


DIVENDRES 23 DE JULIOL

DISSABTE 24 DE JULIOL

10:00h.  Volteig general de campanes i engegada de coets, anunciant l’inici de les festes d’estiu.
 

10:30h.  Tobogan urbà d’aigua a l’avinguda de l’Estació.
 

11:00h.   Activitats infantils a l’Estació. Organitza: AMPA

15:30h.  Torneig de Guinyot infantil al Bar Ximo. Inscripcions a les 15:00h. En acabar el concurs es repartiran  
__              els premis. Organitza: Cafè-Bar Ximo.

 
17:00h.  Coneixes bé Xerta? Juguem al “Busca-racons 2”, t’atreveixes? Els grups seran d’un màxim de 10
________persones, de petits i grans. Animeu-vos a participar. Cal portar el mòbil, bolígraf  i tenir l’aplicació 
 ________per llegir QR. Un representant de cada grup haurà de venir a la plaça Major a buscar les 
 ________instruccions. Els guanyadors s’emportaran un lot de productes de casa la Torrera i pròxim Silvia.

 
19.30h.  Presentació del llibre “Les Closques” de Laia Viñas al pati Piqué.  
_______ Organitza: Regidoria de Cultura. Aforament limitat. 

 
22:00h. “Tu ho ets tot”. Teatre a càrrec del grup Centre Cultural i Recreatiu d’Ulldecona, a la pista
________poliesportiva del Casal Municipal. Preu d’entrada: 3€. La taquilla s’obrirà a les 22.00h. 
 _______ Aforament limitat.

11:00h.  Parc infantil a les piscines municipals. Aforament limitat. 
 

15:30h.  Torneig de Guinyot per adults al bar Ximo. Inscripcions a partir de 16 anys a les 15:00h. En acabar el              
_______ concurs es repartiran els premis. Organitza: Cafè-Bar Ximo.

16:00h. Sortida des de l’Embarcador de la XIXa Baixada de Renaixement nedant pel riu Ebre de Xerta a
_______ Tortosa.

  
19:30h.   Presentació del llibre “Los deportados de ETA” de Susana Panisello al pati Piqué. 

          Aforament limitat. Organitza: Regidoria de Cultura. 
 

22:00h. “Maestros de la Magia” a la pista poliesportiva del Casal Municipal. Famosos i talentosos mags en un  
________ únic i vibrant xou en directe. Preu d’entrada: 3€. La taquilla s’obrirà a les 21.30h. 
________ Aforament limitat. 



DIUMENGE 25 DE JULIOL
SANT JAUME

DILLUNS 26 DE JULIOL

09:00 h.  Recollida de Pubilles i Hereus.
 

12:00 h. Missa Major en honor a Sant Jaume.
                

13:30 h.  A la plaça Major, vermut amb la xaranga “Tal com Sona”.
                

19.00 h. “SNOWMAN: EL MUSICAL” a la plaça del CAP. La princesa Anna decideix embarcar-se en un viatge
________èpic en busca de la seva germana Elsa. Una preciosa història de dues germanes unides per l’amor
________vertader.  L’accés al recinte s’obrirà a les 18:30h. S’indicarà per quin lloc s’accedirà. 
________Aforament limitat. 

 
22:00 h. “DE CINE” a la plaça del CAP. Basat en les millors bandes sonores és el musical més espectacular i
_______  divertit del moment amb les cançons més ballades de la història. L’accés al recinte s’obrirà a les
________ 21.30h. S’indicarà per quin lloc s’accedirà. 
________ Aforament limitat.

Es vendran números d'una rifa on es sortejaran diversos premis. Col·labora: Villa Retiro, Braseria lo Dau, Bar
la Plaça, Bar Ximo, Bar la Piscina, Restaurant Pepo, Restaurant Xiringuito, Restaurant Ca Miquel

11:00h.  Missa en honor a la gent gran del poble.

12:00h. Sorteig online pel canal de Youtube "Xerta TV" de la rifa de la Comissió de Festes i de la Penya 
 _______ Taurina lo Burladero.

 
14:00h. Paella popular per emportar, elaborada per “La Cuina de la Lore”, de Corbera d’Ebre.  S’avisarà per
_______ grups per venir a recollir-la a la plaça Major. Preu: 4€ p.p. Cal apuntar-se a l’ajuntament fins el dia 20
_______ de juliol.

 
22:00h. Havaneres a la plaça Major a càrrec del grup Penjats de L’ham. Es repartirà cremat per als      
 ________assistents. 
________Aforament limitat. 



NOTES DE LA COMISSIÓ DE FESTES

Busca racons 2
1 punt per a l’equip de cada membre de l’equip guanyador.

Concurs de guinyot infantil  
3 punts per a l’equip de cada membre de la parella guanyadora.
2 punts per a l’equip de cada membre de la parella que quedi en segon lloc.
1 punt per a l’equip de cada membre de la parella que quedi en tercer lloc.

Concurs de guinyot
3 punts per a l’equip de cada membre de la parella guanyadora.
2 punts per a l’equip de cada membre de la parella que quedi en segon lloc.
1 punt per a l’equip de cada membre de la parella que quedi en tercer lloc.

Nit de màgia
1 punt per l’equip de cada persona que surti voluntària a algun truc de màgia.

… i reptes diaris que poden sortir per sorpresa, i que es publicaran a les xarxes socials.

PUNTUACIÓ JOC DE CARRERS

Divendres 23 a partir de les 8:00h del matí NO es podrà estacionar en tota l’avinguda de
l’Estació.
Dissabte 24 a partir de les 22:00h NO es podrà estacionar en tota la plaça del CAP i part
del carrer Buenos Aires i avinguda Martí Martí (es senyalitzarà amb tanques). 
Dilluns 26 a partir de les 9:00h NO es podrà estacionar en tota la plaça Major. 

1. La Comissió de Festes es reserva el dret d’alterar o suprimir qualsevol dels actes per
motius de força major i segons com evolucioni la normativa contra la COVID-19.

 
 

2. La Comissió de Festes recorda que caldrà portar la mascareta en tots els actes. Es prega
mantenir la distància d' 1,5 metres entre persones a l’hora d’entrar i sortir dels recintes
delimitats. Una vegada començat l’acte no es permetrà la mobilitat de persones fins que
aquest no finalitzi. Es realitzarà un registre de persones assistents a cada acte. 

 
 

3. Es demana al poble en general que tinguin cura en l’aparcament dels vehicles segons els
actes marcats. 

 
 

4. L’Ajuntament i la Comissió de Festes desitgen a tot el poble unes bones Festes de Sant
Jaume. Agraïm la comprensió de tothom en l’adaptació del programa de festes a la situació
actual i la desinteressada col·laboració de totes les empreses, botigues, entitats i
particulars que han ajudat a la seua preparació.


