Alcalde
Qui no té ganes de gresca, música, xerrades al carrer, ...???
Enguany, la festa major viu un parell de grans canvis i que, alhora, no
n’ha suposat cap: el poble va decidir continuar celebrant la Festa Major per la Mare de Déu d’agost, i tenim les obres de la Serra acabades,
oferint un escenari únic i característic d’Ullastrell!
La consulta que es va fer és un canvi, malgrat no suposar-ne cap, que
ens reafirma com un poble tradicional, amb ganes de preservar la
cultura i les arrels de la millor manera possible: compartint decisions,
generant debat i, sobretot, respectant la voluntat del poble, que és la
millor manera de créixer amb tolerància.
I la Serra renovada és un impuls al comerç, a l’accessibilitat, a la vida al
carrer, a la identitat d’un poble que vivia orfe d’una plaça cèntrica on
recollir activitats i vivències de manera intensa i envoltats dels millors
paisatges de les rodalies!
La calor ens porta a l’estiu, les vacances, les ganes de ballar i fer gresca
compartint bons moments amb la resta de veïns, així que convidem a
gaudir-ne i a viure de la Festa Major de la millor manera!
Agrair l’esforç d’entitats i de moltes persones que faran, segur, sigui
un èxit en somriures i balls, però en especial a la Cristina, tècnica de
Cultura de l’Ajuntament i el Jaume Puig, qui ha carregat el pes de
l’organització!
Una abraçada ben forta a tots i totes, ens hi veiem una hora o altra!!

Joan Ballbè i Herrero
Alcalde

Pregoners

de la
Festa Major 2018
El pregó d’aquest any anirà a càrrec de l’Artur Moncal i d’en Josep
Aparicio, mestres que ens van acompanyar des de les primeres passes
de la democràcia fins a l’estrena del segle actual, un període prou
llarg per conèixer una generació d’alumnes, amb els seus respectius
pares, mares, padrins i padrines. Tot un grapat d’anys per a conviure
amb alegria i entusiasme amb una pila de gent.
Van treballar per a una escola al servei de l’educació i amb la voluntat
de conèixer, estimar i respectar el poble que els acollia.
Van transmetre als seus alumnes la sensibilitat i el respecte envers
l’art, la llengua, la ciència, la natura, la cultura popular...
El temps ha anat passant. Ara jubilats, i amb un sac tant ple de vivències i anècdotes, de ben segur que tindran moltes coses per
comentar-nos.
No us ho podeu perdre!

Ofrena floral
Per encarregar els rams de flors de l’Ofrena a la Verge Assumpta podeu
contactar fins el 12 d’agost amb:
Teresa Pons - 93 780 6486
Isabel Lecha - 636 303 454
Rosa Maria Satorras - 650 168 872 - 93 788 61 43
Novetat:
Els rams s’entregaran a partir de les 12:30 del matí del 15 d’agost a la
Plaça de l’Església.
A les 13h. Ofrena floral i missa solemne.
Seguidament, hi haurà una cercavila des de l’Església fins l’Ajuntament
amb els Gegants i Grallers d’Ullastrell.
Us hi esperem, a petits i grans!

Ullas versus Trell
I tu què ets ?
Ets dels Ullas o dels Trells???
Aquesta Festa Major, tornem a partir el
poble en dos grans bàndols:
Els Ullas i els Trells.
Tothom ja sent i estima el seu color. Ara, els marcadors tornen a
quedar a zero i la lluita torna a començar.
La divisió és clara. L’edifici de l’Ajuntament fa de frontera real.
De Can Gras i voltants fins allà, és territori “Ullas”.
De l’Ajuntament fins Ca n’Amat és territori “Trell”.
Tu tries, amb el cap o amb el cor.
A més estarem ben identificats. Ullas portarà una insígnia de color vi. Els Trell portaran insígnia de color oliva.
Durant tota la festa major hi ha una sèrie d’activitats competitives que atorgaran als vencedors o participants un conjunt de
punts que s’aniran sumant a un marcador.
L’objectiu és clar: competir i guanyar. Però sobretot fer una Festa Major més participativa i emocionant, on a cada racó, carrer i
activitat es guanyarà punts. Us animem a participar, individualment o amb la família a totes les activitats.
Només pot guanyar un equip.
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 Trells?
Org. Comissió jove

Xª EXPOSICIÓ
Centenari de l’arribada de la llum elèctrica
a Ullastrell (1918-2018)
L’any 1915 a la rectoria de la parròquia de Santa Maria d’Ullastrell es va
constituir la societat de l’Elèctrica d’Ullastrell amb la finalitat de portar
l’energia elèctrica a Ullastrell. Havent obtingut la concessió de la “Compañia Catalana de Gas y Electricidad SA” el subministrament d’energia
per a l’enllumenat i la força motriu d’aquest poble i terme. Les gestions
administratives i econòmiques i obres es van allargar tres anys. Finalment, el dia 15 d’agost de 1918, el dia de la Festa Major inauguraven
amb una gran festa l’enllumenat públic. Aquesta Societat, constituïda
sense ànim de lucre, va gestionar amb alts i baixos el servei fins la seva
desaparició, després de la Guerra Civil.
L’abundant i important documentació de l’Elèctrica d’Ullastrell que
conserva l’Arxiu Municipal d’Ullastrell ha permès conèixer i indagar
en aquest interessant episodi del nostre passat. Una època molt activa
política, econòmica i socialment, que comença amb la instauració de la
Mancomunitat de Catalunya el 1914.
Treballant conjuntament els membres de FOCU – Fotoclub Ullastrell i
MOU – Memòria Oral d’Ullastrell hem organitzat l’exposició. El FOCU
celebra el centenari amb un recull de fotografies actuals, amb una
visió fotogràfica i contemporània de l’esdeveniment, de la pervivència d’elements i de la incidència de l’electricitat en la nostra societat.
I MOU presenta l’altra part de l’exposició amb la voluntat de mostrar
de primera mà l’important fons de la Societat la Eléctrica d’Ullastrell
i contextualitzar com va aparèixer, evolucionar aquesta societat i la
incidència d’aquesta nova font d’energia en les vides de les persones
del nostre poble.
Esperem que la gaudiu!
Horaris:
Dia 14 d’agost: inauguració a les 19h
Dies 15, 16 i 17 d’agost: de 11 a 14h i de 18 a 21h
Dies 1, 2, 8, 9 i 11 de setembre: de 12 a 14h
Lloc: El Progrés (C/ Serra, 37)
Org. FOCU – Fotoclub Ullastrell i MOU – Memòria Oral d’Ullastrell

Tots 4 dies
PARADETA INFORMATIVA
Els dies 15 i 16 - De 19h. a 22h. - Al C/Serra
Inscripcions autocar 11S
i venda de samarretes
Org. Ullastrell per la independència

Xª EXPOSICIÓ
Centenari de l’arribada de la llum elèctrica
a Ullastrell (1918-2018)
A l’edifici d’El Progrés (C/ Serra, 37)
Horari: Dia 14 d’agost: inauguració a les 19h
Dies 15, 16 i 17d’agost: de 11 a 14h i de 18 a 21h
Dies 1, 2, 8, 9 i 11 de setembre: 12-14h
Org. FOCU – Fotoclub Ullastrell i MOU – Memòria Oral Ullastrell
CASES I CARRERS ENGALANATS
El jurat de les cases i els carrers engalanats serà la Comissió de Festes.
El Jurat passarà a valorar el dimarts 14 d’Agost a les 12 h.
JOC DE LA BANDERA
Durant tota la Festa Major (Inici: després del pregó. Final: divendres
17 a les 19h). Consisteix en que cada bàndol tindrà la seva bandera tallada en trossos i els haurà de buscar pel seu territori.
El símbol del vostre equip ha estat destruït i repartit en 15 trossos pel
vostre territori. L’objectiu és clar: trobeu-los per recuperar la vostra
identitat i poder-la lluir amb orgull.

Scala
Hi-Fi
Després del gran èxit de l’any passat, torna a l’escenari…
l’SCALA HI-FI!!!
Ja podeu començar a preparar els grups, els assajos i l’actuació per
triomfar davant del públic i del Jurat. Ullastrell espera grans estrelles i espectacles per gaudir d’una estona de moltes emocions
i nervis.
Pels qui us sona a xino, l’SCALA HI-FI és una tradició perduda de
l’Escola Serralavella que consistia en fer actuacions en play-back
de la cançó que trieu, amb coreografia i vestuari inclòs!
Així doncs, poseu-vos les piles, agafeu-vos fort i comenceu a preparar la vostra mediàtica actuació, ja sigui en solitari o en grup.
Més endavant, es penjarà més informació al poble sobre les inscripcions, el jurat, les puntuacions i els premis.
Serà una oportunitat decisiva per la victòria del vostre bàndol
(ULLAS vs. TRELL)!

100 p.
per grup
guanyador
50 p.
pel segon
grup
guanyador
25 p.
pel tercer
grup
guanyador
30 p.
per
grup
participant

Dimarts agost
14
APASSIONANT TORNEIG DE FUTBOL
A les 10 del matí
50 p. per
Ullas vs. Trell Categoria
Infantil FEMENÍ i MASCULÍ
Masc. 50 p. per
i seguidament Adult FEMENÍ i MASCULÍ
Categoria
Fem.
Org. CF Ullastrell
INFLABLES A LA PISCINA!
D’11 del matí a 2 del migdia - A la Piscina
Org. Ajuntament d’Ullastrell

CERCAVILA DE BICICLETES GUARNIDES
A 2/4 de 6 de la tarda
Davant de l’Ajuntament pels carrers del poble.
Amb premi a la millor guarnició
de bicicleta infantil.
50 p. per
Categoria
Org. Grup de Muntanya
Guanyadora

CAMPIONAT DE PETANCA
MEMORIAL MATIAS AMAT I EUSEBI SIMÓ
A les 6 de la tarda - Al camp de futbol
Inscripcions 1/2 hora abans.
50 p.
Es formaran els grups per sorteig.
Ullas vs.
Org. Amics de la Petanca
Trell

INAUGURACIÓ:
Xª EXPOSICIÓ
Centenari de l’arribada de la llum elèctrica
a Ullastrell (1918-2018)
A les 7 de la tarda - A l’edifici d’El Progrés (C/ Serra, 37)
Org. FOCU – Fotoclub Ullastrell i MOU – Memòria Oral Ullastrell

REPIC GENERAL DE CAMPANES
A les 9 del vespre - Església Sta. Maria d’Ullastrell
Seguidament,
PREGÓ DE FESTA MAJOR
Davant de l’Ajuntament, amb els pregoners
Josep Aparicio i l’Artur Moncal
ESTIRADA TRADICIONAL DE CORDA
En acabar el Pregó,
50 p.
Davant de l’Ajuntament
Ullas vs.
A continuació
CONCURS MEGA BASKET!
Ullas vs. Trell
Org. Esplai 100 Bambes d’Ullastrell i Comissió Jove

Trell

5 p.
per
cistella

Seguidament...
RESSOPÓ POPULAR
Per gentilesa dels Responsables del bar de la Festa Major
i de l’Ajuntament d’Ullastrell
L’ORQUESTRA LA SALSETA DEL POBLE SEC
A 2/4 d’11 de la nit - A la Serra
Vine a ballar
amb La Salseta.

VI CONCURS DE TRIVIAL D’ULLASTRELL!!
A la mitja part del Ball
50 p.

Ullas vs.
Trell

NIT JOVE
A les 11 de la nit - Al pati de les moreres (antiga escola)
• HIROSHIMA - Blues-punk-rock
• DOUBLE JABS - Boxing Reggae
• P DE PAKU DJ - Show Man Patxanga
Org. Comissió Jove

dimecres
15
Dimecres 15
agost
DESPERTADA GENERAL AMB LES MATINES
D’ELS GRALLERS D’ULLASTRELL

A les 9 del matí - Pels carrers del poble
XOCOLATADA POPULAR
A 2/4 de 12 del matí
Davant l’Ajuntament

SORTIDA DE LA CERCAVILA
A les 12 del migdia - Des de l’Ajuntament
fins a l’Església amb
ELS GEGANTS I ELS GRALLERS D’ULLASTRELL
RECOLLIDA DE RAMS
PER A L’OFRENA FLORAL
A 2/4 d’1 del migdia - Plaça de l’Església
Org. Junta Parroquial
OFRENA FLORAL A LA VERGE ASSUMPTA
I MISSA DE FESTA MAJOR
A la 1 del migdia,
que finalitzarà
en una processó
pel Turó del Rector
Acabada la processó,
CERCAVILA AMB ELS GEGANTS i GRALLERS
fins davant de l’Ajuntament!

RURAL PÀDEL
A les 5 de la tarda - Al camp de futbol
Infantil i adults
*informació i inscripcions
al Bar de la piscina

50 p.
per
Categoria

CAMPIONAT DE BOTIFARRA
A les 6 de la tarda - A l’altell del Casal
Sistema tradicional.
Amb la col·laboració de
Construccions i Reformes Alfons Colilles

50 p.
Ullas vs.
Trell

ESPECTACLE DE CIRC NI CAP NI PEUS
A 2/4 de 7 de la tarda- A la Serra
Amb la Companyia Circ Vermut

INICI DE L’SCALA HI-FI
A 2/4 de 8 de la tarda- A la Serra
Org. Comissió Jove

ESPECTACLE MUSICAL “LO TUYO Y LO MÍO”

A 2/4 de 10 de la nit - A la Sala d’Actes del Casal
Preu entrada 5 eur.
Venda anticipada a l’Ajuntament i venda una hora
abans de l’espectacle al Casal
(només en el cas de què quedin entrades per vendre).
També venda d’entrades
online a través de TICTACTIQUET a partir del 6 d’agost de 2018.
NIT DE VERSIONS

A les 11 de la nit - A la Serra
Amb els grups:
• VERSIÓN PRIVADA - túnel del temps musical.
• CAT ROCK- festa i gresca de casa nostra.

BANY NOCTURN
A partir de les 12 de la nit
A la piscina,
Vine a remullar-te!!!

dimecres
15
Dijous 16
agost
JOCS PER A TOTA LA FAMÍLIA: FES-TE GRAN!
A 2/4 d’11 del matí - A la Serra
Jocs gegants plens d’artesania,
color, joc i diversió per a tots els públics.
Amb Quiràlia

XII CAMPIONAT DE SUDOKUS
A les 12 del migdia - A l’altell del Casal
Per a totes les edats
50 p.
Ullas vs.
Trell

HOLLY PARTY
A les 12 del migdia
Al costat de la pista poliesportiva
Org. Festucs

MISSA EN INTENCIÓ DELS DIFUNTS DE LA
COLLA DE LA GENT GRAN
A 2/4 d’1 del migdia - A l’Església
MÀGIA I IL·LUSIONISME AMB FÈLIX BRUNET
A 1/4 de 2 del migdia - A la Pista
Org. La Colla de la Gent Gran

VERMUT POPULAR
A 2/4 de 3 del migdia - A la Pista
Gentilesa de La Colla de la Gent Gran
DINAR POPULAR
A les 3 de la tarda - A la Pista
Org. La Colla de la Gent Gran
Prèvia inscripció, veure informació a part

VI TORNEIG D’ESCACS LLAMPEC
DE FESTA MAJOR VILA d’ULLASTRELL 2018
A les 5 de la tarda - Al pati de les moreres (antiga Escola)
Puntuable pel XX Circuit Llampec de la Catalunya Central
Sistema Suís a 10 rondes. Grup únic. Partides a 5’ finish.
Obert a tothom, federats i no federats, independentment del nivell o l’edat.
Inscripcions presencials el mateix dia de 16.30 a 16.55h
Cal indicar: Nom, cognoms, club o localitat, Elo ràpid i data naixement.
Descans entre la cinquena i la sisena ronda.
50 p.
Lliurement de premis un cop finalitzat el torneig.
Ullas vs.
Preu: 5€ inclou refrigeri.
Trell
Org. Club Escacs d’Ullastrell
Col·labora: Ajuntament d’Ullastrell i Circuit de la Catalunya Central.
HAVANERES
A 2/4 de 6 de la tarda A la Pista poliesportiva
Amb el grup BOIRA
Amb el tradicional
ROM CREMAT i coca!

XIVè CONCURS DE PARXÍS
A les 6 de la tarda - A la plaça de les Escoles
Memorial Ramon Avilès

50 p.
Ullas vs.
Trell

CONCERT INFANTIL AMB ”XIULA “
A les 7 de la tarda - A la Serra

CONCERT AMB ROGER TORNÉ I NEREA LÓPEZ
A 2/4 de 10 del vespre - Al Bar del Casal
Nit de música de versions,
des de jazz fins a pop
Org. Bar del Casal
NIT DE RUMBA I FESTA

A les 11 de la nit - A la Serra
Amb els grups:
• JOKB - mestissatge camaleònic
• BEMBA SAOCO - rumba i electrònica
Per finalitzar amb
• DJ PUMOCAT

dimecres 15
Divendres
17
agost
SPLASH SLIDE
De 11 del matí a 2 del migdia - Al costat de la placeta dels Infants
El tobogan d’aigua infinit.
Per a tots els nens i nenes!
Porteu banyador i xancletes lligades!
Org. Ajuntament d’Ullastrell

XIª TROBADA
D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA
A les 6 de la tarda
A la plaça de les escoles

XXIIIè CONCURS DE TASTAVINS
A les 6 de la tarda - A la plaça de les Escoles
Org. Celler de Can Morral i Gran Anyada
50 p.
Ullas vs.
Trell

BALLADA DE SARDANES
A 2/4 de 7 de la tarda - A la Serra
amb La Cobla Mediterrània

CONCERT EN DIRECTE

A 2/4 de 8 de la tarda - A la plaça 4 Vents
Amb MARINA BBFACE & FRANK MONTASELL - funk soul

Seguidament, arrenca el
PETABARRES
amb l’animació de la xaranga
• SIDRAL BRASS BAND
No fa falta participar al petabarres
per seguir i disfrutar de la xaranga
Org. Comissió Jove
NIT DE MÚSICA BALCÀNICA,
REGGAE I SWING
A les 12 de la nit - A la Serra
amb el grup:
• LA TROCAMBA MATANUSCA - sons balcànics, gipsy i klezmer
Abans de començar, es faran entrega dels
premis de les activitats de la Festa Major.

i seguidament REMEMBER DJ’s ...

IV Concurs
Instagram
Obre els ulls durant 4 dies i participa en el IV Concurs d’Instagram,
amb l’etiqueta:
#ullasvstrell2018
Pots trobar les bases a la web www.ullastrell.cat
El guanyador/a s’emportarà un àlbum de fotos de les seves millors
imatges a Instagram a través de l’aplicació Instagrafic.
Si entreu a Instagram, podeu seguir el compte @ajullastrell
que s’ha inaugurat amb la fotografia del cartell guanyador de Festa
Major 2018.
Amb aquesta mateixa etiqueta #ullasvstrell2018 també ens podràs
seguir a Twitter.

Dinar Popular
El dia 16 d’Agost La Colla de la Gent Gran organitza un dinar popular
on hi esteu tots convidats!
MENÚ
• Amanida catalana amb embotits artesans
• Paella d’arròs mixta
• Pa, vi i aigua
• Cafè i gotes
A càrrec de Suc. Vinyoles de Malgrat
PREUS:
16€ / menú adult
11€ / menú infantil
Podeu fer les vostres reserves a La Colla de la Gent Gran, als telèfons:
Joan Salas: 93 730 42 08
Marià Bigordà: 610 47 52 79
Roser Segovia: 93 789 22 81
Inscripcions, màxim fins el dijous 9 d’agost.

Concurs de façanes
i carrers
engalanats!

Animeu-vos a posar Ullastrell de Festa Major!!
Engalana la finestra, el balcó, la porta, la façana, els carrers i places,...
Si voleu que casa vostra o el vostre carrer participi en el CONCURS
DE FAÇANES I CARRERS ENGALANATS! feu-ho constar trucant a
l’Ajuntament 93 788 72 62 o per mail ullastrell@ullastrell.cat i ens
dieu el nom, carrer i número de casa vostra. D’aquesta manera el
jurat passarà a puntuar.
Aquest any el jurat estarà format per la Comissió de Festa Major.
Aniran pels carrers el dimarts 14 pel matí per valorar els carrers i
façanes.
50 p.
• PREMI a la millor casa engalanada:
per casa
Sopar per a 2 persones al
engalanada
Restaurant l’Hort d’Ullastrell
• PREMI al millor carrer engalanat:
Un pernil i una caixa de vi, gentilesa
de EL CELLER CAN MORRAL DEL MOLÍ
i l’Ajuntament d’Ullastrell
*Obsequi segur a tots els concursants.
Els guanyadors i participants recolliran
el premi el dia 17 abans de començar
el concert de mitja nit.

100 p.
per
la casa
guanyadora

100 p.
per carrer
engalanat
200 p.
pel carrer
guanyador

Portada
La guanyadora del Concurs de la Portada del programa
de Festa Major 2018 és

MONTSE GONZÁLEZ SUCARRATS

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

Organització

Bar de la Serra

Com l’any passat, una entitat local serà l’encarregada de portar la
logística i organització dels diferents actes de la Festa Major. A través
de la convocatòria, enguany s’ha atorgat a les entitats

El servei del Bar de la Serra anirà a càrrec de l’entitat local

GEGANTERS D’ULLASTRELL i USÒNICA

CF ULLASTRELL.

Estarà obert cada dia durant les activitats que es realitzin a la Serra
o voltants.

Talls de carrers
Durant els dies de Festa Major NO ES PODRÀ APARCAR al carrer de la
Serra; de La Mola fins la Plaça del Infants, quedant el seu ús restringit
a vehicles de serveis. Ja que hi haurà instal·lat l’escenari, taules, bar,...
El carrer de la Serra, des de La Mola fins a la Placeta dels Infants, quedarà TALLAT AL TRÀNSIT durant els 4 dies de la Festa Major. Només
hi haurà pas pels veïns amb plaça de pàrquing i proveïdors dels comerços en horari restringit:
*Del carrer Prat de la Riba obert al pas de 8:00h a 14:00h. (girant
cap a La Mola, tram bidireccional)
*De la Serra del tram de Cal Correu en direcció a la Plaça dels
Infants de 8:00h a 14:00h. (tram bidireccional)
Les persones de mobilitat reduïda hauran de recollir una acreditació especial a l’Ajuntament la setmana anterior a la Festa Major
(del 6 al 10 d’agost, de 9 a 14h) per tal de poder arribar més fàcilment
amb el 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.

DIMARTS 14
Durant la Cercavila en Bicicleta del dimarts a la tarda, es tallarà
el trànsit puntualment quan passi la cercavila, cal conduir amb
precaució per tot el poble.
DIMECRES 15
El carrer de la Serra fins a l’església i tornar, estarà tallat al trànsit,
al llarg de la cercavila:
• 12:00 h. a 13:00 h. per cercavila Gegants
• 14:00 h. a 14:30 h. per cercavila Gegants
DIJOUS 16
Al matí no es podrà aparcar al costat de la pista poliesportiva per
l’activitat Holly Party.
DIVENDRES 17
Al matí, del tram de la Plaça dels Infants fins dalt la pujada del
c/Serra i carrers contigus, quedarà tallat als vehicles per l’activitat
aquàtica.

MOLT
BONA
FESTA
MAJOR
!!!

