13:00h).

12.00 h
A l’Avinguda Terrers, “Beers & Wheels”, cursa de cotxes bojos.
Premis en metàl·lic: 200 € per al 1r classificat, 100 € per al 2n i  50 € per al 3r. 
Col·labora: AMICS (Activitats Musicals, Infantils i Culturals) i Associació Juvenil Jóvens Falduts.

16.30 h A la plaça Catalunya, Plantada de Gegants.
Col·labora: Colla Gegantera i de Grallers d’Ulldecona.

17.00 h A la piscina municipal, Parc Infantil Aquàtic (fins a les 19.00 h).

17.30 h

Al camp municipal d’esports, es disputarà la final de la Super Copa de Veterans de les Terres 
de l’Ebre, s’enfrontaran el campió de la lliga l’Amposta i el campió de copa el Vinaròs.
Col·labora:  l’Agrupació de Veterans del C.F. Ulldecona, l’Associació de Veterans de les Terres de l’Ebre, el Consell 
Comarcal del Montsià.

18.00 h

A la plaça de l’ Església, XXXI Trobada de Gegants. Cercavila de les colles de gegants i grallers 
de les poblacions: Vilaseca, Masllorenç, Vinaròs, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Benicarló, Vall 
d’Algorfa, Nulles, Tarragona, Amposta, Villalonga del Camp i Ulldecona.
Itinerari: Plaça Catalunya – Av. Ramón Salomón – Carrer Guifré – Murada de Dalt – Carrer Calvari 
– Plaça Sales i Ferré – Carrer Major – Plaça de l’Església – Carrer Major – Carrer del Mar – Carrer 
Vicent Aubà fins al pavelló.
Col·labora: Colla Gegantera i de Grallers d’Ulldecona.

20.00 h A la pista coberta, concert de l’ORQUESTRA KRYPTON SHOW. Entrada gratuïta.

00.30 h A la pista coberta, ball amb L’ORQUESTRA KRYPTON SHOW. Entrada gratuïta.

En 
acabar

Discomòbil amb DJ Muk. Entrada gratuïta.

diSSABTE 1  DE SETEMBRE



11.00 h

A la plaça Sales i Ferré, Jocs Gegants Infantils Jugantots per a gaudir amb tota la família 
(fins a les 14.00 h).

JUGANTOTS! És una col·lecció exclusiva de 20 jocs gegants tradicionals de fusta:
Joc de l’Oca, Tres en ratlla, Qui és qui?, Loopings, Dòmino, Punteria, Aneguets, Tangram, El Penjat, 
Mikado, La Pesca, Indiakes, Parxís, Dames, OX, Golf, Anelles, Bowling, Jenga Max, Grand Prix... 

Diferents, originals i divertits per a tota la família. Construïts artesanalment, tots els jocs tenen la fusta 
com a element principal, fet que els fa molt atractius i agradables al tacte. Pintats a mà, amb colors 
alegres que inciten al joc i a la participació.

12.00 h A la plaça de l’Església, Exhibició Castellera amb la Colla del Xics i Xiques del Delta, Torraires de 
Montblanc i Muixeranga de Vinaròs. Concentració a l’Ajuntament.

18.00 h

Desfilada de carrosses i carnaval d’estiu; gran batalla de confeti, serpentina i caramels. 
Amb l’acompanyament de la Banda de Música d’Ulldecona i els Grallers i Manotes d’Ulldecona.

Hi haurà premis a càrrec de Jóvens Falduts per a les millors carrosses i disfresses de joves, tenint 
en compte l’originalitat, l’elaboració artesanal, l’impacte visual, el colorit, la innovació i l’atreviment. 
*Les carrosses d’entitats i associacions no entren al Concurs.

Totes les carrosses s’han d’inscriure al retén i han de dir si porten música o no. Dia límit d’inscripció: 
dilluns 27 d’agost.

Itinerari: sortida del Pg. Estació, C. Mar, Pl. Sales i Ferré, C. Major, Pl. Diputació, C. Jacint Verdaguer, 
Murada de Dalt, C. Calvari, Pl. Sales i Ferré, C. Major i final a la Pl. Església.

Col·labora: Banda de Música d’Ulldecona, Colla Gegantera i de Grallers d’Ulldecona, 
Associació Juvenil Jóvens Falduts.

20.30 h A la pista del poliesportiu, Cantada d’havaneres a càrrec del Grup d’Havaneres Balandra.
A la mitja part s’oferirà licor de cafè per a tothom.

21.30 h
Als Bucs d’Assaig, festa <<Lo principi del final>> amb música i servei de barra per acomiadar les 
festes (fins a les 02.00 h).
Col·labora: Associació Juvenil Jóvens Falduts.

23.00 h
Final de les Festes Majors 2018 amb un espectacular castell de focs artificials a càrrec de 
Pirotècnia Tomàs, a l’Av. Ramón Salomón / Ctra. La Sénia.
Terrenys de Julio Nofre, Joaquin Domènech, Teresa Castell i Manolo Raga.

dIUMENGE 2 DE SETEMBRE



17.30 h
Al camp municipal d’esports, partit de lliga de la segona catalana entre el CF Ulldecona i 
el CD Tortosa.
Col·labora: CF Ulldecona.

20.00 h Santa Missa de la Solemnitat de la Verge de la Pietat a la Parròquia de Sant Lluc.

22.00 h

Rosari, Novena i Processó dels “Farolets” i ofrena a la Mare de Déu de la Pietat. Hi participaran 
les autoritats, entitats i pubilles, sectors, associacions religioses, confraries i qualsevol persona que 
vulgui fer una ofrena a la Mare de Déu.
Col·labora: Confraria Mare de Déu de la Pietat.

Tot 
seguit

Al carrer Guifré, Tribut de Carnaval d’Estiu.
Música en directe amb les millors versions del <<Tribut de Tributs, 20 anys de Tribut>>.
Actuaran: Rock’A’Willy, Blurred Colors, Look Ass & The Cults, Más vale ser punky que 
maricón de playa, Ràdio Ulldecoven i Family XX.
Veniu disfressats/disfressades a la festa temàtica en versió estiuenca!! Xalera assegurada!!
Col·laboren: AMICS (Activitats Musicals, Infantils i Culturals), els grups de música locals, Pub Catra i 
Pub Glops.

10.00 h 
a 

12.00 h

Jornada de portes obertes al Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre Abrics de l’Ermita. 
Entrada gratuïta.
Col·labora: Conficon.

10.00 h
Visites guiades gratuïtes a les Pintures Rupestres: Centre d’Interpretació i abrics de l’ermita. 
Dificultat baixa, es recomana calçat còmode i gorra. 
Col·labora: Conficon.

11.30 h
Missa solemne a l’Ermita de la Pietat, en honor a la Mare de Déu de la Pietat, Patrona d’Ulldecona, 
amb l’assistència de les autoritats i pubilles.
Col·labora: Confraria Mare de Déu de la Pietat.

12.00 h
Visites guiades gratuïtes a les Pintures Rupestres: Centre d’Interpretació i abrics de 
l’ermita. Dificultat baixa, es recomana calçat còmode i gorra.
Col·labora: Conficon.

13.30 h A l’Ermita de la Pietat, repartiment de la <<Paella d’Ulldecona>>.
Inscripcions fins al dilluns 3 de setembre al retén. Preu: 2 €.

12.30 h A la plaça de l’Església, Acte Institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
A continuació, concert de la Banda de Música d’Ulldecona.

dISSABTE 8 DE SETEMBRE

dIUMENGE 9 DE SETEMBRE, Diada de l’ermita

dImarts 11 DE SETEMBRE, Diada Nacional de Catalunya 

Actes pOSTERIORS



NOTES

• Tots els actes del programa estan organitzats per l’Ajuntament i col·laboren les entitats que en cada cas 
s’especifica (els que estan organitzats per particulars o empreses ho indica expressament).

• L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil ajudarà en l’organització i desenvolupament dels actes que 
es duran a terme durant les festes, per la qual cosa es prega seguir les indicacions que puguin donar.

• Els terrenys de la plaça de bous són cedits per José Ollé, Josep Millán, la Cooperativa Agrícola 
d’Ulldecona i l’Ajuntament d’Ulldecona.

• Aquest programa d’actes de les Festes Majors d’Ulldecona 2018 es va aprovar pel Ple Municipal el dia 17 
de juliol de 2018.

• Aquest programa (a excepció dels anuncis publicitaris) ha estat corregit lingüísticament per Maria 
Castell Escoto, estudiant de 3r any de Filologia Catalana (Universitat de Barcelona). Ha aplicat la nova 
normativa de l’Institut d’Estudis Catalans (publicació: 01/11/2016).

• L’Ajuntament es reserva el dret de poder modificar algun acte, si fos necessari, anunciant-ho degudament.

• Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol acte amb bous és totalment lliure i voluntària i que, 
malgrat que l’Ajuntament d’Ulldecona compleix íntegrament la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació 
de les festes tradicionals amb bous, sempre hi pot haver algun perill per a les persones que hi van.  

Així mateix, es recorda que, d’acord amb l’article 1 del Decret 385/2000, de 5 de desembre, del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, es prohibeix l’entrada als actes amb bous als 
infants i adolescents menors de 14 anys.

INSCRIPCIONS I VENDA ENTRADES

• Venda de tiquets del Sopar de Cabasset al retén de l’Ajuntament, fins al divendres 24 d’agost. Preu 1 €. 
El tiquet dona dret a taula/cadira i sangria o aigua de València.

• Venda de tiquets per al Vol captiu en Globus al retén de l’Ajuntament, fins al divendres 24 d’agost.                
Preu: 5 €/adults i 3 €/ menors de 12 anys.

• Nit de teatre: : representació de l’obra L’IMMORTAL al Teatre Orfeó Montsià. Venda: el mateix dia de la funció 
a les 22.00 h a les taquilles del teatre. Preu: 15 euros socis/es i 18 euros no socis/es. Venda anticipada a la 
taquilla del Teatre Orfeó Montsià el dilluns 20 d’agost i el dimarts 21 d’agost de 18.00h a 20.00h.

• Venda de taules i cadires per al ball: fins al divendres 24 d’agost al retén:

• Taula + 6 cadires totes les nits: 20 €
• Cadira: 1 €/dia
• Taula + 6 cadires una nit: 10 €

• Diada de la bicicleta: inscripcions fins al dilluns 27 d’agost al retén. Preu: 1 € .                                          
S’entrarà al sorteig d’una bicicleta).

• IV sopar de pubilles, expubilles, pubills i expubills: inscripcions fins al dilluns 27 d’agost al retén. Preu: 16 €.

• Carrosses i colles de disfresses: inscripcions fins al dilluns 27 d’agost al retén; cal especificar si es porta 
música o no. Gratuït.

• Dia de la paella: fins al dilluns 3 de setembre al retén. Preu: 2 €.

Informació relativa a les Festes Majors 2018



Miquel Millàn Rambla
Banda de Música d’Ulldecona

Juan Querol Agustí
Associació cultural amics dels bous

Pep Roig Fusté
Orfeó Ulldeconenc

Lluc Gauxachs Sanz
Centre Cultural Recreatiu

Braian Queralt Sans
Penya Barcelonista Ulldecona

Enric Simó Queralt
Escola Futbol Base Ulldecona

Yassin Setti Karkich
Associació Jóvens Falduts

Iñaki Alonso Vasco 
Club Joventut - Secció Arts Marcials

Pubills
Festes 
2018



PROGRAMA D’ACTES RELIGIOSOS
FESTES MAJORS 2018

FESTA DE LA GENT GRAN
Primer diumenge de Festes, 26 d’agost

FESTA DE LES MONGES AGUSTINES
Dimarts, 28 d’agost

NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LA PIETAT 
Divendres, 31 d’agost

Dilluns, 3 de setembre
CONFESSIÓ COMUNITÀRIA

Dimarts, 4 de setembre
FESTA DE L’AMOR DE DÉU

Dimecres, 5 de setembre
FESTA DE TOTES LES QUE HEU ESTAT ESCLAVES DE LA MARE DE DÉU DE LA PIETAT

A les 11.00h A la Parròquia, Missa de la Festa de la Gent Gran del nostre poble, amb participació 
de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i de L’Esplai. 

A les 11.00h Al convent de les Monges Agustines, Missa de la Solemnitat de Sant Agustí d’Hipona.

A les 19.30h Rosari i Inici de la Novena
A les 20.00h Santa Missa

A les 19.30h Rosari i Novena
A les 20.00h Santa Missa

A les 19.30h Rosari i Novena
A les 20.00h Santa Missa
 Organitza: el Sector Mare de Déu de la Salut i el Grup de Voluntaris de Caritas Parroquial.

A les 19.30h Rosari i Santa Missa
A les 22.00h Novena. Confessió Comunitària
 Organitzen: el Sector Sant Cristòfol i la Confraria del Carme.

A les 19.30h Rosari
A les 22.00h Novena i Missa votiva del Sagrat Cor de Jesús
 Organitzen la festa: els sector Sants Màrtirs i Mare de Déu del Roser; Mans Unides i 

la Confraria del Sagrat Cor de Jesús.

A les 19.30h Rosari
A les 22.00h Novena i Santa Missa. Convidem a totes les que en el seu moment han estat 

membres de les juntes de les Esclaves.
 Organitzen: el sector Sant Antoni i  Confraria Sant Sepulcre.

Dissabte, 1 de setembre

Diumenge, 2 de setembre



PROGRAMA D’ACTES RELIGIOSOS
FESTES MAJORS 2018

Dijous, 6 de setembre
EXALTACIÓ DE L’EUCARISTIA

Divendres, 7 de setembre
FESTA DE TOTES LES QUE HEU ESTAT FILLES DE MARIA

Dissabte, 8 de setembre
OFRENA FLORAL A LA MARE DE DÉU  DE LA PIETAT

Diumenge, 9 de setembre
FESTA DE L’ERMITA

PUIX SOU LA NOSTRA PATRONA,
SENYORA DE LA PIETAT

A les 19.30h Rosari
A les 22.00h Novena i Santa Missa.
 Organitza: el sector Sant Pasqual , l’Adoració Nocturna i els Majorals de la Confraria 

del Santíssim Sagrament.

A les 19.30h Rosari
A les 22.00h Novena i Santa Missa. Convidem a totes les Juntes de les Filles de Maria
 Organitzen: el Sector de la Puríssima i el Sector St. Vicent.

A les 20.00h Santa Missa de la solemnitat de la Verge de la Pietat.
A les 22.00h Rosari, Novena i processó dels “Farolets” i ofrena a la Mare de Déu de la Pietat.
 Hi participen les autoritats, entitats civils amb les pubilles, els sectors, associacions 

religioses, confraries i qualsevol persona que vulgui fer una ofrena a la Mare de Déu.
 Organitza la festa: Confraria Mare de Déu de la Pietat.

A les 11.30h MISSA SOLEMNE, a l’ermita, EN HONOR A LA NOSTRA PATRONA LA MARE DE 
DÉU DE LA PIETAT.

 Organitza: la Confraria de la Mare de Déu de la Pietat.
A les 19.30h A l’església parroquial: rosari.
A les 20.00h SANTA MISSA EN HONOR DE LA VERGE DE LA PIETAT.

Dimecres, 12 de setembre
SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE LA PIETAT PATRONA D’ULLDECONA

A les 19.00h MISSA EN HONOR DE LA PIETAT, al Convent de les Monges Agustines.



Sopar de cabasset

divendres 24 d’agost

dimarts 28 d’agost

dissabte 25 d’agost

DOLCE VITA

ORQUESTA BAHIA

PEPET I MARIETA

SONORA DANCE

dijous 30 d’agost



divendres 31 d’agost

dissabte 1 de setembre

divendres 31 d’agost

diumenge 2 de setembre

TRIBUT EL ÚLTIMO

KRIPTON

TRIBUT BON JOVI

HAVANERES BALANDRA







XARANGA BANDARRES

TUNA FOLK

shopping night

shopping night

Torraires
de Montblanc Muixeranga  

de Vinaròs

La colla de xiqüelos 
i xiqüeles del Delta

EXHIBICIO CASTELLERA
Diumenge 2 de setembre

Parc
Aquatic Infantil

a la piscina

Espectacle shopping night
Dimarts 28 d'agost



dimecres 29 d’agost

diumenge 2 de setembre
CAMINS DE VENT

Muixeranga  
de Vinaròs

Al carrer Sant Lluc

Inflables

Altres

QuinaXalera! Dimarts 28 d'agost a les 11.00h Dimecres 29 d'agost 

a les 11.00h

Dimecres 29 d'agost 

de 17.00 a 20.00h

Dijous 30 d’agost i 

dissabte 1 de setembre

D’ 11.00 a 13.00h

 i de 17.00 a 20.00h.

Parc
Aquatic Infantil

a la piscina





Sorteig de 4 entrades dobles per al nou espectacle de Dagoll Dagom, 
“Maremar”  el dimecres 29 d’agost a les 23:00h. abans de començar la 

representació de l’obra “L’IMMORTAL” al Teatre Orfeó Montsià.



XXXI Diada del Castell
Sant Joan ens obre la porta a l’estiu. L’estiu és, per a molta gent, sinònim de vacances, de viatges i de festa. Per damunt de tot, 
festa; moltes poblacions celebren les seues festes patronals i moltes que les celebraven a l’hivern s’ho han muntat per celebrar-
les a l’estiu, o bé les han canviat als mesos de la calor i s’han inventat un nou patronatge, o fan festes de caràcter commemoratiu 
d’algun fet històric amb relació a la vila. El cert és que tots els pobles volen tenir a l’estiu uns dies de celebració. Sense anar més 
lluny, el nostre poble. L’any 1964, aprofitant l’avinentesa del fet que eren les Quinquennals, es van instaurar les Festes Majors al 
setembre i es va deixar Sant Lluc amb la legítima. Però el poble no en va tenir prou amb això de fer-les al setembre, sinó que les va 
moure cap a finals d’agost. Ara ja no sabem si celebrem les festes de la Verge de la Pietat, de Sant Agustí o de Sant Bartomeu, que 
solen caure dins la setmana.
Un podria pensar que hem perdut el rumb, o bé que les festes han de tenir un caire únicament festiu en detriment del sentit patronal 
religiós. Molts opinaran que la cosa ha d’anar per ací; d’altres, sobretot la gent gran, pensaran que no té sentit celebrar Festes Majors 
sense tenir un referent religiós.
No obstant això, és d’agrair que almenys el nostre poble ha fet de les Festes Majors una rutina d’actes i diades. Si coneixes les 
dates, sabràs que el dilluns a la nit hi haurà el Ball de Mantons; el diumenge, carrosses; el dissabte, la segona trobada de gegants... 
Des de fa uns quants anys, és costum celebrar el dijous la Diada del Castell (un dia a l’any honorem en certa manera la nostra 
història). El castell és un edifici singular situat en un lloc que, en el passat, tenia gran valor estratègic (ho testimonia el fet que 
ja era habitat cap al segle VII aC). Hi passen els romans, els àrabs i, cap a l’abril de 1222, els nostres avantpassats gaudeixen de 
carta de ciutadania. Hi viuen fins que creixen tant que el castell es queda menut i decideixen baixar a la foia de Sant Lluc. El poble 
creix i es fa gran en un altre lloc, però el castell roman i segueix tenint 
la seua importància. Fins que cau a les urpes dels de Madrid, que amb 
hàbits de fer caixa el venen i passa a ser una masia. L’ús com a corral 
de gallines i ovelles el va deteriorar. Sortosament, però, l’Ajuntament del 
poble va aconseguir comprar-lo i donar-li la titularitat al poble. Després 
s’hi van fer unes actuacions que ens descobriren construccions i objectes 
que, antigament, es van colgar baix dels bancals i es van fer per conrear 
cereals i ametllers. Per tant, el poble va descobrir una part del castell que 
ens parla de la seua quotidianitat; una part més humana i menys guerrera. 
En definitiva, els nostres avantpassats ens van llegar un patrimoni, el qual 
estem obligats a conservar, ja siga celebrant la Diada o bé buscant una 
utilització de l’espai, perquè el castell siga el referent del poble i de la seua 
gent; perquè ens el fem nostre. 
És un honor que m’enorgulleix que el CCR haja pensat en mi per ser el nou 
comanador. Vos convido a celebrar tots junts el nostre patrimoni durant 
la Diada del Castell; fem-lo nostre encara que només siga per un dia.

Joan  Vidal





Bases del  
16è Concurs  

de l’adhesiu  
d’ADAM  

RAGA 
(estiu 2018)

L’Ajuntament d’Ulldecona, d’acord amb Adam 
Raga, convoca un concurs de dibuixos de tipus 
caricatura i d’aspecte simpàtic sobre la figura 
d’Adam Raga amb la seva moto TRS de trial, 
amb la finalitat de fer adhesius i altres articles 
publicitaris.

 Podran participar-hi totes les persones 
que ho desitgin, tant de forma individual com 
col·lectiva.

 El disseny s’haurà de presentar, preferent-
ment, en format digital (a través de l’e-mail). També 
es podrà presentar, però, sobre paper Din A4. 

 Es podrà fer servir com a inspiració qualse-
vol fotografia dels anys 2017 i 2018. 

 Els dissenys es podran lliurar personalment 
o enviar-se a ports pagats (correctament 
empaquetats per evitar desperfectes) a 
l’Ajuntament d’Ulldecona, C/ Major núm. 49, 
43550, Ulldecona.
Altrament, es pot enviar al següent correu 
electrònic:  
adam@adamraga.com.
 El termini de presentació és el dia 26 d´Agost de 
2018 a les 14.00 hores.

 Els dibuixos premiats quedaran en propietat 
d’Adam Raga i en podrà fer l’ús que cregui 
convenient.

 El premis seran els següents:
 1er: 400 € i un obsequi  
 2on:  100 € i un obsequi
 3er:   50 € i un obsequi

 Els premis es repartiran el dilluns 27 d’agost 
a les 22:00 h. al Saló de Plens de l’Ajuntament 
d’Ulldecona. Els entregarà el propi Adam Raga.

 El jurat estarà format per persones relacio-
nades amb el món del trial i del disseny. 

 El jurat podrà declarar desert el premi si 
considera que els dissenys presentats no tenen 
suficient nivell de qualitat. El veredicte del jurat 
és inapel·lable. 

 El fet de participar en el concurs implica 
l’acceptació de les bases, del veredicte i de les 
decisions del jurat. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



䌀伀一一䔀䌀吀䄀吀匀 
䄀䴀䈀 唀䰀䰀䐀䔀䌀伀一䄀

䈀漀渀攀猀 䘀攀猀琀攀猀℀℀

䤀一吀䔀刀一䔀吀
䘀䤀堀

䴀툀䈀䤀䰀匀䔀一匀䔀 䰀촀䴀䤀吀匀
匀䔀一匀䔀 䌀伀䴀倀刀䴀䤀匀伀匀

倀刀伀䐀唀䌀吀䔀 䬀䴀⸀ 　



Exposició de pintura 

de FÉlix Mas
Inauguració divendres
24 d’agost a les 20.30 h

LLOC:
CASA DE CULTURA

HORARI: 

DE 18.00 A 21.00 hores

Organitza:

doctrina
LLOC: TEATRE ORFEÓ MONTSIÀ

Dijous 30 d’agost

A LES 19.00 HORES

PREU ENTRADA: 5 €

Tombola Mans Unides 
durant totes les festes









+ INFO AL TEU AJUNTAMENT O AL 977 57 30 34





Vine a visitar-nos
C. Major, 212, cant. Camí de la Roja

Compartim 
les festes 
amb tu!



www.jotajotape.com

Vine a visitar-nos
C. Major, 212, cant. Camí de la Roja

Compartim 
les festes 
amb tu!









Plans Castellets, s/n  43550   Ulldecona   (Tarragona)  
Tel. 977 72 09 09 - Fax 977 72 10 14   tapizadosqueralt@gmail.com



Bones Festes Majors!
ESTABLIMENT DE MÉS DE 100 ANYS!!





 



   AMPOSTA 
    CTRA. EIX DE L’EBRE, KM 0’500 
    TEL. 977706319 – FAX 977706358 
    E-MAIL: badoch@badoch.com 
 

CIM VALLÉS 
SANTA PERPETUA DE MOGODA 
SECTOR C, PARCEL·LA 7, MÒDUL 29-30 
TEL. 935651170 – FAX. 935651171 

 

 



Llibres • Premsa
Material d’oficina • Objectes de regal

Major, 120 • ULLDECONA
Tel. 977 72 00 24 • Fax 977 72 08 82

Us desitgem 
unes bones 

Festes Majors

Vivim i gaudim d'aquests dies 
de festa i tradicions populars

-Ulldecona 2018- 

 -els Valentins,  la Mil iana,  Sant Joan
del Pas,  el  Castel l    i  les Ventalles-



L’EQUIP DE MARBRES SÉNIA S.A. US DESITJA BONES FESTES

TLF. 977 720 403

Hotel Ca Na Xica (Eivissa)

Coronaments de piscina a mida amb pedra natural.

Retalls irregulars per pavimentacions exteriors



Bones Festes 2018!



ASSESSORIA TÈCNICA MILIAN

ENGINYERIA I�OFICINA TÈCNICA

*�Certificats�Energètics.
*�Cèdules�habitabilitat.
*�Projectes�elèctrics.

*�Butlletins�i�certificats�elèctrics.
*�Taxació�Valoració�immobles.
*�Llicència�obertura�negocis.
*�Projectes�magatzems�i�Naus.

Carrer Adell , 18 .
43550 Ulldecona.

info@certify.es
www.certify.es

Tel.�661026399-�977720799

Demani�el�seu�pressupost
sense�compromís.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camí Sant Francesc s/n 
12549 – Betxí – Castellón 

964 623 000 
Info.betxi@sanalfonso.es 

 

Pol. Industrial Valldepins s/n 
43550 – Ulldecona - Tarregona 

977 573 202 
Info.ulldecona@sanalfonso.es 

 





REACONDICIONADO DE TODA CLASE DE VÁLVULAS DE LA INDUSTRIA
PETROQUÍMICA, QUÍMICA, TÉRMICA Y EN GENERAL

COMPUERTA - GLOBO - RETENCIÓN - MARIPOSA - BOLA 
MACHO (CAMISA TEFLÓN), MACHO (METAL METAL)

TAJADERA - SEGURIDAD - REGULACIÓN - CONTROL - RECIRCULACIÓN - ETC...

Poligon Industrial Valldepins   c/ Brussel·les, parc. 39 Tel. 977 720 255   Fax. 977 720 564
E-mail: tgilabert@tgilabert.com  www.tgilabert.com  43550 ULLDECONA (Tarragona)









Col·lecta a Ulldecona, 26 d’agost de 2018
La col·lecta a Ulldecona, organitzada per la Junta Local de 

l’AECC d’Ulldecona tindrà lloc el primer diumenge de les Festes Majors,
dia 26 d’agost de 2018 en dues taules petitòries

instal·lades a les places de l’Església i Sales i Ferré
ESPEREM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ. MOLTES GRÀCIES

Junta Local de l’AECC d’Ulldecona

Informació sobre els serveis de l’AECC al 977 22 22 21



us desitja 
Bones Festes 2018

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura


