Festes Majors
Les Ventalles
2 22

M Ú SICA EN VIVO

Vine a viure
i a gaudir de la festa
Últim dia d’inscripcions: 17 de juny
Tel: 630 239 590 - 977 720 539
La comissió de festes es reserva el dret de modiﬁcar horaris o dates.

Salutacions

Divendres, 24 de juny

Enguany tornen les festes, torna Sant Joan i, amb ell, les
trobades entre veïnat, els àpats populars, les revetlles i,
sobretot, les abraçades i els somriures. Les Ventalles es vestirà
de gala durant uns dies i podrem disfrutar de nou de la
companyia dels que hi viviu tot l’any i també dels nombrosos
veïns i veïnes que, disposats a passar uns dies diferents,
s’apropen quan arriba el bon temps i la festa màgica del solstici
d’estiu. Una unió i fraternitat que seria bo poder estendre-la
tot l’any per omplir de vida els nostres carrers.
Aproﬁto per agrair la tasca feta per l’alcaldessa de les
Ventalles, Pepi Sandoval, i les persones que li donen suport en
l’organització del programa festiu i que estan, com sempre, en
tot i per tot, pendents que a ningú li falti res. També per
desitjar-vos a tots i totes unes bones festes i molta salut per
poder-les disfrutar.
Núria Ventura
Alcaldessa d’Ulldecona

Després de dos anys d'aturada a causa de la pandèmia, ha
arribat el moment de reprendre la nostra festa major. Ho
fem amb més força, ganes i il·lusió per retrobar-nos amb
els amics, veïns, familiars i amb tots els que veniu a celebrar
la festa del nostre patró. Així que us animem que vingueu i
gaudiu amb nosaltres. Aparquem per aquests dies els
problemes i passem-ho d'allò més bé amb molta alegria.
Els veïns i veïnes de Les Ventalles.

Programació
Dijous, 23 de juny
A les 22:00h: Sopar de revetlla per al veïnat de les Ventalles.

A les 10:00h Missa i processó en honor al nostre patró
Sant Joan Bautista. A continuació, petit refrigeri per a tothom.
A les 17:30h Gimcana, jocs infantils i xocolatada.
De 19:00 a 22:00h Inﬂables.
A les 22:00h Sopar de germanor per al veïnat de Les Ventalles.
A les 00:00h Cinema a la fresca.

Dissabte, 25 de juny
A les 10:00h Sorteig de parelles del guinyot. Màxima participació
8 parelles (10€ pax).
A les 11:00h Inici del campionat. Premis en metàl·lic i trofeu a
la primera i segona parella classiﬁcada.
A les 12:00h Inauguració Exposició “Dones Cientíﬁques”
al consultori.
De 18:00 a 20:00h Obertura de l’exposició “Dones Cientíﬁques”.
A les 21:30h Presentació del Pubill representant del barri
de Les Ventalles i a continuació, Sopar de Festa Major (17€ pax
infants de 5 a 10 anys 7€).
A les 00:00h Traca d’inauguració per a commemorar les festes.
A continuació, ball i música amenitzat per EMMA. Durant el ball,
hi haurà servei de barra, sortejos i es faran diverses activitats.

Diumenge, 26 de juny
De 18:00 a 20:00h Obertura de l’exposició “Dones Cientíﬁques”
al consultori.
De 12:00 a 13:00h Gran batalla de l’aigüa. Vine a passar-t’ho bé!
Prohibit enfadar-se :)

