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LESMOLES



Salutació de l’Alcaldessa
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LESMOLES Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes d’Ulldecona, dels Valentins, Barri 
Castell, Sant Joan del Pas, Les Ventalles i la Miliana; 

Arriben unes festes especials que fins a darrera hora han estat penjant 
d’un fil. Vivim en temps de constant incertesa i inclús el que veieu escrit 
és simplement “previsió d’actes”. L’últim any i mig hem deixat de fer moltes 
coses i hem suspés desenes d’actes. Esperem que ara però, res impedeixi 
la celebració preparada, però sabem que tot està supeditat a la situació 
sanitària, al risc de rebrot i, en definitiva, al que ens permeti la pandèmia 
de la covid-19. 

Tot i que encara no hem pogut recuperar l’antiga normalitat, anem millo-
rant i esperem poder tornar a compartir moments en col·lectivitat, amb 
amics i amigues, amb la família, gaudint dels actes que entitats i Ajunta-
ment hem organitzat, amb molt d’esforç per garantir-hi la seguretat. No 
serà com recordem, però sí que ens oferirà l’oportunitat de viure les festes 
de nou.

Venim d’uns mesos molt complicats i encara ens hem de moure amb molta cautela, però també te-
nim clar que cal anar recuperant terreny. Els darrers mesos han estat extremadament difícils i tenim 
ganes acumulades de festes, de sortir, de xalar … però hem de ser conscients que el virus continua 
entre natros. Ho podem fer tot, però amb les mesures d’autoprotecció personal i col·lectiva oportunes. 
Distància, neteja de mans, mascareta i ventilació. Les quatre normes bàsiques que no hem d’oblidar en 
cap moment, tampoc els propers dies festius. 

Tots els actes estan condicionats a la normativa actual que, entre altres coses, marca l’obligatorietat de 
tancar tots els establiments, bars i restaurants, màxim a les 00.30 h i acabar les activitats i espectacles 
a la mateixa hora. Recordar-vos també que el límit per a trobades i/o reunions d’àmbit social és de 10 
persones.  

Som conscients que no estem davant unes festes ideals per a moltes persones, sobretot per als més 
jóvens, ja que estem acostumats a uns horaris molt diferents per exemple, però la realitat és la que 
és i la disjuntiva actual era, fer festes amb els controls, les mesures i les condicions que ens marque la 
legislació vigent, o no fer res. 

És evident que tots tenim la necessitat de poder sortir i socialitzar, la necessitat que el poble continuï 
endavant. Sabem ja abans de començar, que uns perquè fem massa, altres perquè fem massa poc i 
altres perquè no ho fem en els horaris que els van bé a ells personalment o al lloc que els agradaria, les 
crítiques ens arribaran per totes bandes. Però, tenim molt clar, com a responsables polítics que gover-
nem per a tot el poble, que per una banda hem de preservar la salut pública (també la salut mental) i 
evitar riscos innecessaris; i per l’altra cal impulsar accions per dinamitzar l’economia local. En el nostre 
cas, tenint present que la cultura, l’esport, el lleure i la gastronomia, són sectors molt importants del 
nostre teixit econòmic, a la vegada que són també font de salut i benestar.  Trobar l’equilibri és difícil, 
però no impossible. Estem segur que amb la col·laboració de tothom ho aconseguirem i podrem gau-
dir d’unes festes sense ensurts.  

No vull deixar de passar l’oportunitat d’agrair a Marta Ponce Callarisa, que hagi acceptat el repte de 
ser la nostra pregonera aquest any. És Doctora en Medicina Humana i immunòloga, i representa bé 
el talent del nostre poble, exemple de constància i treball per assolir grans fites en l’àmbit personal i 
professional.  

A la vegada, vull també agrair la implicació d’entitats, associacions, de la comissió de bous, de la recent 
creada comissió de festes (que quasi no ha pogut ni estrenar-se però que esperem consolidar en pro-
pers anys), de tot el personal de l’Ajuntament d’Ulldecona, de la Policia Local, de les pubilles, pubilletes 
i les seves famílies i, com no, especialment destacar el treball de les regidores de Cultura i Festes i de la 
resta de companys/es del govern municipal. 

Amb moltes dificultats sobrevingudes, però Ulldecona segueix avançant. Amb l’esperança de tornar 
a allò que enyorem i amb la il·lusió de retrobar-nos aquests dies festius. No ens podrem veure els 
somriures, però estic ben segura que sota les mascaretes hi seran, expressant l’alegria que sempre ens 
donen les nostres festes.

Bones festes a tothom, precaució i coneixement. Una abraçada,

Núria Ventura
Alcaldessa d’Ulldecona
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Us desitgem molt bones festes!
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Estimats falduts, faldudes i tots i totes els que també estimeu Ull-
decona,

Pareixia que no arribaria mai este dia! Tornen a ser festes! No cal dir 
en quantes ganes les esperem després d’este quasi any i mig tant 
dur que tots hem passat, haguéssem estat on haguéssem estat, 
perquè malauradament ens ha tocat a tots. 

Afortunadament però, ens n’estem sortint i, gràcies als avanços 
científics i al treball dur de moltes persones, podem tornar a jun-
tar-mos i celebrar tantes coses que tenim pendents.

Tot i fer molts anys que estic fora per motius professionals, encara 
no m´he acostumat (algú s’acostuma algun dia a deixar casa seua?) 
i trobo a faltar el poble, trobo a faltar Ulldecona. Òbviament, com 
tots els que estem fora, família i amics, però també trobo a faltar 
quan no he pogut estar a Festes Majors, trobo a faltar sortir a La 
Passió, tocar en la banda, ser monitora de colònies, passejades pel 
Montsià i aquell gust d’anís dels periquillos. Per això, estic més que 
contenta i agraïda i me sento molt afortunada per este privilegi 
que és ser pregonera de les Festes Majors d’Ulldecona. 

Els científics, quan parlem en públic, només parlem d´experi-
ments i troballes, i en un altre idioma. Per això ara tinc un repte 
davant, però intentaré que el pregó sigue el primer tast d´unes 
festes inoblidables i tan esperades. Vos desitjo a tots i totes molt 
bones Festes Majors 2021!

Marta Ponce Callarisa

Salutació de la Pregonera



Us desitja
bones festes! 

Dissenys molt vius 
que s’adapten a tu



Salutació de la Regidora

Estimats/des veïns i veïnes,

Ha tornat a arribar la nostra Festa Major, unes Festes que esperàvem 
poder celebrar amb normalitat però, malauradament, no pot ser així. 
Venim d’un any 2020 molt dur i complicat, on la nostra vida a tots els 
nivells, ha sofert molts canvis i ens hem hagut d’adaptar i renunciar a 
moltes coses de les que abans fèiem. Ningú es podia arribar a imaginar 
que això pogués succeir.

Tots teníem l’esperança que aquest 2021 fos el final d’aquest malson 
que estem vivint però, no ha estat així, tornem a estar en un moment 
complicat on la COVID-19 continua estant present.

Vull aprofitar aquestes línies per donar el meu suport i el de tot el Con-
sistori a totes les persones que han patit i pateixen els efectes de la 
pandèmia, algunes d’elles, han sofert la pèrdua d’un familiar, amic o 
conegut. 

També voldria agrair a tothom els esforços que han fet per fer compa-
tible la vida al nostre poble en els moments més difícils. Gràcies a la 
solidaritat de tots hem pogut superar-los. 

Les Festes Majors 2021 les hem programat, sabent perfectament que 
no és el que tothom voldria però, la nostra voluntat ha sigut programar-les amb responsabi-
litat i vetllant sempre i en tot moment per la salut de tothom.

Hem d’estar oberts a molts canvis d’horaris i d’ubicacions d’actes tan emblemàtics com el Ball 
de Mantons o els Bous de plaça, eixos centrals de les nostres Festes, com us he dit abans, la 
prudència i la responsabilitat ha d’estar al capdavant de tot. La situació actual de la pandèmia 
i les mesures que s’han de seguir, no ens deixen molt d’espai per maniobrar. Per tant, creiem 
que val la pena fer aquests canvis si el resultat és poder gaudir de tots aquests actes tan nos-
tres amb la màxima seguretat possible.

Aquest any la nostra Pregonera es la Doctora Marta Ponce Callarisa, Doctora en Medicina 
Humana, immunòloga. Actualment està treballant a Oxford en l’àmbit del control de qualitat 
del VMIC – Centre de Manufacturació i Innovació de Vacunes. Una persona jove del nostre 
poble que com moltes altres, són un orgull per a tots natros, gràcies per haver acceptat tot i 
les dificultats. Mil gràcies. 

Vull agrair a les Entitats del nostre poble la col·laboració en aquest programa de festes, així 
com, l’esforç que moltes d’elles han fet durant l’any passat i aquest, per lluitar per a que la 
Cultura estigui viva, tot i l’esforç que això comporta.

Donar les gràcies també a la comissió de Festes, malgrat que no hem pogut treure tot el ren-
diment que volíem, perquè la situació que vivim no ens ho ha permès, però, no us va fer por 
i us vàreu presentar com a voluntaris, l’any que ve podrem treballar més i millor.

Agrair també a la nostra Reina de Festes, Paula Ricart Mulet, a les Pubilles i Pubilletes que en 
un any com aquest, estiguin presents a la nostra Festa Major, elles fan, sense dubte que tot 
sigui més lluït. 

Sols em queda desitjar-vos que gaudiu d’aquestes festes amb il·lusió però, amb la màxima 
prudència i responsabilitat i l’esperança de que vindran anys millors.

Bones Festes a tothom

Mònica Fabra Miralles
Regidora de Festes i Barris



C/ Major, 212 Cant. Cami de la Roja, Ulldecona Telf. 977194477
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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 
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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 

 



Mariona Minguella
Dietista i Nutricionista, especialitzada 
en educació alimentaria.
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Segueix- me a Instagram

@entrete.es
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Nova màquina de rentat 
ISTOBAL M’START amb 
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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



Plans Castellets, s/n 43550 
Ulldecona (Tarragona) 

Tel. 977 72 09 09
Fax 977 72 10 14

 tapizadosqueralt@gmail.com
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Major, 33 · Santa Bàrbara · Tel. 977 71 94 63
C/ Calvari, 52 · Ulldecona · Tel. 977 57 34 48

SERVEIS PROFESSIONALS

Revisions optomètriques completes · Teràpia visual · Optometria infantil
Adaptació de lents de contacte (astigmatisme, progressives, de color...)
ORTO-K (lents de contacte us nocturn · Control de miopia · Tonometria 

Topografia corneal · Especialistes en progressius · Audiologia

Financiació fins a 6 mesos sense interessos



Escolta millor. Somriu més.
Gaudeix de la vida i del món
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Hola a tots i a totes.
Sóc Paula Ricart Mulet i tinc 17 anys. Aquest any he 
cursat 1r de batxillerat en la modalitat de Ciències 
Socials.
Com cada estiu, a excepció de l’any passat, tenim 
moltes ganes de celebrar la setmana més esperada 
dels falduts i faldudes; les festes Majors d’Ulldecona. 
Aquest any ens toca a les meves amigues i a mi ser 
les protagonistes d’aquesta setmana tan especial, 
per això, estic molt entusiasmada.
Aquest any tinc l’orgull de representar el barri 
Sant Joan del Pas i Rajolars. Estic molt contenta 

de representar el poble dels meus iaios, el qual he 
conegut des de petita.
A més a més aquestes festes tinc el plaer de poder 
ser la reina d’Ulldecona i dels Barris, la qual cosa em 
sento molt afortunada.
Encara que aquest any no es pugui celebrar com 
sempre, es farà el possible per gaudir-les molt i 
celebrar tots els actes possibles. Us esperem a 
tots!
Us desitjo molt bones festes 2021

Paula Ricart Mulet
SANT JOAN DEL PAS I ELS RAJOLARS
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Hola em dic Nayara i tinc 6 anys. I estic fent 
1r de primària.
Estic molt contenta de ser pubilleta de les 
Festes Majors i poder representar aquesta 
associació, però sobretot agrair-li a la meva 
àvia M. Cinta per haver-me apuntat en el seu 
dia a ser pubilla, ja que a ella li feia molta 
il·lusió poder veure’m vestida de princesa, i sé 
que on estiguis em veuràs i estaràs amb mi 
en aquest dia tan bonic. T’estimo iaia.
Gràcies i bones festes a tots

Hola! Soc Arlet i tinc 7 anys.
He acabat 1r m’agrada molt anar a l’escola, 
les matemàtiques, l’anglès, llegir i jugar amb 
les amigues i amics.
Dels 4 anys que practico patinatge, per això, 
quan seré gran vull ser mestra i entrenadora 
de patinatge. També faig twirling i capoeira.
Havia de ser pubilleta l’any passat, però a 
causa del virus, tothom ens vam quedar sense 
poder fer i gaudir de moltes coses. Així que 
aquest any, espero disfrutar-les, encara que 
seran diferents, però les recordarem sempre.
Bones festes a tothom!

Nayara Cano Gracia
ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA

Arlet Faubel Làzaro
ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA

Pubilletes
2021



Les quinquennals de 1984 el meu papa va ser 
pubillet, 37 anys més tard, em toca a mi ser 
pubilleta de les Mestresses de Casa.
Soc Noa Moreno Verdiell, tinc 5 anys, faig P5 i 
vaig a la classe dels gatets. Tinc una germana 
molt bonica que es diu Lia i l’estimo molt. 
Voleu saber com soc?
M’agrada saltar, passejar les meues gossetes 
(Fada, Nit, Quina i Blanqui), anar a la granja 
a cuidar els «patets», fer terra fina, fer fang 
i embrutar-me, saltar els tolls quan plou , 
nadar, jugar en les nines, anar en bici ... tots 
estos moments m’agrada compartir-los en 
los meus amics i meues amigues, en Emma i 
Àlex i en la meua família. Així soc jo!
Estes festes seran especials i m’ho passaré 
molt bé en la meua amiga Mariona.
Bones Festes a tots i a totes!

Noa Moreno Verdiell
ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA

Hola em dic Mariona, tinc 6 anys i aquest 
any seré pubilleta de les Festes Majors 2021. 
Represento a l’Associació de Mestresses de 
Casa d’Ulldecona. Estic molt contenta perquè 
la meua amigueta Noa, també és pubilleta i 
ens ho passarem molt bé. Encara que seran 
unes festes diferents, les viuré i gaudiré al 
màxim.
El que més m’agrada de les festes, és la Nit 
del Pregó, els bous i el ball de mantons.
M’agrada molt anar a l’escola i jugar amb els 
meus amics i amigues. També vaig a música i 
anglès.
Desitjo a tots que tingueu unes bones festes 
majors 2021.

Mariona Raga Alifonso
ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA

Pubilletes
2021



Hola, soc Ruth Marzal Barreda, tinc 16 anys i estic 
cursant 1r de Batxillerat Científic a l’Institut Manuel 
Sales i Ferrer d’Ulldecona. Aquest any represento 
a l’entitat Amics dels Bous, jo i la meva família 
sempre hem estat vinculats en aquesta associació, 
ja que no faltàvem mai a una tarda de bous, amics 
i sobretot els espectaculars entrepans per a sopar 
de La Cantina.
Des de petita he pensat en l’any que em tocaria 
passejar-me pel carrer Major amb un vestit blanc, 
i gaudint de les Festes Majors en totes les meves 
amigues i amics, per fi aquest any ja ha arribat i 

no podem estar més emocionats i emocionades, ja 
que en els temps que estem vivint igualment podrem 
tenir les nostres festes i podrem tornar un poc a la 
normalitat, tenim moltes ganes de tornar a ballar 
el Ball de Mantons, gaudir dels Bous al Carrer i 
si potser tornar a cantar les cançons de Pepet i 
Marieta a les nits de ball.

Falduts i faldudes, espero que passeu unes molt 
bones festes Majors 2021, ja que després de tant 
de temps les gaudirem com mai. Molt Bones Festes 
i si als bous.

Ruth Marzal Barreda
ASSOCIACIÓ CULTURAL FALDUDA AMICS DELS BOUS



Hola falduts i faldudes!
Després de patir una de les principals pandèmies 
dels darrers segles, per fi podem anunciar amb 
alegria que comença la Festa Major del nostre poble, 
una festa que tot i ser diferent, de ben segur ens 
ajudarà a superar els difícils moments viscuts amb 
la COVID-19 i substituir-los per somriures, records i 
molta xalera.
Em presento, soc Manju Martorell Guimerà i tinc 16 
anys. Aquest any he cursat 1r de batxillerat i encara 
no tinc molt clar a què em dedicaré en un futur.
Des de ben petita mirava amb admiració a les pubilles, 

amb els seus vestits blancs i elegants, esperant que 
arribés el dia en què jo també tingués l’oportunitat 
de lluir a la Festa Major del meu poble.

Doncs bé, ha arribat el moment. Aquest any tan 
especial, l’Associació de Jubilats i Pensionistes 
d’Ulldecona i Barris, m’ha donat l’oportunitat de 
representar-los com a pubilla, cosa que faig amb 
il·lusió ja que els meus iaios formen part d’aquesta 
entitat des de fa molt de temps.

Per finalitzar, desitjar-vos a totes i tots que gaudiu 
al màxim de les Festes Majors 2021!

Manju Martorell Guimerà
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ULLDECONA



Hola falduts i faldudes!

Em dic Andrea Acuña Villagaray i tinc 17 anys. 
Aquest any he finalitzat 2n de batxillerat i enguany 
tinc el plaer de poder representar el Centre Cultural 
i Recreatiu.

Fa 12 anys que visc a Ulldecona i em puc considerar 
tota una falduda gràcies a la gent del poble. Des 
de que vaig arribar sempre he vist com cada any 
passaven noves pubilles lluint el seu vestit i bandes 
amb una alegria enorme, i pensar que ha arribat el 
moment per presentar el nostre poble a les meves 

companyes i a mi.
Aquest any les Festes Majors són molt esperades 
per tothom ja que, l’any passat no les vam poder 
celebrar, tot i que aquest any no seran iguals, 
esperem que puguem gaudir de la millor manera 
possible tots junts.
Per finalitzar, em queda donar les gràcies a la meva 
entitat, a tota Ulldecona i com va dir el meu germà 
donar les gràcies a mossèn Javier Obon Molinos per 
reunir a la meva família en aquest magnífic poble.
MOLT BONES FESTES A TOTHOM!!

Andrea Acuña Villagaray
CENTRE CULTURAL I RECREATIU



Maria Vidal Poy
CENTRE EXCURSIONISTA - SUDACTIU

És una alegria poder tornar a celebrar les festes 
que tant esperàvem els falduts i faldudes després 
d’aquests mesos tan incerts. Sabem que enguany 
no seran com les que estàvem acostumats, però de 
ben segur que les viurem amb més il·lusió que mai.
Soc Maria Vidal Poy i tinc 17 anys. Aquest any he 
cursat 1r de batxillerat en la modalitat de Ciències 
Socials a l’Institut de Tecnificació d’Amposta, ja 
que tinc l’oportunitat de compaginar els estudis 
amb l’atletisme d’alt nivell. En un futur m’agradaria 

estudiar el doble grau en Economia i Estadística, 
tot continuant amb l’atletisme.
Enguany tinc el plaer de representar al Centre 
Excursionista - Sudactiu, entitat que des de 
ben petita he estat vinculada, col·laborant en les 
diverses curses i, fins i tot, participant-hi. Voldria 
agrair a l’entitat per haver-me donat la possibilitat 
de ser la seva pubilla.
Per acabar, vull desitjar-vos a tots i totes molt bones 
Festes Majors i que les gaudim al màxim possible!



Carla Otalora Salas
CLUB ESPORTIU DE VEHICLES CLÀSSICS D’ULLDECONA

Ja tornen a estar aquí les esperades Festes 
Majors. Cada any el dia del Pregó, surto al carrer 
Major a veure les pubilles i pubills, pensant amb el 
dia que em tocaria a mi, i per fi a arribat aquest 
dia. Aquestes festes són molt especials, ja que 
després d’aquest temps tan dur que hem passat 
per fi podem gaudir-les.
El meu nom és Carla Otalora Salas i tinc 17 anys, 
aquest any estic cursant 1r Batxillerat en la 
modalitat de Ciències Socials. Soc la representant 

del Club Esportiu dels Vehicles Clàssics, entitat a 
la qual li estic molt agraïda i em sento orgullosa de 
poder representar-la.
No serà com tots els anys, però tots nosaltres 
farem que siguin de les millors festes, i les gaudirem 
com mai o havíem fet.
Per acabar, només em queda desitjar-vos unes 
bones festes a tots i a totes. Aquest any les festes 
brillaran més que mai, entre tots farem que siguin 
inoblidables.



Hola, soc Ainhoa i tinc setze anys. Aquest any soc la 
pubilla del Club Twirling La Vie d’Ulldecona, ja que he 
estat a aquest club com atleta durant quasi tretze 
anys. Gràcies a estar amb ells he pogut aconseguir 
arribar fins aquí. Em sento molt feliç, per ser pubilla 
en aquestes festes un tant diferents, poder portar 

aquell vestit que de petita deia que era de princesa, 
gaudir de poder compartir aquestes festes amb el 
poble, ja que per a mi és molt important gaudir-les 
al màxim complint amb tot el que diguin. 

Bon estiu i Bones festes!

Ainhoa Gutiérrez Chavero
CLUB DE TWIRLING LA VIE



Mireia Pujol Tomàs
CLUB JOVENTUT - SECCIÓ PATINATGE

Hola a tothom, soc Mireia Pujol Tomàs, tinc 17 anys 
i aquest any he cursat 1r de batxiller tecnològic.
Després d’un any sense les nostres esperades 
festes majors, per fi, podem tornar una mica més 
a la normalitat fent unes festes més especials, 
ja que aquesta pandèmia que estem vivint no ens 
permet fer molts dels actes que altres anys solíem 
fer. No obstant això, intentarem que aquestes 
festes siguin memorables.
Aquest any, represento el Club Joventut secció 
patinatge, la qual cosa em fa molta il·lusió, ja que 

aquest esport l’he practicat des de ben petita, 
exactament durant 13 anys. Estic orgullosa de 
representar totes les xiquetes i el xiquet d’aquesta 
secció. A més a més, la meva mare Glòria ha 
sigut durant 11 anys la presidenta d’aquest club i 
actualment és la coordinadora d’aquesta i altres 
seccions.
Us desitjo unes festes inoblidables i us encoratjo a 
participar en tots els actes programats.

Bones festes faldudes, falduts i forasters!



Miriam Cervera Fibla
PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ULLDECONA

Hola falduts i faldudes, 
Em dic Miriam Cervera Fibla i tinc 18 anys. M’agradaria 
arribar a ser Comadrona i este any que entra faré 
un mòdul mitja de cures d’auxiliar d’infermeria. 
Es un honor per a mi de representar el Patronat de 
la Passió, ja que porto des de ben petita participant 
i era un somni representar la Passió com a pubilla.
Serà un any diferent, això està clar. Però l’important 

és que xaléssem tot el que puguem i ens deixin fer-hi.
En definitiva tenia moltes ganes de ser pubilla ja que 
era lo meu somni des de petita i vore com anaven les 
pubilles en aquells vestits tan bonics, era un somni 
que ara ja es torna realitat, ha costat dos anyets 
arribar a ser-ho, però bueno.

Moltes gràcies a tots i ha disfrutar, bones festes.



Alba Salas Forcadell
MOTO CLUB ULLDECONA

Hola falduts i faldudes, després d’un any, torna 
a arribar el moment més esperat de l’estiu, les 
festes majors!
Soc Alba Salas Forcadell, tinc 16 anys i aquest 
any he cursat 1r de Batxillerat de la modalitat 
Ciències Socials, i en un futur m’agradaria estudiar 
Educació Infantil. Aquest any, tinc el plaer de poder 
representar a l’entitat del Moto Club Ulldecona, ja 
que el meu pare sempre ha format part, i des de ben 

xicoteta que en soc aficionada. M’agradaria agrair 
també a l’entitat, aquesta oportunitat de formar 
part d’ells, i representar-la amb molt d’orgull.
És un honor formar part del grup de pubilles 
d’aquest any i més amb la situació tan difícil, que 
tots i totes estem vivint. Encara així, gaudirem de 
les nostres festes com mai, encara que no siguen 
com tots els anys.
Bones festes, i a xalar!



Mar Sánchez Castell
PENYA BARCELONISTA

Hola, Falduts i Faldudes!
Com ja sabreu aquest any tornarem a viure les 
festes, un poc diferents i adaptades a la situació 
actual, però en més ganes que mai, en ganes de 
gaudir les nostres festes, les festes dels falduts.
Des de ben petita que he esperat aquest moment: la 
desfilada pel carrer Major lluint els vestits de gala, 
el pregó, el ball de mantons, les tardes de bous…, 
amb companyia de totes les pubilles. I enguany ja 
ens toca a nosaltres, quina il·lusió!!!

Em dic Mar Sánchez Castell, tinc 16 anys i enguany 
he cursat primer de batxillerat en la modalitat de 
ciències a l’Institut Manuel Sales i Ferré. En un futur, 
encara no tinc clar que estudiaré, però m’agradaria 
fer algo relacionat en les ciències de la salut.
Enguany represento l’entitat de la Penya 
Barcelonista, ja que des de ben petita que m’agrada 
el futbol i sóc culé.
Finalment, us vull desitjar molt bones festes a 
tothom i espero que les gaudiu moltíssim, tal com 
ho farem nosaltres.



Eva Ponce Vidal
SOCIETAT DE CAÇADORS

Hola falduts i faldudes!
Em dic Eva Ponce Vidal, tinc 18 anys i represento a 
la Societat de Caçadors del poble, on el meu pare 
està dintre de l’entitat i m’han donat l’oportunitat 
de representar-los, per la qual estic molt agraïda.
Enguany he cursat 2n de Batxillerat amb unes 
circumstàncies que ningú ens esperàvem, ja que ha 
sigut per a tothom, un any dur i complicat.
Tots sabem que no seran unes festes com les de 
sempre, però això no vol dir que no les gaudirem i 
disfrutarem amb molta il·lusió. Ja que tots tenim 

moltes ganes de festa i de l’ambient que tornarà 
a tenir el poble. També amb el desig de poder ballar 
el Ball de Mantons que de ben petita, amb molt de 
goig, he ballat i disfrutat.
I tornar a sentir pels carrers del nostre poble, a la 
Banda de Música que durant molts anys, he format 
part tocant el clarinet.
Finalment, espero que disfrutéssem tots plegats 
d’unes festes especials i sobretot a xalar de debò.

Molt bones festes i molta salut!



Ainhoa Sanz Biosca
ELS VALENTINS

Hola falduts i faldudes!
Sóc Ainhoa Sanz Biosca, tinc 18 anys i estic molt 
orgullosa de representar al Barri Els Valentins, ja 
que és el meu poble.
Enguany he fet un Grau Mitjà de Perruqueria a 
Roquetes.
Com cada any esperem les festes amb ganes i 
il·lusió, però aquest any ens tenim que adaptar a 
les circumstàncies, després de tot aquest temps de 

confinament ja hi ha ganes de festa i que res millor 
que les festes d’Ulldecona i barris.

Esperem que les activitats que es puguin realitzar 
les puguem disfrutar, que el Covid-19 no sigui un 
impediment per a passar-s’ho bé!!

I per últim sols us vull desitjar que tingueu molt 
bones Festes Majors 2021 i que gaudiu de salut i 
coneixement.



Montserrat Llano Navarro
LES VENTALLES

Hola, Falduts i Faldudes!
Em dic Montserrat i tinc 17 anys, vaig néixer a la 
Cava, però quan tenia 5 anys em vaig venir a viure a 
Les Ventalles, el Barri que representaré com pubilla, 
i per a mi és tot un orgull, ja que des del primer dia 
ens van fer sentir un més de la petita família que 
som tot el Barri.
Les Ventalles té uns veïns molt acollidors i una 
excel·lent alcaldessa, els animo a visitar la gran 
naturalesa i els llocs més encantadors que tenim, 
que estic molt segura que us enamorarà com ho 

va fer amb mi, encara que actualment visqui a 
Ulldecona, Les Ventalles sempre serà la meva llar.
Ara començaré els estudis d’Auxiliar de Veterinària 
a Tarragona, i n’estic molt il·lusionada, ja que és un 
dels meus somnis des de ben petita.
Enguany no seran les Festes que tots recordem, 
però si les més esperades i especials.
Ha arribat l’hora de gaudir Falduts i Faldudes.

Bones Festes!



ACTES FESTES MAJORS 2021

DiVENDRES 27 d’agost
A les 17.00 h Al camp municipal d’esports, MEMORIAL OSCAR MONTESO.

 Partits:

 17.00 h CD Tortosa - CF Ulldecona

 18.30 h CF Traiguera - CD Tortosa

 20.00 h CF Traiguera - CF Ulldecona

A les 17.30 h A la plaça Manuel Sales i Ferré, conta contes “Lluquet i Rovelló ja fan de les seues”. En 
acabar, activitats de treballs manuals infantils.

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Gratuït.

A les 18.30 h A l’antic Molí de Cèsar Martinell d’Ulldecona - Oficina de Turisme, recepció de la Pregonera 
de les Festes, Marta Ponce Callarisa. Doctora en Medicina Humana i immunòloga. Treballa 
actualment a Oxford en l’àmbit del control de qualitat del VMIC – Centre de Manufacturació i 
Innovació de Vacunes. 

 En el seu currículum acadèmic destaca, per ordre cronològic, l’estada d’erasmus en biologia, 
especialitat cel·lular i molecular realitzada el 2012 a la Universitat de Glasgow, Regne Unit; 
és graduada en la mateixa especialitat per la Universitat de Barcelona (2013) i màster en Im-
munologia mèdica avançada per la UB i UAB (2014). Posteriorment, el 2017, va realitzar una 
estada de Doctorat en Immunologia a la Universitat de Toronto, Canadà, i el 2019 va assolir el 
Doctorat en Al·lergologia clínica, molecular i cel·lular per la Universitat mèdica de Viena, Àus-
tria. Ha rebut diverses beques, ha participat en nombrosos cursos, seminaris i congressos, i 
és autora de desenes de publicacions científiques arreu del món.

A les 19.30 h A l’antic Molí de Cèsar Martinell d’Ulldecona - Oficina de Turisme, presentació de “Somnis” 
(pintura i poemes) i obertura de l’exposició amb les obres que apareixen al llibre.

 L’obra és una col·laboració a quatre mans, on Isamaran (escriptora i poeta) posa paraules als 
sentiments i les emocions del pinzell d’Estefer (pintor badaloní). El treball s’ha dut a terme amb 
una gran introspecció personal i una constant recerca de l’ànima que es troba a cada moment 
de la vida. L’exposició de pintures es podrà visitar fins al 3 d’octubre.



  Dissabte 28 d’agost
A les 09.00 h Al camp de tir Les Pedreres, XIX Tirada social Compak, recorregut de caça.

 Col·labora: Societat de Caçadors d’Ulldecona

A les 09.00 h A l’edifici municipal d’esports (Escola Ramón y Cajal), campionat de Tennis de Taula 
exclusiu per als alumnes de les Escoles Esportives Municipals curs 20/21. 

 Col·labora: Secció Tennis de taula del Club Joventut Ulldecona, Consell Esportiu del 
Montsià, Escola Ramón y Cajal i Institut Manuel Sales i Ferré

A les 10.00 h A la plaça Catalunya, XLIX CONCURS DE DIBUIX RÀPID. Les obres participants s’ex-
posaran als claustres de l’Ajuntament. Tots els participants tindran un obsequi per gen-
tilesa del Bar La Plaça.

 Col·laboren: Centre Cultural i Recreatiu i Bar La Plaça

A les 13.00 h Al passeig de l’Estació, Campanes al vol i encesa de coets per anunciar l’inici de les 
Festes Majors 2021 per part de la Reina de les Festes, Paula Ricart Mulet i l’alcaldessa 
d’Ulldecona, Núria Ventura, acompanyades per les pubilles i pubilletes.

A continuació A la plaça de l’Església, plantada dels Gegants Pietat i Lluc acompanyats dels Gra-
llers d’Ulldecona.

  Col·labora: Colla Gegantera i de Grallers d’Ulldecona

A les 13.30 h Als claustres de l’Ajuntament entrega dels premis del XLIX concurs de dibuix ràpid.

 Col·laboren: Centre Cultural i Recreatiu i Bar La Plaça

A les 16.00 h A l’edifici municipal d’esports (Escola Ramón y Cajal), campionat de Tennis de Taula 
exclusiu per als alumnes de les Escoles Esportives Municipals curs 20/21.

 Col·labora: Secció Tennis de taula del Club Joventut Ulldecona, Consell Esportiu del 
Montsià, Escola Ramón y Cajal i Institut Manuel Sales i Ferré

De 19.30 h A la pista del poliesportiu, Pregó de les Festes Majors d’Ulldecona 2021 a càrrec de 
la Doctora Marta Ponce Callarisa. Atorgament de bandes a la Reina, pubilles i pubi-
lletes.

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Gratuït. 

De 22.30 h A la pista del poliesportiu, espectacle “Idolos” amb Alaska On Tour. Recorregut pels 
èxits dels ídols del passat i temes actuals. Musical format per 24 components i una ban-
da de música en directe de 8 increïbles professionals.

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Entrada: 2 euros.

a 21.00 h

a 00.00 h



Diumenge 29 d’agost
A les 10.30 h A la parròquia de Sant Lluc, Dia dels Jubilats. Missa de la gent gran i missa pels di-

funts, durant la qual s’administrarà el sagrament de la unció dels malalts.

A continuació Al local de l’associació de Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i barris (avinguda Genera-
litat), concert i vermut de celebració del Dia dels Jubilats a càrrec del duet Enma. Es 
lliuraran les plaques als socis nascuts l’any 1931.

 Col·labora: Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i barris

De 10.00 h A la plaça de l’Església i la plaça Sales i Ferré col·lecta d’Ulldecona a favor de la Lluita 
Contra el Càncer.

 Col·labora: Associació Espanyola Contra el Càncer

A les 11.00 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

De 18.30 A la plaça de bous, bous de plaça de les ramaderies Hermanos Navarré i Hilari Príncep. 
Bou embolat de la ramaderia Fernando Mansilla (Ulldecona).

 Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Entrada: 3 euros. Abonament tota la 
setmana: 10 euros. 

A les 19.00 h A la pista del poliesportiu, concert de festes de la Banda de Música d’Ulldecona, 
sota la direcció de Joan Nadal Girona.

 Col·labora: Banda de Música d’Ulldecona

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Gratuït.

A les 20.00 h A l’Ermita de la Pietat, JMEP i Eufònic Festival presenten LAS BAJAS PASIONES 
(Catalunya) ElectroRapQueer descaradament alliberat.

 Banda a determinar + Eufònic DJ’s 12 euros

a 20.00 h

 a 21.30 h



Dilluns 30 d’agost
De 10.30 h  A l’Escola Ramón y Cajal, parc multiaventura, amb Tirolina i Rocòdrom.  I, com a final 

de festa, la ZEPPELIN / Cia. La Baldufa en Monsieur Bocamoll, Marcelo, l’inventor 
mecànic i Ursus, el valent pilot acròbata, ens porten el seu Zeppelin a la fabulosa era 
dels pioners aeris de principis de segle XX, realitzaran el seu vol d’exhibició. 

 Col·labora: La Xarxa d’Ulldecona

 Inscripció prèvia imprescindible. Gratuït.

De 18.30 h A la plaça de bous, bous de plaça de les ramaderies Benavent i Hermanos Bellés. 

 Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Entrada: 3 euros. Abonament tota la 
setmana: 10 euros. 

De 22.30 h A l’avinguda Generalitat, Ball de Mantons d’Ulldecona per a adults, amb l’acompanya-
ment de la Banda de Música d’Ulldecona i l’actuació dels Gegants i Geganters.

 Acte estàtic. Inscripció prèvia imprescindible per ballar i per assistir com a espectadors. 
En acabar, obsequi per a les parelles a l’avinguda de les Escoles. 

 Entrada dels balladors/es pel carrer Compte Montemolin (es recomana arribar amb 
temps per facilitar l’organització). Entrada del públic per plaça Catalunya, avinguda Ra-
món Salomón, carrer Maestrat i avinguda de les Escoles.  

 Els fotògrafs no professionals només podran moure’s dins del recinte durant els primers 
15 minuts del ball.

 Col·labora: Banda de Música d’Ulldecona i Colla Gegantera i de Grallers d’Ulldecona

 Inscripció prèvia imprescindible. Gratuït.

a 13.30 h

a 21.00 h

a 00.00 h



 Dimarts 31 d’agost
A les 10.00 h LXX Volta Ciclista al Montsià. 

 Prova de caràcter nacional per les categories Èlit, Sub23, Màster 30 i gran premi Ajun-
tament d’Ulldecona. Puntuable per les Grans Clàssiques.

 Hora de sortida a les 10.00 hores i arribada a les 13.15 hores.

 Sortida i arribada al carrer Major (entre la plaça Sales i Ferré i l’Orfeó)

 Recorregut: Ulldecona - Coll de Les Bruixes - Camí de les Sorts -Camí La Miliana - ca-
rretera de La Sénia - Els Valentins - Barri Castell - Sant Joan del Pas – Ulldecona. 

 136 km (4 voltes 4 passades per Meta) total 136 km.

 Es disputaran a cada pas per Ulldecona, puntuacions Sprints Especials i Metes Volants

 Col·labora: Penya Ciclista Montsià 

D’11.00 a 13.30 h  A la piscina, parc infantil aquàtic.
de 16.30 a 19.00 h

D’11.00 h A la plaça dels Països Catalans, V Vermut Electrònic, amb música a càrrec de diferents 
DJ’s, servei a taula.

 Col·labora: Associació de Jóvens Falduts

A les 18.00 h A la pista del poliesportiu, espectacle de màgia a càrrec de l’IL·LUSIONISTA MJ.

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Gratuït.

A les 20.00 h Al Teatre Municipal Orfeó Montsià, Nit de Teatre amb la representació de l’obra “Els 
Brugarol” de Ramon Madaula, sota la direcció de Mònica Bofill i amb l’actuació de 
Jaume Madaula, Estel Solé i Ramon Madaula. A cal Brugarol-família, de l’alta burge-
sia catalana, la filla, l’Anna, activista social i feminista, decideix canviar-se el cognom pel 
de la mare: “No abatrem el patriarcat fins que no ens diguem com la mare que ens ha 
parit”. Per a l’Antoni, el pare, és inconcebible que la seva filla ja no es digui Brugarol, un 
dels cognoms amb més tradició de la comarca, i haurà de recórrer a tota mena d’argú-
cies i xantatges perquè l’Anna no se’l canviï.  

 Col·labora: Ull de Teatre – Grup Escènic

 Aforament limitat. Entrada a la venda: www.ulldeteatre.org

De 21.00 h A diversos punts del municipi, 8a Shopping & Food Night. 

 Els carrers sonaran amb “Zeppelin Rock Tour” i els millors temes pop-rock, que et 
posaran els pèls de punta; la “Urban Street band” i els temes més salvatges; els sons 
més blancs amb “The White Night Xperience”; i vibraràs a ritme de “Tokintash”.

 * Entre tots els clients/es que consumeixin un mínim de 15 euros en algun dels establi-
ments participants, se sortejaran 15 vals, de 100 euros cadascun, a bescanviar als 
comerços o establiments del poble. El tiquet de la compra i/o consumició (on ha de 
constar el nom de l’establiment i escriure nom, cognoms i telèfon de la persona parti-
cipant), s’haurà de dipositar a l’urna que hi haurà a l’Ajuntament (Oficina d’atenció a la 
ciutadania) abans de final de festes. 

 Col·labora: Unió de Comerç Ulldecona i tots els establiments, bars i restaurants partici-
pants.

a 15.00 h

a 00.00 h



 Dimecres 1 de setembre
De 9.00 h A l’Escola Ramón y Cajal, mini olimpíades per a xiquetes i xiquets de 3 a 12 anys. 

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Gratuït. 

De 18.30 h A la plaça de bous, bous de plaça de les ramaderies Germán Vidal i La Paloma. Bou 
embolat de la ramaderia Fernando Mansilla (Ulldecona).

 Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Entrada: 3 euros. Abonament tota la 
setmana: 10 euros. 

A les 19.00 h A l’antic Molí de Cèsar Martinell d’Ulldecona - Oficina de Turisme, presentació del lli-
bre “AMORE” a càrrec de l’autor, Miquel Bort (Alcanar, 1968). És escriptor i agent de 
trànsit dels Mossos d’Esquadra i ha debutat en la literatura eròtica amb “Amore” (Ona-
da Edicions), narrant la passional i clandestina història d’amor i de sexe entre Mar, una 
dona casada i amb un fill, i Marco, el bomber que li va salvar la vida en un accident. La 
trama, que discorre en espais emblemàtics de les Terres de l’Ebre, segueix la filosofia de 
gaudir veient gaudir. “Amore” vol ser una aventura per als sentits dels lectors igual que 
ho és per als protagonistes.

 Amb l’actuació musical del grup Sukre i degustació de vi gentilesa del Celler de Petites 
Estones.

De 23.00 h A la pista del poliesportiu, concert de Mia Fuentes.

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Entrada: 2 euros.

a 11.00 h

a 21.30 h

a 00.30 h



 Dijous 2 de setembre
A les 10.00 h A l’antic Molí de Cèsar Martinell d’Ulldecona - Oficina de Turisme, visita guiada: Cu-

riositats, personatges i llocs emblemàtics de la Ulldecona Històrica, a càrrec de 
Paco Lavega, gestor de patrimoni arqueològic i guia turístic. Lloc de trobada: Oficina de 
Turisme. Activitat d’1.30 h.

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible a turisme@ulldecona.cat o per What-
sApp al 619770869. Entrada: gratuïta.

De 12.00 h A la pista del poliesportiu, actuació “BASSAL ROCK”. Espectacle infantil i juvenil de 
música i aigua (vine fresquet que potser et xoparàs) 

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Entrada: 2 euros

De 18.30 h A la plaça de bous, bous de plaça de les ramaderies Fernando Machancoses i El Gallo. 

 Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Entrada: 3 euros. Abonament tota la 
setmana: 10 euros.

De 22.30 h A l’avinguda Generalitat, Ball de Mantons Juvenil d’Ulldecona (de 8 a 14 anys), amb 
l’acompanyament de la Banda de Música d’Ulldecona i l’actuació dels Gegants i Gegan-
ters.

 Acte estàtic. Inscripció prèvia imprescindible per ballar i per assistir com a espectadors. 
En acabar, obsequi per a les parelles a l’avinguda de les Escoles. 

 Entrada dels balladors/es pel carrer Compte Montemolín (es recomana arribar amb 
temps per facilitar l’organització). 

 Els fotògrafs no professionals només podran moure’s dins del recinte durant els primers 
15 minuts del ball.

 Col·labora: Banda de Música d’Ulldecona i Colla Gegantera i de Grallers d’Ulldecona

 Inscripció prèvia imprescindible. Gratuït. 

a 13.30 h

a 21.00 h

a 00.00 h



Divendres 3 de setembre
A les 10.00 h XXX Diada de la Bicicleta. Sortida des de la Plaça Catalunya i excursió fins a la bassa 

de Les Ventalles. Hi haurà esmorzar per als participants. 

 En tornar, a la plaça de l’Església d’Ulldecona, se sortejarà una bicicleta entre els parti-
cipants. 

 Els/les menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats/acompanyades dels pares, ma-
res, tutors o d’un responsable major d’edat que porti una autorització firmada per ells. 
Ús del casc obligatori. 

 Col·labora: Penya Ciclista Montsià i Associació de Mestresses de Casa d’Ulldecona

 Inscripció prèvia imprescindible. Gratuït.

De 18.30 h A la plaça de bous, bous de plaça i bou embolat de la ramaderia Fernando Mansilla 
(Ulldecona).

 Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural Falduda Amics dels Bous

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Entrada: 3 euros. Abonament tota la 
setmana: 10 euros. 

A les 19.00 h A la sala de Plens de l’Ajuntament d’Ulldecona, presentació del llibre “Guerrillers i Ban-
dolers als ports de Tortosa-Beseit” de Ferran Grau. El llibre pretén fer una aproxi-
mació a uns personatges molt especials, guerrillers carlistes, maquis i bandolers que 
s’escola entre la guerra del Francès i la lluita antifranquista. 

A les 21.00 h Al local de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i barris (avinguda Genera-
litat), sopar socis/sòcies, servit per “Àpats Anna” (La Galera). Inscripcions i compra de 
tiquets al mateix casal. 

De 23.00 h A la pista del poliesportiu, actuació “LOS 80 PRINCIPALES”. Les millors versions mu-
sicals dels anys 80 i 90 amb una de les bandes més reconegudes del panorama musical. 
Temes de Queen, El Último de la Fila, The Buggles, The Police, Bon Jovi, Michael Jack-
son, U2, Radio Futura, Miguel Rios, Pink Floyd ... 

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Entrada: 2 euros

a 21.30 h

a 00.30 h 



Dissabte 4 de setembre
A les 9.00 h A l’edifici municipal d’esports (Escola Ramón y Cajal), campionat de Tennis de Taula 

jugadors/es federats del Club, categories aleví-infantil-juvenil de la secció tennis de taula 
Club Joventut Ulldecona. 

 Col·labora: Secció Tennis de Taula del Club Joventut Ulldecona. Ajuntament d’Ulldecona, 
Consell Esportiu del Montsià, Escola Ramón y Cajal i Institut Manuel Sales i Ferré

De 9.00 h Al passeig de l’Estació, XVIII Trobada de Vehicles Antics i Clàssics d’Ulldecona. 

 Col·labora: Club Esportiu Vehicles Clàssics d’Ulldecona

A les 16.00 h A l’edifici municipal d’esports (Escola Ramón y Cajal), campionat de Tennis de Taula 
jugadors/es federats del Club, categories sènior-veterà de la secció tennis taula Club 
Joventut Ulldecona. 

 Col·labora: Secció Tennis de Taula del Club Joventut Ulldecona. Ajuntament d’Ulldecona, 
Consell Esportiu del Montsià, Escola Ramón y Cajal i Institut Manuel Sales i Ferré

De 19.30 h A la pista del poliesportiu, concert-espectacle musical “De Cine”, basat en les millors 
bandes sonores de la història del cinema.

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Entrada: 2 euros. 

a 13.30 h

a 21.00 h



Diumenge 5 de setembre
De 10.00 h Jornada de portes obertes al Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de l’Ermita de 

la Pietat.

 Col·labora: CONFICON, Turisme i Tradicions

A les 11.00 h A la pista del poliesportiu, espectacle infantil “DISCO PER A XICS”. Llum, música, 
serpentines i moltes sorpreses. 

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible. Entrada: 2 euros.

A les 17.00 h Al local de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ulldecona i barris (avinguda Gene-
ralitat), xerrada “Història i Anècdotes del Casal” a càrrec de Pedro Vidal Tabueña. A 
continuació, concert del grup Dolce Vita. 

De 19.00 h A l’Ermita de la Pietat, “Llomily X Festival”, concert dels grups Llomillo i Family X 
amb DJ Valic. 

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible per WhatsApp al 647185257.

 Entrada: 5 euros.

De 19.30 h A la pista del poliesportiu, cantada d’havaneres a càrrec del Grup d’Havaneres Pen-
jats de l’Ham. A la mitja part s’oferirà licor de cafè per a tothom.

 Aforament limitat. Inscripció prèvia imprescindible.

A les 23.00 h Castell de focs artificials final de Festes Majors 2021 a càrrec de Pirotècnia Tomàs. 
Els focs seran alts per ser visibles des de la major part dels terrats del nucli urbà. 

 Terrenys cedits per Julio Nofre, Joaquin Domènech, Teresa Castell i Manolo Raga.

a 12.00 h

a 20.00 h

a 21.00 h



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.

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

• Es recorda a tothom que l’assistència a qualsevol acte amb bous és totalment lliure i voluntària i que, mal-
grat 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. Les mesures per protegir-nos de la covid-19 no permeten beure ni menjar dins la plaça de bous. Hi 
haurà servei de cantina fora de la plaça. 

Normes relatives a les Festes Majors 2021

NORMATIVA PREVENCIÓ COVID-19

RESOLUCIÓ SLT/2614/2021, de 4 d’agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

RESOLUCIÓ SLT/2258/2021, de 16 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de restricció de la mobilitat noc-
turna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.

RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, per la 
qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

RESOLUCIÓ SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Horaris d’activitats i establiments.

Totes les activitats, de caire cultural, lúdic, esportiu i/o establiments comercials, bars i restaurants, han d’acabar 
i tancar a les 00.30 h.

Ús de la mascareta

Per a totes les persones majors de 6 anys, és obligatori l’ús de mascareta en espais de concurrència pública si 
són tancats o no es pot mantenir la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres (decret llei 13/2021, de 24 
de juny). També és obligat en els actes multitudinaris a l’aire lliure de peu i també asseguts si no es pot mantenir 
la distància mínima de separació. 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

Es limiten les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com en el privat, a un màxim 
de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.



Activitats d’hostaleria i restauració

Horari de servei i consum en els establiments: de 6.00 a 00.30 hores ininterrompudament. Els clients no podran 
romandre a l’establiment fora d’aquesta franja horària.

Es manté a 10 el màxim de persones per taula a les terrasses i espais a l’aire lliure i 6 persones a l’interior, llevat 
que pertanyin a la bombolla de convivència.

La distància entre persones de diferents taules o agrupacions de taules és d’1,50 metres a les terrasses i de 2 
metres a l’interior.

Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives

Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut, inscripció i registre previ. 

Es manté l’aforament del 70% en interior i es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb 
compliment de les mesures establertes per a la restauració.

Cultura popular i tradicional

Activitats estàtiques, en espais perimetrats o tancats i amb els assistents asseguts.

Activitat física i esportiva

Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius amb un aforament del 70% tant a l’aire lliure com en espais 
tancats, incloses piscines, amb control d’accés i registre.

En instal·lacions i equipaments en espais a l’aire lliure es poden dur a terme respectant el límit de l’aforament al 
70% i sense necessitat de mascareta.

Festes majors, revetlles i altres festes populars

Estan permeses sempre que s’evitin aglomeracions i es compleixin les limitacions d’aforament de l’activitat i les 
condicions per al desenvolupament previstes al pla sectorial corresponent.

Activitats recreatives musicals (oci nocturn)

L’horari de tancament a les 00.30 hores. No es permet el ball.

Els espais interiors no poden obrir al públic. Només poden obrir els locals i establiments que disposin de te-
rrasses o espais a l’aire lliure. Aforament condicionat al compliment dels 2,5 m2 per persona sense superar 
l’aforament per llicència de l’espai. S’ha d’establir un control d’accés en forma de registre de persones que hi 
accedeixen, el qual s’ha de guardar durant un mes.

S’han d’establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat per evitar les aglomera-
cions.

En la disposició dels clients, s’han de limitar els grups a un màxim de 10 persones, llevat que siguin convivents, 
i amb la distància física d’1,5 metres entre diferents grups.

Consum de tabac i alcohol a la via pública

Es prohibeix, per raons de salut pública, el consum de begudes alcohòliques a la via pública. 

No es pot fumar a la via pública ni en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima inter-
personal d’almenys 2 metres. 

No es permet fumar a les àrees destinades al públic en esdeveniments o activitats multitudinàries a l’aire lliure.



PROGRAMA D’ACTES RELIGIOSOS
FESTES MAJORS 2021

FESTA DE LA GENT GRAN
Primer diumenge de Festes, 29 d’agost

NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LA PIETAT 

Dilluns, 6 de setembre

A les 10.30h 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 d’Ulldecona. 

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

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

A les 11.45h Novena
A les 12.00h Santa Missa
 Organitza: el Sector Mare de Déu de la Salut i el Grup de Voluntaris de Caritas Parroquial.

A les 22.00h Novena i Missa. 
 Organitzen: el Sector Sant Cristòfol i la Confraria del Carme.

Dissabte, 4 de setembre

Diumenge, 5 de setembre

Divendres, 3 de setembre



Dimarts, 7 de setembre
FESTA DE L’AMOR DE DÉU

Dimecres, 8 de setembre
FESTA DE TOTES LES QUE HEU ESTAT ESCLAVES DE LA MARE DE DÉU DE LA PIETAT

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 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.

PROGRAMA D’ACTES RELIGIOSOS
FESTES MAJORS 2021

Dijous, 9 de setembre
EXALTACIÓ DE L’EUCARISTIA

Divendres, 10 de setembre
FESTA DE TOTES LES QUE HEU ESTAT FILLES DE MARIA

Dissabte, 11 de setembre
OFRENA FLORAL A LA MARE DE DÉU  DE LA PIETAT

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

FESTA DE L’ERMITA

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 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 Final de la Novena 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 12.00h 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.



Col laboradors

ALIMENTACIÓ DEA   

BAR ALAMEDA   

BAR LA CANTONADA   

BAR LA PLAÇA   

BAR LA POLLERA   

BAR LO PONTET   

BAR RESTAURANT CELEDONI   

BURGUER INFINITY   

CENTRE D'ESTÈTICA IMMA QUERALT 

DECOMONTSIÀ   

ELECTRO MORANO   

ENRIC CALDUCH MODA   

ENTRE TE   

ESPAI BIO   

ESTANC D'ULLDECONA   

FEDERÒPTICS ANDREA RUBIO   

FORN DE PA CASOLA   

FRUITS RAMBEL   

GLOPS   

LA BIOTIGA   

LA TASKA DE SISCO   

OCO BAR GASTRONÒMIC   

PAPERERIA CASTELL   

PAPERERIA SERRA   

PASTISSERIA RAGA   

RESTAURANT L'ANTIC MOLÍ   

RESTAURANT LES MOLES   

RESTAURANT LO PASEO   

TAPERIA DALIA'S   

TECNOPREVENT   

XOCOLA'T   

Els carrers sonaran amb:

“Zeppelin Rock Tour”

“Urban Street band”

“The White Night Xperience”

“Tokintash”.
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DISSABTES
DE TEATRE
LA XARXA

Teatre Orfeó Montsià Ulldecona
18 h.
Setembre 2021 / Gener 2022

18ª Temporada

Organització i patrocini: 

Venda Online 
www.ulldeteatre.org

Aforament limitat. 
Presentar localitats amb el mòbil
o paper imprès.

www.ulldeteatre.org/index-2.html

www.facebook.com/dissabtes.deteatre

www.facebook.com/DissabtesTeatre

twitter.com/DissabtesTeatre

HANSEL I GRETEL, 
EL MUSICAL 
LA RODA PRODUCCIONS
#hanseligretelelmusical #larodaproduccions

LES AVENTURES
DEL LLEÓ VERGONYÓS
EL POT PETIT
#lleovergonyos #potpetit #elpotpetit

LA SIRENETA
I L ÍLLA DE PLÀSTIC 
DREAMS TEATRE
#LaSirenetaILillaDePlastic #dreamsteatre

Dissabte, 18 de setembre

Dissabte, 2 d’octubre

Dissabte, 6 de novembre 

KLÉ
ADDAURA TEATRE VISUAL
#Klé #addaurateatrevisual

Dissabte, 11 de desembre 

CAMÍ A L´ESCOLA
CAMPI QUI PUGUI
#camíalescola #campiquipugui

Dissabte, 8 de gener de 2022
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18ª Temporada
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31 AGOST
Sortida a les 10 h. 

 DIMARTS 

ARRIBADA i PAS CURSA: 
C/ MAJOR  ALÇADA  PLAÇA SALES i FERRE 

Ulldecona-Port de les Bruixes-Els Valentins-Ulldecona 

Arribada a les 13 h. 

BEYCAR 
TALLER MECÀNIC 

ULLDECONA 

ALFONSO GRAU 
TALLER D’AUTOMOCIÓ 

Ulldecona 

SPRINTS ESPECIALS PREMI MUNTANYA 1er CORREDOR CATALÀ 1er CORREDOR SUB-23 

METES VOLANTS : JOFRE GRAU BIOSCA (Els Valentins) 
In memoriam 

Col.labora: 
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 DIMARTS 
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Ulldecona-Port de les Bruixes-Els Valentins-Ulldecona 

Arribada a les 13 h. 
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ALFONSO GRAU 
TALLER D’AUTOMOCIÓ 

Ulldecona 

SPRINTS ESPECIALS PREMI MUNTANYA 1er CORREDOR CATALÀ 1er CORREDOR SUB-23 

METES VOLANTS : JOFRE GRAU BIOSCA (Els Valentins) 
In memoriam 

Col.labora: 
Abonament tota la setmana: 10 €

Entrada individual per tarde: 3 €
Tota la informació de la venda d’entrades i dels actes taurins a:

Col·labora Organitza

Actes taurins
Festes Majors Ulldecona 2021 

Diumenge 29 d'agost

A la plaça de bous, bous de plaça. Desafiament entre 

les ramaderies Hermanos Navarré i Hilari Príncep. 

Tot seguit vaques de Fernando Mansilla i bou 

embolat.

De 18.30 a 21.30 h 

Dilluns 30 d'agost

A la plaça de bous, bous de plaça. Desafiament entre 

les ramaderies Benavent i Hermanos Bellés.

De 18.30 a 21.00 h 

Dimecres 1 de setembre

A la plaça de bous, bous de plaça. Desafiament entre 

les ramaderies Germán Vidal i La Paloma. Tot seguit 

vaques de  Fernando Mansilla i bou embolat.

De 18.30 a 21.30 h 

Dijous 2 de setembre

A la plaça de bous, bous de plaça. Desafiament entre 

les ramaderies Fernando Machancoses i El Gallo.

 

Divendres 3 de setembre

A la plaça de bous, bous de plaça de la ramaderia 

Fernando Mansilla i bou embolat.

De 18.30 a 21.30 h 

Mascareta obligatòria Prohibit menjar i beure

Respecta la distància social

Ramaderies

Penya
Amics
dels Bous

Penyaamicsdelsbous Penya amics dels bous

De 18.30 a 21.00 h 

Col·labora: Comissió de Bous i Associació Cultural 

Falduda Amics dels Bous

Aforament limitat

Nascuts a partir de l’any 2011 (inclòs), 

entrada gratuïta 

Plaça de bous, al xiringuito de la Penya Amics 

dels Bous

Del 23 i 24 d’agost, veïns i veïnes d’Ulldecona

Del 25 al 27 d’agost, públic general 

Horari: de 12.00 a 13.30h i de 18.00 a 20.00h

Venda d’entrades, únicament la mateixa tarde





Major, 120 - Tel. 977 72 00 24
jovitaserra@gmail.com

ULLDECONA

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

ISABEL CAMAÑES TENA
Graduat Social



SI TE GUSTA TE LO LLEVAS, STOCK DE 70MIL M2

Revestimiento Blanco 
Mate o Brillo 30x60

desde 3,55 €/m2 + IVA

EL BRICO MÁS PEQUEÑO CON LAS OFERTAS MÁS GRANDES



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



Més informació ATHENEU@ATHENEU.CAT o per whatsapp al 693 530379



Tel. 667 223 616

Distribuïdor oficial:

cosmètica complements i perruquescosmètica complements i perruques

C/ Vicent Aubà 2, B 
43550 Ulldecona

M. 722 797 165
www.lokalb.com 

Ramon Mulet

M.  660 170 680
E. ramon.m@lokalb.com



BONES
FESTES!

Enstrobaràsa:

@SocUlldecona

SocialistesUlldecona

C/Amposta, 1 - 43550 ULLDECONA
Tel. 977 72 13 72 - Fax 977 72 12 07

Móvil 677 58 06 76

Bones Festes!!



Mecànica i Electricitat
      de l’Automòbil



Mamen Biosca Labernia
Plaça Diputació, 6 Baixos
Ulldecona

Cita Previa:
Mob. 616 89 63

Tel. 977 72 12 83

Us desitja Bones Festes 2021Us desitja Bones Festes 2021



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     





Serveis Culturals i turisme 
us desitja unes bones festes

 
tu r i sme@scu l tu r - f l . ca t

www.scu l tu r - f l . ca t
638  570  163

 

farmaciaspuigsoler

Recepta electronia
Dietetica i nutricio
Alimentació infantil
Cosmetica infantil

Dermocosmetica
Homeopatia
Fitoterapia
Ortopedia

 

US DESITGEM MOLT BONES FESTES!! 

                          
ELS VALENTINS    

 977570669  687594147 

Us desitgem molt Bones Festes,
Cuideu-vos, cuidem-nos



P.I. “Planas Altas”, s/n -  Apdo. 427 - Ulldecona (Tarragona) 
Ctra. Vinaròs-Ulldecona, Km. 10’9 - 12500 Vinaròs (Castellón)

Tel. + 34 977 72 04 03
inmar@piedracenia.com  / www.piedracenia.com

INDUSTRIAL MARMOL EXPORT S.A.



Partida Moles, s/n · Apdo. 43, 43550 Ulldecona (Tarragona)
Tel. + 34 977 72 04 03 
www.piedracenia.com

Marbres Sénia S.A.



Tallers Gilabert Sorribes

Desde 1968
VALVE SOLUTIONS

Pol. Ind. “Valldepins” - Carrer Brussel·les, Parcel·la, 39 - 43550 ULLDECONA
Telf.: +34 977 720 255 - e-mail.: tgilabert@tgilabert.com







Col·lecta a Ulldecona, 29 agost 2021
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 29 d’agost de 2021 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



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura


