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Enguany encetem una nova festa major de tornada 
a la normalitat amb actes i activitats per a tots els 
públics i, també, de competicions entre Ullas i Trell.

En aquest programa trobareu les característiques 
de cada activitat, quedant indicada la forma d’ins-
cripció a cada una, així com l’adquisició d’entrades 
en totes aquelles fixades de pagament o amb re-
serva prèvia.

Amb tot, preguem que seguiu les informacions 
actualitzades i recomanacions de l’Ajuntament 
d’Ullastrell, que seran publicades a la seva pàgina 
web www.ullastrell.cat.

Esperem que passeu una bona Festa Major!

@ajuntamentullastrellullastrell.cat · Tel. 93 788 72 62

@ajullastrell @ajullastrell
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INFORMACIÓ ÚTIL

Per tal de poder assistir als actes marcats amb  cal fer 
una reserva o comprar entrada. Seguiu les indicacions de 
cada esdeveniment.

RESERVA D’ENTRADES

 — Les reserves es poden fer a partir de les 9 h de l’1 d’agost a tra-
vés del següent enllaç www.ja.cat/entradesullastrell o a l’Ajunta-
ment d’Ullastrell (de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 h).

 — Seguiu les informacions actualitzades i recomanacions de 
l’Ajuntament d’Ullastrell a www.ullastrell.cat o a través dels ca-
nals oficials.

 — Les entrades del Mag Lari les podreu adquirir a www.ja.cat/en-
tradesullastrell, a l’Ajuntament d’Ullastrell (dimecres 10, dijous 11  i 
divendres 12 d’agost, de 10 a 13 h) i a la taquilla del Teatre del Ca-
sal Cultural.

TORNEM A GAUDIR DE LA FESTA MAJOR!

 —  La Festa Major és un espai de germanor, per gaudir i passar-ho 
d’allò més bé.

 — Disposeu d’un punt lila on acudir si sou víctimes o detecteu algun 
cas d’assetjament o violència de gènere. Volem unes festes segures 
i lliures de masclismes i sexismes.
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PER FI!

Per fi una Festa Major com toca.

Per fi una Festa Major on podrem ballar, riure, tocar-nos i 
somriure’ns sense restriccions. Han estat dos anys compli-
cats i durs. Les coses dolentes s’obliden fàcilment però si 
mirem enrere recordareu per tot allò que hem passat.

Ara tot millora i ens toca gaudir al cent per cent. Tenim per 
endavant 4 dies frenètics d’activitats de tot tipus: música, 
teatre i jocs per a totes les edats.

Són dies per fer poble. Són dies per trobar-nos amb els amics 
i amigues, per sortir als carrers tot passejant, per xerrar amb 
aquells que no coneixem gaire, per ballar sense parar. 

Dies de riure i menjar, beure i dormir, saltar i descansar.
Dies per reunir-nos en espais diferents i per compartir  
experiències. 

Són dies de riure, sobretot riure!

Deixem enrere la pandèmia, lluny, ben lluny. 
Gaudim i visquem Ullastrell de la forma més especial possible. 
I gaudim-nos i visquem-nos de la forma més especial possible!
 

BONA FESTA MAJOR! I VISCA ULLASTRELL!

Jaume Puig i Puig

PRESENTACIÓ  
DE L’ALCALDE
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Aquí teniu el programa de Festa Major d’aquest any 2022. 
Una Festa Major que esperem que no us deixi indiferent. Una 
Festa Major plena d’activitats, on tornem a apostar per la 
cultura. On entitats locals, ullastrellencs i ullastrellenques 
han participat activament per recuperar l’esperit d’aquesta 
Festa tan nostra.
Ens esperen 4 dies plens d’activitats per a totes les edats. 
Espectacles de màgia, concerts, teatre del bo (del d’Ullas-
trell), Gegants, el tan esperat ressopó, batucades i moltes 
sorpreses més!

També seguim amb el tradicional Ullas vs Trell, amb multitud 
de proves on podreu guanyar punts per al vostre equip.

Espero que després d’aquests 2 anys sense una Festa Major 
“normal” sortiu al carrer a compartir, riure, abraçar-vos i so-
bretot a gaudir, gaudir i gaudir.

Gaudir de la cultura, de la nostra cultura, un dels pilars més 
importants de la societat i per la que continuem apostant 
des d’aquest govern.

DONEM EL TRET DE SORTIDA A LA FESTA MAJOR 
D’ULLASTRELL.

VISCA ULLASTRELL I LA SEVA FESTA MAJOR!

Beatriz Almolda Ardid

SALUTACIÓ  
DE LA REGIDORA 
DE CULTURA

PREGÓ DE LA FESTA MAJOR 2022

BRUNA, EL MUSICAL
Després de tres anys recorrent 
els teatres de tot el país i ser 
guardonats amb el premi al “Millor 
espectacle familiar”�a la IV edició 
dels premis Teatre Barcelona de la temporada 2020-2021 i 
amb el Premi Juan Mayorga a “Mejor autoría” l’any 2019, entre 
molts d’altres reconeixements, l’espectacle musical de GATU, 
creat per Mar Puig i Mateu Peramiquel, nascut a casa nostra 
i protagonitzat per ullastrellencs i ullastrellenques de totes 
les edats, torna al seu Ullastrell natal per donar la benvingu-
da i obrir oficialment la Festa Major de 2022.
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I tu què ets?
Ets dels Ullas o dels Trell?

Aquesta Festa Major tornem a partir el poble en dos bàn-
dols: els Ullas (color vi) i els Trell (color oliva).

ULLAS VS TRELL

Tothom sent i estima el seu color, i ara més que mai, cal 
defensar-lo. Avui, els marcadors tornen a quedar a zero i la 
lluita torna a començar amb més força.

La divisió és clara. L’edifici de l’Ajuntament fa de frontera real. 
De Can Gras i voltants fins a l’Ajuntament és territori “Ullas” 
i, des de l’Ajuntament fins a Ca n’Amat, és territori “Trell”.

TU TRIES, AMB EL CAP O AMB EL COR

L’objectiu és clar: competir i guanyar. 

Però sobretot és fer una Festa Major participativa i emocio-
nant, plena de competicions i d’activitats on podreu gua-
nyar punts per al vostre equip. Us animem a participar indi-
vidualment, amb amics o en família!

Només pot guanyar un dels bàndols.

El vencedor tindrà l’honor de poder penjar una bandera del 
color del seu territori al balcó de l’Ajuntament. Onejarà 
durant tot l’any per recordar als vençuts que tenen 365 
dies per recuperar l’honor de ser els més participatius!

TU TRIES! ULLAS O TRELL?

Aconsegueix el mocador del teu bàndol, Ullas o Trell, i pen-
ja’l a casa teva. El podràs aconseguir del 8 al 12 d’agost a 
l’Ajuntament. Es repartirà un mocador per persona fins aca-
bar existències.
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Durada — Durant tota la Festa Major 
Inici — Dissabte 13 d’agost després del pregó
Final — Dilluns 15 d’agost a les 19.30 h

El joc de carrer més emocionant!

El poble està a punt de viure una pila d’assassinats on els 
vilatans i vilatanes d’Ullastrell en sereu els i les protagonis-
tes. Quina serà la millor pastanaga assassina? Qui quedarà 
viu? Apunta’t al joc participatiu del moment!

 — Inscripcions a ullastrell.assassiapp.com (fins al 12 d’agost)

 — Informació i bases del joc a infoullastrell.assassiapp.com

El tradicional “Joc de l’assassí” pren els carrers d’Ullastrell: 
una app, una pastanaga i estar a l’aguait serà l’únic que ne-
cessitaràs per eliminar el teu objectiu i mantenir-te en vida. 
T’atreveixes? 

Durada — Durant tota la Festa Major 
Inici — Dissabte 13 d’agost després del pregó
Final — Dilluns 15 d’agost a les 19.30 h

Reconstruïu el símbol del vostre equip!

La bandera d’ambdós bàndols ha estat tallada en 15 trossos 
que s’han amagat a diferents indrets del vostre territori. Tro-
beu-los per tal de reconstruir la bandera i poder-la lluir 
amb orgull.

Quan la tingueu reconstruïda, envieu una foto al 650 248 021. 
Dilluns 15, a l’entrega de premis, haureu de portar-la reconstruïda. 

20 punts per enviar la foto de la bandera reconstruïda.  
20 punts extra per ser el primer bàndol.

SOBREVIU AL JOC DE L’ASSASSÍ

JOC DE LA BANDERA

“SOBREVIU”

 — Premi al supervivent 
amb més participants eli-
minats: 30 punts a la pun-
tuació final i guardó a l’en-
trega de premis 

 — Premi a la mort amb mis-
satge d’esquela més origi-
nal: 20 punts a la puntua-
ció final i guardó a l’entrega 
de premis 

 — Participant mort amb més 
participants eliminats:  
10 punts a la puntuació final i 
guardó a l’entrega de premis



Instal·lació i Manteniment de:
Instal·lacions elèctriques
Instal·lacions d’aigua
Instal·lacions de gas
Instal·lacions de calefacció
Instal·lacions Plaques solars
Instal·lacions Fotovoltaiques

Instal·lador autoritzat  de punts 
de recarrega per  vehicles 
elèctrics.

670011365 - iep@cecot.es
Ullastrell
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CONCURS DE CASES I CARRERS ENGALANATS 

 — Enguany Ullastrell té un gran repte per davant: convertir 
en pocs dies els carrers i façanes del poble en dignes de 
celebrar per fi la Festa Major! Fes que un balcó, una fines-
tra, una façana o el teu carrer tornin a viure l’alegria de la 
festa! La missió és clara: sumar esforços a contrarellotge i 
que la imaginació i decoració us acompanyin! 

 — Participeu al “Concurs de carrers i cases engalanades 
express” indicant nom i cognom i adreça a l’Ajuntament (93 
788 72 62). El dissabte 13 a les 16 h el jurat passarà a valo-
rar-les 

 — Premi al millor carrer engalanat: 20 punts a la puntuació 
final i guardó a l’entrega de premis 

 — Premi a la millor façana engalanada: 20 punts a la puntua-
ció final i guardó a l’entrega de premis 

 — Qui s’engalanarà més, els Ullas o els Trell? 

 — Les persones guanyadores i la gent participant recolliran 
el premi el dilluns 15 d’agost a l’entrega de premis.  
Obsequi assegurat per a tots els participants.

ENGUANY, LES ENTITATS QUE COL·LABOREN AMB LA FESTA 
MAJOR SÓN: 

 — Associació Festucs d’Ullastrell

 — Associació Esportiva Ullastrell - Grup de Muntanya

 — Amics del Teatre d’Ullastrell - GATU

 — Club Futbol Sala Ullastrell

 — Colla de Geganters d’Ullastrell

 — La Colla de la Gent Gran

 — Ullastrell per la Independència – ANC

 — Organització de Joves d’Ullastrell - OJU-Mal Parlats

COMPETICIONS DE FESTA MAJOR

ORGANITZACIÓ
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Horari — A les 16.30 h
Lloc — Altell del Casal Cultural

TORNEIG DE BOTIFARRA “ULLAS VS TRELL”

 — Tarda per gaudir dels jocs de taula 
amb la “Botifarra”, el tradicional joc on 
t’ho passaràs d’allò més bé.  
La parella guanyadora de la botifarra tindrà un premi i sumarà 20 
punts al seu equip.  
— Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.

 17 |

 D I s s a bt e  1 3

Horari — De les 11 a les 14 h
Lloc — Piscina municipal

Horari — De les 10 a les 13 h
Lloc — Pistes de petanca

TORNEIG DE FUTBOL SALA 
“ULLAS VS TRELL”

INFLABLES A LA PISCINA

CAMPIONAT DE PETANCA “MEMORIAL  
MATIES AMAT I EUSEBI SIMÓ”

 — Iniciem les festes amb el tradicional tor-

 — Celebrem l’estiu amb una jornada plena 
de jocs a l’aigua. 

 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.

 — Fase regular del tradicional campionat 
de petanca “Memorial Maties Amat i Eu-
sebi Simó”.

neig de futbol de Festa Major. Vine a jugar amb el teu equip i suma 10 
punts a la puntuació final de l’entrega de premis.

 — Pati de l’Escola Nova: categoria infantil (fins a 16 anys).
 — Pista poliesportiva: categoria amateur (a partir de 16 anys).
 — Cal inscripció prèvia a barcelogjv@ullastrell.cat. Mínim equips de 5 

integrants. Cada participant només podrà jugar amb un equip. 
 — Organitza: Club Futbol Sala Ullastrell.

 — Inscripcions a les pistes de petanca, de les 10 a les 10.20 h 
 — Es formaran els grups per sorteig, de les 10.20 a les 10.30 h
 — Organitza: Amics de la Petanca.

 imprescindible reserva prèvia

 imprescindible reserva prèvia

Horari — De les 10 a les 13 h
Lloc — Pista poliesportiva i pista del 
pati de l’Escola Nova 
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Horari — De les 18.30 a les 20 h
Lloc — Pati de les Moreres

LA PUBILLA DE FERRO 

 — La pubilla de ferro consisteix en una 
sèrie de reptes rurals, preguntes de cul-
tura del poble i proves físiques. La persona guanyadora serà qui ob-
tingui la millor puntuació en el total de les proves i sumarà 20 punts 
al seu equip a la puntuació final de l’entrega de premis.  
— Organitza: OJU - Malparlats.

 19 |

Horari — A les 21 h
Lloc — Davant de l’Ajuntament

Horari — A les 21.30 h
Lloc — Davant de l’Ajuntament

DONEM EL TRET DE SORTIDA A LA FESTA MAJOR D’ULLASTRELL!

ULLAS VS TRELL, L’INICI DE LA COMPETICIÓ MÉS PICANT 

 — Amb el tradicional repic de campa-
nes, Ullastrell i el posterior pregó, la vila 
iniciarà la data més esperada de l’any, 
la Festa Major i, també, la competició 

 — Iniciem la competició més picant de 
la Festa Major amb les primeres pro-
ves per veure qui serà l’equip guanya-
dor d’enguany. 

 — Concurs de Mega Basket: 1 punt per 

entre Ullas i Trell. 
T’esperem a les 21 h, davant de l’Ajuntament, per celebrar de nou la 
Festa Major!

 — Pregó a càrrec de Bruna, el musical dels ullastrellencs Mateu Pe-
ramiquel i Mar Puig, guanyadors del Premi Juan Mayorga 2019 i 
guardonats com a millor espectacle familiar de la temporada 
2020-2021 a la IV edició dels Premis Teatre Barcelona, arriben al 
seu Ullastrell natal per celebrar l’inici de la Festa Major!

 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.

cistella encertada a la puntuació final de l’entrega de premis.
 — Estirada tradicional de corda: 10 punts per a l’equip guanyador a la 

puntuació final de l’entrega de premis.
 — Organitza: OJU-Malparlats. 

Horari — A les 17.30 h
Lloc — Davant de l’Ajuntament

CERCAVILA DE BICICLETES GUARNIDES

 —  Participa a la tradicional cercavila 
de bicicletes guarnides pels carrers 
d’Ullastrell. 

 — Hi haurà premis a la millor bicicleta engalanada infantil, juvenil i 
comparsa. Les persones guanyadores tindran un premi i a més su-
maran punts al comptador d’Ullas i Trell. 10 punts a les categories in-
dividuals i 20 punts la comparsa.   

 — Organitza: Associació Esportiva Ullastrell - Grup de Muntanya. 

 imprescindible reserva prèvia
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Horari — De les 10 a les 14 h
Lloc — Escales de l’Ajuntament d’Ullastrell

Horari — A les 11 h
Lloc — Pàrquing de la pista poliesportiva

GIMCANA – “ULLAS VS TRELL” 

HOLI PARTY 

 — Als anys 30, Ullastrell era una vila plena 
de vida i goig, però una sèrie de succes-

 — La festa més divertida per omplir de 
colors Ullastrell.

 — Organitza: Festucs.

Horari — De les 10 a les 12 h
Lloc — Sala Orenetes, espai El Progrés

CAMPIONAT DE SUDOKU –“ULLAS VS TRELL”

 — De grans a xics, tothom pot participar 
al campionat de Sudokus. La persona 
guanyadora sumarà 10 punts al seu equip a la puntuació final de l’en-
trega de premis. 

 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.

D I U M E N G E  1 4

sos van posar en perill la convivència entre els seus habitants.  
Què va passar a Ullastrell? Què tenen a veure Ullas i Trell en aquesta 
història?

 — S’atorgaran 30 punts a l’equip que aconsegueixi finalitzar la gimcana.
 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.

Horari — De les 10 a les 13 h
Lloc — Pistes de petanca

CAMPIONAT DE PETANCA, “MEMORIAL  
MATIES AMAT I EUSEBI SIMÓ”

 — Fase final del tradicional campionat de 
petanca “Memorial Maties Amat i Eusebi 
Simó”.

 — Inscripcions a les pistes de petanca, de les 10 a les 10.20 h. 
 — Es formaran els grups per sorteig, de les 10 a les 10.30 h.
 — Hi haurà un vermut per a tots els participants al bar de la piscina 

municipal. 
 — Organitza: Amics de la petanca.

 imprescindible reserva prèvia
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Horari — De les 19 a les 20 h
Lloc — Davant de l’Ajuntament

Horari — De les 19 a les 21 h
Lloc — Davant de l’Ajuntament

Horari — De les 20 a les 22 h
Lloc — Sortida des del Pati de les Moreres

CIRC ABSURD 

CONCURS DE PARAULÒGIC I PARADA INFORMATIVA 

PETABARRES 

 — El circ ambulant ha arribat. 
Uns acomodadors estrafolaris jugaran i 

L’Assemblea Nacional Catalana torna a la 
Festa Major amb un concurs de Paraulògic. 

 — Un any més, Ullastrell recorrerà els bars 
de la vila acompanyats de la Sidral Brass 
Band. Estigueu atentes al recorregut ofici-
al, que és difondrà als canals oficials de 
l’Ajuntament i de l’entitat organitzadora.

 — Organitza: OJU - Malparlats.

Horari — A les 17.30 h
Lloc — Plaça de les Escoles Velles

Horari — De les 18 a les 20 h
Lloc — Plaça de les Escoles Velles

XIVÈ INTERCANVI DE XAPES DE CAVA

XXVÈ TASTAVINS D’ULLASTRELL

 — Un any més, Ullastrell acull la trobada 
de col·leccionistes de xapes de cava. 
Vine i intercanvia les teves. 

 — El Tastavins d’Ullastrell compleix 25 
anys i, per celebrar-ho, han preparat 

 — Organitza: Celler Can Morral del Molí i Gran Anyada.

una jornada de maridatge per fer-vos xalar tots els sentits. 
 — Organitza: Celler Can Morral del Molí i Gran Anyada.

escalfaran l’ambient. Sense voler sembla que l’espectacle ja ha 
començat i van passant disciplines i gags d’humor absurd.

 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.

 — Parada informativa i de venda de samarretes i reserva d’autocars 
per a l’11 de setembre.

 — Per cada Paraulògic entregat amb 10 paraules correctes s’atorgarà 
1 punt al seu equip a la puntuació final de l’entrega de premis. 

 — Organitza: ANC.
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Horari — A les 22.30 h
Lloc — Davant de l’Ajuntament

Horari — A les 00 h 
Lloc — Piscina municipal

Horari — De les 00 a les 3 h
Lloc — Davant de l’Ajuntament

NIT MUSICAL AMB LA GOLDEN BEAT 

BANY NOCTURN 

NIT MUSICAL AMB EL DJ DI ROMA 

 — La Golden Beat arriba a Ullastrell per fer 
tremolar al poble amb les seves versi-

 — Arribada la mitjanit, donem la benvingu-

 — Rematem la nit amb el Dj Di Roma. 
Non stop the party.

 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.

Horari — A les 21 h
Lloc — Altell del Casal Cultural

NIT MUSICAL A L’ALTELL

 — Concert a la fresca amb les versions de 
The Paradise. 

ons disco, pop i funk.  
Les autoritats sanitàries adverteixen que aquest concert pot ser per-
judicial per als teus malucs!  Welcome to the Golden Republic.

 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.

Horari — A les 20.30 h
Lloc — Teatre del Casal Cultural

UNA NIT AMB EL MAG LARI

 — La màgia arriba a Ullastrell de la mà d’un 
dels millors mags. Amb més de 25 anys 

 — Reserva de taules al Bar del Casal Cultural - 93 733 10 51.
 — Organitza: Bar del Casal Cultural.

sobre l’escenari, el Mag Lari us farà gaudir d’una nit plena d’il·lusions, jocs, 
llums, fum i molt d’humor.  Preparats per formar part de l’espectacle? 

 — Preu: 10 €. Entrades anticipades a www.ja.cat/entradesullastrell, a 
l’Ajuntament (dimecres 10, dijous 11 i divendres 12 d’agost, de 10 a 13 h) 
i a la taquilla del Teatre del Casal Cultural.

 — Organitza:  Ajuntament d’Ullastrell. 

da a la festivitat de Santa Maria amb el tradicional bany nocturn.
 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell. 

     Punt lila ubicat a la Pl. de les Escoles Velles a càrrec de La Sal Igualtat.

 Punt lila ubicat a la Pl. de les Escoles Velles a càrrec de La Sal Igualtat.

  Punt lila ubicat a la Pl. de les Escoles Velles a càrrec de La Sal Igualtat.

 imprescindible reserva prèvia

 imprescindible reserva prèvia
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Horari — De les 9 a les 11 h
Lloc — Davant de l’Ajuntament

Horari — De les 11 a les 13 h
Lloc — Davant de l’Ajuntament

Horari — De les 11 a les 12 h
Lloc — Davant de l’Ajuntament

Horari — A les 12.30 h
Lloc — Església d’Ullastrell

DESPERTADA MATINAL

FESTA DELS GEGANTS

ESMORZAR POPULAR

RECOLLIDA DE RAMS, OFRENA FLORAL  
I MISA DE FESTA MAJOR

 — Matí festiu i musical pels carrers d’Ullas-
trell de la mà de la Urban Marxing Band. 

 — Sortida: Davant de l’Ajuntament.

 — Tradicional trobada on conèixer els ge-
gants d’Ullastrell, la Serralavella i en Bacus 

 — Gaudeix d’un gran esmorzar a la Festa 
dels Gegants. Esmorzar per a tothom.

 — Recollida de rams, ofrena floral a Santa 
Maria, patrona d’Ullastrell, i misa de Festa 

 — Organitza: Colla Gegantera d’Ullastrell.

i la història i tradició d’una de les activitats culturals més importants 
de la vila. 

 — Organitza: Colla Gegantera d’Ullastrell.

Major. 
 — Organitza: Parròquia de Santa Maria d’Ullastrell.

D I L L U N S  1 5

Horari — A les 13 h
Lloc — Davant de l’Ajuntament

CONCERT-VERMUT DE FESTA MAJOR

 — Celebrem la diada local amb un vermut 
amenitzat per la música de la Carla Collado. 

 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.

 — Organitza: Colla gegantera d’Ullastrell.
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Horari — De les 19 a les 21 h
Lloc —  Davant de l’Ajuntament

Horari — A les 19.30 h
Lloc —  Pati de les Moreres

Horari — A les 18 h
Lloc — Plaça de les Escoles Velles

CONCURS DE PARAULÒGIC  
I PARADA INFORMATIVA

ESPECTACLE MUSICAL  
“DE CAP PER AVALL” - AMBAUKA

XVIIÈ CONCURS DE PARXÍS – “ULLAS VS TRELL”, 
MEMORIAL RAMÓN AVILÉS

 — L’Assemblea Nacional Catalana torna a 
la Festa Major amb un concurs de Parau-
lògic. 

 — El grup Ambauka arriba a Ullastrell per 
posar la vila de cap per avall amb el seu 
espectacle musical infantil.

 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.

 — El torneig més mític de Festa Major 
torna a Ullastrell. Vine a gaudir d’una tar-
da de joc i punts per al recompte final.

 — Categoria infantil:  4t premi i 5 punts, 3r premi i 10 punts, 2n premi i 20 
punts, 1r premi i 30 punts.

 — Categoria sènior: 4t premi i 5 punts, 3r premi i 10 punts, 2n premi i 20 
punts, 1r premi i 30 punts.

 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.

 — Parada informativa i de venda de samarretes i reserva d’autocars 
per a l’11 de setembre.

 — Per cada paraulògic entregat amb 10 paraules correctes s’atorgarà 
1 punt al seu equip a la puntuació final de l’entrega de premis.

 — Organitza: ANC.

Horari — A les 21 h
Lloc — Teatre del Casal Cultural

ESPECTACLE TEATRAL “CAMP-AMÉN”

 — Mont-Rebei. Campament cristià La 
Brúixula. La mare Bernarda, una monja 

 
  Punt lila ubicat a la Pl. de les Escoles Velles a càrrec de La Sal Igualtat

nouvinguda, vol salvar el campament amb la seva cançó “Viviremos 
firmes en la fe”. La Germana Milagros, una jove amb dubtes, recorda 
com li agradava Presuntos Implicados. I la Maria i la Susana, dues 
adolescents castigades, tenen un grup que es diu Suma Latina. Però 
des que Déu se li apareix a Maria una nit, tot està canviant. I és que a 
Déu li encanta Whitney Houston.

 — Organitza: GATU.
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Horari — A les 23.30 h 
Lloc — Davant de l’Ajuntament

SCALA HI FI KARAOKE

 — Ens acomiadem de la Festa Major amb 
la tradicional Scala Hi Fi, que enguany 
s’integrarà amb una nit de karaoke on 
gaudir i riure tot cantant i ballant les mi-
llors cançons. 

 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.

Horari — A les 23 h
Lloc — Davant de l’Ajuntament

ENTREGA DE PREMIS 
DE FESTA MAJOR

 — Finalitzem la competició de Festa Major 
amb l’entrega de premis d’Ullas i Trell. 
També és donaran els premis individuals 
de les diferents competicions.

 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.
 Punt lila ubicat a la Plaça de les Escoles Velles a càrrec de La Sal 
Igualtat.

 
 Punt lila ubicat a la Plaça de les Escoles Velles a càrrec de La Sal 
Igualtat.

Horari — De les 11 a les 14 h
Lloc — Teatre del Casal Cultural

PROJECCIÓ DOCUMENTALS

 — Si no vas poder gaudir d’ells per separat, 
aquí tens l’oportunitat de veure’ls tots tres. 
Projecció dels tres documentals de me-
mòria històrica d’Ullastrell, on les persones més grans del municipi 
ens expliquen de primera mà com eren les costums i la vida quan ells 
eren petits i els estralls que va fer la Guerra Civil al municipi. No t’ho 
pots perdre.

 — A les 11 h, “Ullastrell: Una meravella”.
 — A les 12 h, “Ullastrell: En temps de Guerra Civil”.
 — A les 13 h, “Ullastrell: Els costums i les festes d’abans”.
 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.

D I M A R T S  1 6
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Horari — A les 12.30 h
Lloc — Església d’Ullastrell

Horari — De les 11 a les 14 h
Lloc — Zona esportiva de Ca n’Amat

MISSA EN INTENCIÓ DELS DIFUNTS DE LA COLLA DE LA GENT GRAN

TOBOGAN GEGANT

 — Organitza: Parròquia de Santa Maria 
d’Ullastrell.

 — Menuts i grans, veniu a refrescar el 
matí passant-ho d’allò més bé al tobogan 
gegant.

 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.

Horari — A les 13.30 h
Lloc — Pista poliesportiva

Horari — A les 14.30 h
Lloc — Pista poliesportiva

Horari — A les 17 h
Lloc — Pista poliesportiva

VERMUT DE LA GENT GRAN

DINAR DE LA GENT GRAN

CONCERT MUSICAL: LÚA CHEIA

 — Abans del popular dinar de germanor, 
gaudirem d’un vermut popular. 

 — La Gent Gran d’Ullastrell celebra el 
seu dia amb un dinar de germanor:  

 — Encetem la tarda de la Gent Gran amb 
els millors hits, versionats pel grup musical 

 — Organitza: Colla de la Gent Gran d’Ullastrell.

Menú:
 — Amanida catalana.
 — Paella d’arròs mixta.
 — Pa, vi i aigua.

Lúa Cheia.
 — Organitza: Colla de la Gent Gran d’Ullastrell.

Preus: 20 € menú adult / 15 € menú infantil.
Reserves obertes fins al 10 d’agost.
R.M. Rodó: 627 220 771 / Nuri Sucarrats: 654 141 078

Organitza: Colla de la Gent Gran d’Ullastrell.

 imprescindible reserva prèvia

 — Gelats.
 — Cafè i gotes.
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AFECTACIONS
DE TRÀNSIT

A ULLASTRELL

Afectacions de trànsit

NO ES PODRÀ APARCAR

Al c. de la Serra; des de la pl. Lluís Companys fins a la pl. dels Infants, 
durant els dies 13, 14, 15 i 16 d’agost, quedant el seu ús restringit a ve-
hicles de serveis. També s’amplia aquesta restricció des de La Mola i 
fins a la pl. Joan Montmany el dissabte 13, de les 16.30 a les 19.30 h, 
per la cercavila de bicicletes guarnides. Al costat de la pista polies-
portiva no s’hi podrà aparcar diumenge 14, de les 8 a les 15 hores (Holi 
Party) i dimarts 16, de les 8 i fins a les 20 h (dia de la Gent Gran).

El dimarts dia 16 de 9 a 15h no es podrà aparcar a la Zona esportiva 
de ca n’Amat (Tobogan gegant).

TALLAT AL TRÀNSIT

El c. de la Serra, des de la Mola fina a la Pl. dels Infants, quedarà to-
talment tallat al trànsit durant tot el dia els dies 13, 14 i 15 d’Agost i de 
15h a les 23h el dia 16 d’Agost. Només hi haurà pas pels veïns amb 
plaça de pàrquing i proveïdors dels comerços, dilluns 15 i dissabte 16, 
fora dels horaris d’actes i celebracions.

Les persones amb mobilitat reduïda hauran de recollir una acredita-
ció especial a l’Ajuntament la setmana prèvia a l’inici de la Festa Ma-
jor (del 8 al 12 d’agost , de 9 a 14 h) per tal de poder arribar més fàcil-
ment en vehicle fins al primer tram del c. Serra. Demanem a la resta 
de veïns/es que respectin els senyals de no aparcar i no circular en 
les zones així marcades.

Per tot això aconsellem fer els desplaçaments a peu.

DISSABTE 13 D’AGOST
 — Durant la cercavila en bicicleta del dissabte 13 a les 17.30 h, 

es tallarà el trànsit puntualment quan passi la cercavila pel 
c. Serra, pl. Joan Montmany fins La Mola, i c. Prat de la Riba.

DIMARTS 16 D’AGOST
 — No és podrà accedir al pàrquing de la 

pista poliesportiva per la celebració del 
dinar de la Gent Gran. El c. Serra estarà 
tallat, de les 18 a les 22 h per la celebra-
ció d’havaneres.

DILLUNS 15 D’AGOST
 — El c. Serra estarà tallat al trànsit a partir de les 7 h per la Festa 

de Gegants.

Horari — A les 19 h
Lloc — Davant de l’Ajuntament

TARDA D’HAVANERES

 — Finalitzem la Festa Major amb una tarda 
d’havaneres, acompanyades de rom cre-
mat i coca per a tots els assistents a càrrec dels Americanus.

 — Organitza: Ajuntament d’Ullastrell.
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Per una Festa Major eco-sostenible

Des de l’Ajuntament d’Ullastrell apostem per una Festa Major soste-
nible i responsable amb el medi ambient. 

Per això, us fem arribar alguns consells per fer-ho possible:

 — Fes ús del got reutilitzable.

 — S’habilitaran illes de reciclatge en el recinte de les actuacions cul-
turals. Recicla els residus que generis.

 — Si fumes, llença la teva cigarreta dins dels testos habilitats al costat 
de les illes de reciclatge.

 — Evita fer ús del vehicle motoritzat per desplaçar-te als esdeveni-
ments.

El guanyador del concurs de la portada del programa de 
Festa Major 2022 — Lluc Rodriguez Cucurella
Disseny del programa — publitesa.es
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