Paula Ricart Mulet

Reina de les Festes Majors 2021

SANT JOAN DEL PAS I ELS RAJOLARS

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

Pubilletes
2021

Arlet Faubel Làzaro
ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA

Nayara Cano Gracia
ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA

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!

Noa Moreno Verdiell
ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA

Pubilletes
2021
Mariona Raga Alifonso
ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA

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!

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.

Ruth Marzal Barreda

ASSOCIACIÓ CULTURAL FALDUDA AMICS DELS BOUS

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.

Manju Martorell Guimerà
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ULLDECONA

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!

Andrea Acuña Villagaray
CENTRE CULTURAL I RECREATIU

Hola falduts i faldudes!

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
Fa 12 anys que visc a Ulldecona i em puc considerar possible tots junts.
tota una falduda gràcies a la gent del poble. Des Per finalitzar, em queda donar les gràcies a la meva
de que vaig arribar sempre he vist com cada any entitat, a tota Ulldecona i com va dir el meu germà
passaven noves pubilles lluint el seu vestit i bandes donar les gràcies a mossèn Javier Obon Molinos per
amb una alegria enorme, i pensar que ha arribat el reunir a la meva família en aquest magnífic poble.
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.

moment per presentar el nostre poble a les meves

MOLT BONES FESTES A TOTHOM!!

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.

Ainhoa Gutiérrez Chavero
CLUB DE TWIRLING LA VIE

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!

Mireia Pujol Tomàs
CLUB JOVENTUT - SECCIÓ PATINATGE

Hola a tothom, soc Mireia Pujol Tomàs, tinc 17 anys aquest esport l’he practicat des de ben petita,
exactament durant 13 anys. Estic orgullosa de
i aquest any he cursat 1r de batxiller tecnològic.
Després d’un any sense les nostres esperades representar totes les xiquetes i el xiquet d’aquesta
festes majors, per fi, podem tornar una mica més secció. A més a més, la meva mare Glòria ha
a la normalitat fent unes festes més especials, sigut durant 11 anys la presidenta d’aquest club i
ja que aquesta pandèmia que estem vivint no ens actualment és la coordinadora d’aquesta i altres
permet fer molts dels actes que altres anys solíem seccions.
fer. No obstant això, intentarem que aquestes
festes siguin memorables.

Us desitjo unes festes inoblidables i us encoratjo a
participar en tots els actes programats.

Aquest any, represento el Club Joventut secció
patinatge, la qual cosa em fa molta il·lusió, ja que 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 xicoteta que en soc aficionada. M’agradaria agrair
a arribar el moment més esperat de l’estiu, les també a l’entitat, aquesta oportunitat de formar
part d’ells, i representar-la amb molt d’orgull.
festes majors!
Soc Alba Salas Forcadell, tinc 16 anys i aquest És un honor formar part del grup de pubilles
any he cursat 1r de Batxillerat de la modalitat d’aquest any i més amb la situació tan difícil, que
Ciències Socials, i en un futur m’agradaria estudiar tots i totes estem vivint. Encara així, gaudirem de
Educació Infantil. Aquest any, tinc el plaer de poder les nostres festes com mai, encara que no siguen
representar a l’entitat del Moto Club Ulldecona, ja com tots els anys.
que el meu pare sempre ha format part, i des de ben Bones festes, i a xalar!

Mar Sánchez Castell
PENYA BARCELONISTA

Em dic Mar Sánchez Castell, tinc 16 anys i enguany
Com ja sabreu aquest any tornarem a viure les he cursat primer de batxillerat en la modalitat de
ciències a l’Institut Manuel Sales i Ferré. En un futur,
festes, un poc diferents i adaptades a la situació
encara no tinc clar que estudiaré, però m’agradaria
actual, però en més ganes que mai, en ganes de fer algo relacionat en les ciències de la salut.
gaudir les nostres festes, les festes dels falduts.
Enguany represento l’entitat de la Penya
Des de ben petita que he esperat aquest moment: la Barcelonista, ja que des de ben petita que m’agrada
desfilada pel carrer Major lluint els vestits de gala, el futbol i sóc culé.
el pregó, el ball de mantons, les tardes de bous…, Finalment, us vull desitjar molt bones festes a
amb companyia de totes les pubilles. I enguany ja tothom i espero que les gaudiu moltíssim, tal com
ens toca a nosaltres, quina il·lusió!!!
ho farem nosaltres.
Hola, Falduts i Faldudes!

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!

