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El cicle d’enguany girarà a l’entorn d’una de les efemèrides més destacades en la 
història del nostre poble com és la celebració del 800 aniversari de la Carta 
de Població d’Ulldecona “La Vella”. Tot i que la història de la vila ve de molt més 
lluny, com així ho testimonia el ric patrimoni faldut, la data del 1222 té una 
significació especial. És l'oficialització d’Ulldecona com a poble, encara que en 
aquells moments estava situat dins les muralles del Castell.

A aquesta data destacada en la nostra història li sumem la finalització de les 
obres de consolidació i restauració que s’han realitzat al recinte del Castell. 
Per això, el cicle Patrimònium que us proposem enguany, contempla tot un seguit 
d’activitats pluridisciplinars per a conèixer, estimar i gaudir del símbol més 
significatiu del nostre poble. Visites guiades especialitzades, xerrades amb els 
millors especialistes en la matèria, representacions teatrals de la mà de les 
nostres entitats culturals, concerts de la Banda o experiències immersives 
de l’evolució del Castell amb ulleres de Realitat Virtual, entre d’altres activitats.

Deixa’t seduir per 2700 anys d’història i simbolisme. Endinsa’t en el coneixement 
profund que dona sentit a la nostra identitat, al nostre paisatge, al nostre passat, 
present i futur.

El patrimoni com a fet dinàmic i generador de cultura i coneixement.
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VISITES GUIADES GRATUÏTES AL CASTELL PER ALS VEÏNS I VEÏNES
D’ULLDECONA I BARRIS 

Aprofitant les recents obres de consolidació i restauració, les/els nostres guies 
especialitzades/ts t’aproparan a la seva evolució històrica, arquitectònica i 
arqueològica per a aconseguir establir una connexió definitiva amb el nostre símbol 
geogràfic, històric i cultural més important. 

       Places limitades. Inscripció a turisme@ulldecona.cat 977 573 394 · 619 770 869

        Lloc de trobada: Oficina de Turisme 

        Visites guiades per al públic general: tots els dissabtes a les 16h prèvia reserva

 11.00 h

 11.00 h

1ers diumenges
d’abril, maig, juliol, setembre, octubre, novembre i desembre

EXPERIÈNCIES GRATUÏTES AL CASTELL D’ULLDECONA AMB REALITAT VIRTUAL 
PER ALS VEÏNS I VEÏNES D’ULLDECONA I BARRIS

Gaudeix d’una experiència immersiva en una visita amb ulleres de realitat virtual i 
navega per vuit fases constructives, des del s. VIII aC fins al s XVI, des de cinc 
localitzacions diferents. Un nou producte turístic i divulgatiu que t’apropa a l’evolució 
històrica i arquitectònica del Castell d’Ulldecona, reconstruït digitalment fase a fase 
amb una visió panoràmica de 360º .

L’evolució del Castell com mai l’has vist!

        Places limitades a 7 persones

        Inscripció a turisme@ulldecona.cat 977 573 394 · 619 770 869

        Lloc de trobada: Oficina de Turisme   

CASTELL: 1er i 2on dissabte
de maig, juliol i de setembre a desembre

OFICINA DE TURISME: 1er i 2on divendres 
de maig a juliol i de setembre a desembre  
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CELEBRACIÓ DEL 800 ANIVERSARI DE LA CARTA DE POBLACIÓ  1222-2022                                                                                 

                    Obertura de la diada a càrrec de l’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura                

                    Teatralització simbòlica de l’acte donació de la Carta de Població 
d’Ulldecona “La Vella” (11 d’abril de 1222) per part de Guillem Ramon de Montcada, 
permetent l'edificació d’habitatges entre les muralles del recinte del Castell.  
La representació anirà a càrrec dels actors del Centre Cultural i Recreatiu i el 
Patronat de La Passió.

                    Recorregut guiat per la història de les excavacions arqueològiques del 
Castell de la mà de l’arqueòleg Damià Grinyó i el tècnic de patrimoni, Agustí Vericat

Accés lliure, gratuït i obert. No cal reserva prèvia. 

        Lloc de trobada: aparcament del Castell

 11.00 h - Al Castell

 19.00 h

Dissabte 9 d’abril

Fotografies: Pepo Dron

 11.00 h

 11.30 h

 12.00 h

Divendres 6 de maig

Xerrada L’ORDRE HOSPITALERA D’ULLDECONA I EL SEU CONTEXT HISTÒRIC 
a càrrec de Maria Bonet, Catedràtica en Història Medieval per la URV i especialitzada 
en ordres militars com la d’Ulldecona. Podrem conèixer els motius, l’evolució i 
l’estructuració de la Comanda Hospitalera d’Ulldecona en el marc de la Catalunya 
Medieval. Activitat coorganitzada amb el Centre d’Estudis d’Ulldecona.

No cal reserva prèvia    

        Lloc: Oficina de Turisme
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Representació LA BANDA (SONORA) DEL CASTELL

La Banda de Música d’Ulldecona re-interpretarà la història del Castell a través de la 
música.  L’obra, composada pel mestre Lionel Beltran, recorrerà les diferents 
cultures que van viure al recinte amb un espectacle en directe acompanyat de dansa 
contemporània amb les alumnes del Dansing. 

Activitat coorganitzada amb la Banda Municipal de Música i amb la col·laboració
de DANSING Acadèmia d’Arts Escèniques.

No cal reserva prèvia.

        Lloc de trobada: aparcament del Castell 

 20.00 h - Al Castell

Divendres 22 de juliol

Fotografies: Pepo Dron

EL NOSTRE PATRIMONI A L’ESCOLA

Durant tot l’any 2022 es treballa colze a colze amb l’Escola Ramon y Cajal i l’Institut 
Sales i Ferré per a que totes/ts les/els alumnes puguin aprendre d’una forma dinàmica 
i entretinguda els valors del Castell com a bressol de la seva cultura. Totes les sortides 
estaran adaptades a cada nivell curricular  fomentant l’aprenentatge d’una forma 
entretinguda entre les diferents franges d’edat i amb la utilització de les noves 
tecnologies digitals. 

PROGRAMACIÓ



Amb el suport de:

Col·labora:

Organitza:

Vols conèixer millor el ric Patrimoni d’Ulldecona
i realitzar un veritable Passeig per la Història? 

Visita’ns a: 
www.turismeulldecona.cat

ràdio ulldecona


